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АНОТАЦІЯ
Нікула Н. В. Формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Інститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних
наук України, Київ, 2018.
У дисертації «Формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки» розкрито теоретичні
засади формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів, обґрунтовано й експериментально перевірено модель формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної підготовки.
Аналіз наукових джерел дав змогу встановити, що формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної підготовки є цілеспрямованим впливом на особистість педагога
з метою розвитку та вдосконалення його ціннісних орієнтацій, професійних
якостей, знань, умінь і навичок, здатності до здійснення ефективної
професійно-методичної діяльності.
Проблема формування методичної культури майбутніх учителів
початкових

класів

досліджувалася

з

позиції

культурологічного,

аксіологічного, компетентнісного, системного, особистісно-діяльнісного
підходів, що дало змогу розглядати вищезазначений процес як складний,
багатогранний, педагогічно спрямований і такий, що характеризується
керованістю, організованістю та передбачуваністю результатів.
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Встановлено, що феномен «методична культура вчителя початкових
класів» є складовою категорійного поля в ієрархії понять:

«культура» –

«культура особистості» – «професійна культура» – «професійно-педагогічна
культура» – «методична культура».
Конкретизовано поняття «методична культура вчителя початкових
класів» як інтегративної сукупності його професійно-особистісних цінностей
та якостей, методичної компетентності та методичної майстерності, що
дозволяє творчо здійснювати професійно-методичну діяльність на основі
рефлексії, набутого досвіду та саморозвитку.
Розкрито структуру методичної культури вчителя початкових класів
через сукупність взаємопов’язаних компонентів: ціннісно-мотиваційного,
когнітивно-праксеологічного,

особистісно-творчого,

рефлексивно-

оцінювального, які характеризують особистісну й діяльнісну складові
методичної

культури

вчителя

початкових

класів,

відображаючи

їх

взаємозумовленість і взаємозв’язок із професійною діяльністю.
Для встановлення рівня сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки до кожного
компонента методичної культури визначено критерії (система ціннісних
орієнтацій, професійно-особистісна мотивація, методична компетентність,
методична майстерність, професійно значущі якості, методична креативність,
здатність до рефлексії та саморозвитку, здатність до оцінювання професійнометодичної діяльності) та відповідні їм показники.
Рівнями сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки визначено такі, як:
адаптивно-наслідувальний, репродуктивний, компетентнісно-продуктивний,
інтегративно-творчий. З’ясовано, що перехід від попереднього до наступного
рівня сформованості методичної культури вчителя початкових класів
супроводжується кількісними та якісними змінами, що знаходять своє
вираження в змісті компонентів досліджуваного явища.
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Результати констатувального дослідження засвідчили недостатній
рівень сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових
класів в умовах традиційної системи професійної підготовки у вищій школі,
що й зумовило потребу в розробленні та експериментальній перевірці моделі
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки.
Модель
початкових

формування
класів

у

методичної

процесі

культури

професійної

майбутніх

підготовки

учителів

містить

три

взаємопов’язані блоки: теоретико-методологічний, змістово-діяльнісний і
результативний. Теоретико-методологічний – включає мету, завдання,
методологічні

підходи

(аксіологічний,

особистісно-діяльнісний,

культурологічний,

компетентнісний),

принципи

системний,
(спрямування

освітнього процесу на професійно-методичну діяльність; оптимальності
змісту, форм і методів професійно-методичної підготовки; варіативності та
свободи вибору в методичній діяльності майбутнього вчителя; реалізації
професійно-методичної діяльності студентів на рефлексивній основі) та
компоненти

(ціннісно-мотиваційний,

особистісно-творчий,

когнітивно-праксеологічний,

рефлексивно-оцінювальний)

методичної

культури

майбутніх учителів початкових класів. Змістово-діяльнісний – містить зміст,
форми, методи, що забезпечують формування структурних компонентів
методичної

культури

майбутніх

ознайомлювально-стимулюючому,
діяльнісному,

учителів

початкових

класів

навчально-продуктивному,

рефлексивно-аналітичному

етапах.

на

творчо-

Результативний

–

відображає критерії та рівні сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів.
Запропоновано

педагогічні

умови,

які

сприяють

ефективності

означеного процесу: створення освітнього середовища, спрямованого на
формування

системи

ціннісних

орієнтацій,

професійно-особистісної

мотивації майбутніх учителів початкових класів; удосконалення змісту, форм
і методів освітнього процесу у вищій школі, спрямованого на формування

5

компонентів методичної культури; залучення студентів до професійнометодичної діяльності з метою накопичення власного методичного досвіду та
формування в них здатності до саморозвитку.
Відповідно

до

розробленої

моделі,

на

ознайомлювально-

стимулюючому етапі формувального експерименту (1-й курс) доповнено
зміст, удосконалено форми і методи, що забезпечувало формування системи
ціннісних орієнтацій, потреби в оволодінні методичною культурою,
позитивної мотивації до професійно-методичної діяльності майбутніх
учителів початкових класів. На навчально-продуктивному етапі (2-й курс)
реалізовувались зміст, форми і методи, що сприяло формуванню знань
студентів про методичну культуру вчителя початкових класів, її структурні
компоненти; набуттю умінь організовувати та здійснювати професійнометодичну діяльність у початковій школі; розвитку комунікативних,
організаційних здібностей. Творчо-діяльнісний етап (3-й курс) спрямовувався
на формування методичної компетентності та методичної майстерності;
умінь

творчо

початкових

здійснювати

класів.

На

професійно-методичну

рефлексивно-аналітичному

діяльність
етапі

(4-й

вчителя
курс)

реалізовувались зміст, форми, методи, що сприяли формуванню у майбутніх
учителів здатності до самопізнання, самоаналізу професійно-методичної
діяльності, оцінювання та впровадження передового педагогічного досвіду.
Ефективними

формами

і

методами

формування

структурних

компонентів методичної культури майбутніх учителів початкових класів
стали:

для

ціннісно-мотиваційного

(тренінг

«Мотивація

професійної

діяльності майбутнього вчителя», вправи «Герб моїх життєвих цінностей»,
«Викрадення мрії», «Цінності вчителя», «Ідеальний портрет» та ін),
когнітивно-праксеологічного

(спецкурс

«Методична

культура

вчителя

початкових класів», вправи та ігри «Експрес-урок», «Шифрувальник»,
«Акрослова», «Імпровізація», «Конкурсний відбір», «Передай далі» та ін.);
для особистісно-творчого (тренінг «Комунікативні здібності педагога»,
семінар-практикум «Креативний учитель – запорука професійного успіху»,
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ділова гра «Кроки до методичної майстерності», вправи «Творчий учитель»,
«Колесо творчості» та ін.); для рефлексивно-оцінювального (створення та
використання студентами індивідуального методичного портфоліо, участь у
майстер-класах, аналіз педагогічного досвіду вчителів, самоаналіз власної
професійно-методичної діяльності, складання плану саморозвитку).
Ефективність моделі формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів було перевірено за допомогою критерію  2
Пірсона,

показник

якого

вказує

на

позитивну

динаміку

в

рівнях

сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки. Результати експериментальної роботи
засвідчили, що мета наукового пошуку досягнута, завдання виконані, а
гіпотеза підтверджена.
Визначено перспективні напрями подальших педагогічних досліджень.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що: вперше здійснено цілісний аналіз проблеми
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
педагогічній теорії та освітній практиці; визначено зміст і структуру
методичної культури майбутніх учителів початкових класів (ціннісномотиваційний,

когнітивно-праксеологічний,

особистісно-творчий,

рефлексивно-оцінювальний компоненти); виокремлено критерії (система
ціннісних

орієнтацій,

професійно-особистісна

мотивація,

методична

компетентність, методична майстерність, професійно значущі якості,
методична креативність, здатність до рефлексії та саморозвитку, здатність до
оцінювання

професійно-методичної

діяльності);

показники

та

рівні

сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(адаптивно-наслідувальний;
інтегративно-творчий);

репродуктивний;

теоретично

системно-продуктивний;

обґрунтовано

модель

формування

методичної культури майбутніх учителів початкових класів, яка складається
із трьох взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічний – завдання,
підходи, принципи, компоненти; змістово-діяльнісний – зміст, форми,
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методи, етапи; результативний – критерії та рівні сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів); розроблено навчальнометодичне забезпечення формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки; уточнено зміст
ключових понять дослідження, а саме: «методична культура вчителя
початкових
особистісна

класів»;

«система

мотивація»;

ціннісних

«методична

орієнтацій»;

«професійно-

компетентність»;

«методична

майстерність»; «професійно значущі якості»; «методична креативність»;
«здатність до рефлексії та саморозвитку»; «здатність до оцінювання
професійно-методичної діяльності»; подальшого розвитку набули зміст,
форми і методи формування методичної культури майбутніх учителів у
процесі професійної підготовки.
Практичне
упровадженні
початкових

в

значення
процес

класів

дослідження
професійної

полягає

підготовки

навчально-методичного

в

розробленні

майбутніх

забезпечення

й

учителів

формування

методичної культури, яке включає: навчальну програму та методичні
рекомендації до спецкурсу «Методична культура вчителя початкових
класів»; тренінг «Мотивація професійної діяльності майбутнього вчителя»;
тренінг «Комунікативні здібності педагога»; семінар-практикум «Креативний
учитель – запорука професійного успіху»; ділову гру «Кроки до методичної
майстерності»; комплекс вправ та ігор, спрямованих на формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів; пам’яткуалгоритм для створення індивідуального методичного портфоліо.
Запропоновані в дисертаційному досліджені теоретичні й методичні
матеріали можуть використовуватись у процесі вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи; розроблення навчальних
програм курсів і спецкурсів, навчально-методичних і практичних посібників;
науково-дослідної та самоосвітньої діяльності студентів спеціальності
«Початкова освіта».
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Ключові слова: методична культура вчителя початкових класів,
професійно-методична

діяльність,

ціннісні

орієнтації,

професійно-

особистісна мотивація, методична компетентність, методична майстерність,
професійно значущі якості вчителя, методична креативність, здатність до
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SUMMARY
Nikula N.V. Formation of methodical culture of future

primary school

teachers o in the process of professional training. – Qualifying scientific work on
the rights of manuscripts.
The dissertation for the degree of a candidate of pedagogical sciences in
specialty 13.00.04 ―Theory and methodology of professional education‖ – Institute
of pedagogical education and adult education of the National Academy of
Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv, 2018.
The dissertation ―Formation of Methodical Culture of Future Primary School
Teachers in the Process of Professional Training‖ uncovered the theoretical
foundations for the formation of a methodological culture of future teachers of
elementary school, the model of the formation of methodical culture of future
teachers of elementary school in the process of professional training was
substantiated and experimentally verified.
The analysis of scientific sources made it possible to establish that the
formation of methodological culture of future teachers of the elementary school in
the process of professional training is a purposeful influence on the personality of
the teacher in order to develop and improve his/her value orientations, professional
qualities, knowledge, skills and abilities, the ability to implement an effective
vocational and methodological activities.
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The problem of the formation of a methodological culture of future teachers
of elementary school was studied from the standpoint of cultural, axiological,
competence, systemic, personal-activity approaches, which made it possible to
consider the above-mentioned process as a complex, diverse, pedagogically
directed and characterized by manageability, organization and predictability of the
results.
It is determined , the phenomenon of ―methodological culture of the teacher
of elementary classes‖ is an integral part of the category field in the hierarchy of
concepts: ―culture‖ – ―culture of personality‖ – ―professional culture‖ –
―vocational pedagogical culture‖ – ―methodical culture‖.
The concept ―methodical culture of the teacher of elementary classes‖ is
specified in the integrative set of his/her professional and personal values and
qualities, methodical competence and methodical skill, which allows to carry out
professional-methodical activity on the basis of reflection, acquired experience and
self-development.
The structure of the methodological culture of the teacher of elementary
classes is revealed through the set of interrelated components: value-motivational,
cognitive-praxeological, personal-creative, reflexive-appraisal, which characterize
the personal and activity components of the methodical culture of the teacher of
elementary classes, reflecting their interdependence and interrelation with
professional activity.
The criteria (the system of value orientations, professional-personal
motivation, methodical competence, methodical skill, professionally meaningful
qualities, methodical creativity, ability to reflection and self-development, the
system of values orientation, the professional-personal motivation, the methodical
competence, the method of creativity, the ability to reflect and self-development,
the definition of the level of the formation of the methodical culture of future
teachers of the elementary classes in the process of professional training to each
component of the methodical culture, the ability to assess vocational and
methodological activities) and their respective indicators.
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The levels of formation of the methodical culture of future teachers of
elementary school in the process of professional training are defined as: adaptiveimitative, reproductive, competence-productive, integrative-creative. It was found
out that the transition from the previous to the next level of the formation of the
methodical culture of the teacher of elementary classes is accompanied by
quantitative and qualitative changes that find expression in the content of the
components of the phenomenon under study.
The results of the qualitative research showed an inadequate level of
formation of the methodical culture of future teachers of elementary school in the
conditions of the traditional system of professional training in higher education,
which necessitated the development and experimental verification of the model of
formation of methodical culture of future teachers of elementary school in the
process of professional training.
Model for the formation of a methodological culture of future teachers of
elementary school in the process of professional training contains three
interconnected blocks: theoretical and methodological, content-activity and
productive.

Theoretical-methodological

includes

the

purpose,

problem,

methodological approaches (axiological, cultural, systemic, person-activity,
competency), principles (directing the educational process into vocational and
methodological activities; optimal of content, forms and methods of vocational
training, variability and rims of methodological choices in future teacher activities,
implementation of professional and technical activities of students on the basis of
reflexive) and components (value-motivational, cognitive, praxeological, personal
and creative, reflexive-evaluation) methodology culture of future primary school
teachers. Content-activity contains the content, forms, methods that provide the
formation of structural components of the methodological culture of future
teachers of elementary school in the learning-stimulating, educational productive,
creative-activity, reflexive-analytical stages. Optional reflects the criteria and
levels of formation of the methodical culture of future teachers. elementary classes.
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The pedagogical conditions that promote the effectiveness of the mentioned
process are proposed: the creation of an educational environment aimed at forming
a system of value orientations, professional-personal motivation of future teachers
of elementary school; improvement of the content, forms and methods of
educational process in higher education, aimed at forming components of
methodical culture; involvement of students in vocational and methodological
activity with the purpose of accumulation of their own methodological experience
and formation of their ability to self-development.
In accordance with the developed model, the content and form of the system
of value orientations, the need for mastery of the methodical culture, and the
positive motivation for the vocational and methodological activities of future
teachers of the elementary classes were added to the study-stimulating stage of the
formative experiment (1st year). At the educational and productive stage (2 nd
year), the content, forms and methods were implemented, which contributed to the
formation of students’ knowledge of the methodical culture of the teacher of
elementary school, its structural components; acquisition of skills to organize and
carry out vocational and methodological activities in primary school; development
of communicative, organizational abilities. The creative-activity stage (3 rd year)
was aimed at the formation of methodical competence and methodical skills; the
ability to perform vocational and methodological activities of the elementary
school teacher creatively . At the reflexive-analytical stage (4 th year), the content,
forms, methods that contributed to the formation of future teachers of the ability to
self-knowledge, self-analysis of vocational and methodical activities, assessment
and implementation of advanced pedagogical experience, etc. were implemented.
Effective forms and methods of forming the structural components of the
methodical culture of future teachers of the elementary classes were: for valuemotivational (training ―Motivation of the professional activity of the future
teacher‖, exercises ―Coat of My Life Values‖, ―Abduction of Dreams‖, ―Values of
the Teacher‖, ―The Perfect Portrait‖), cognitive-praxis (special course ―Methodic
culture of elementary school teacher‖, exercises and games ―Express lesson‖,
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―Encoder‖, ―Akrowords‖, ―Improvisation‖, ―Competitive selection‖); for personal
and creative (training ―Communication skills of teacher‖ workshop ―Creative
teacher – the key to professional success‖ business game ―Steps to methodological
expertise‖, exercise ―creative teacher‖, ―Wheel of creativity‖) for reflexive
evaluation (creation and use by students of individual methodical portfolios,
participation in master classes, analysis of pedagogical experience of teachers, selfanalysis of their own professional methodical activities). The effectiveness of the
model for forming the methodical culture of future primary school teachers was
tested using the  2 Pearson criterion, which indicates a positive dynamics in the
levels of the formation of a methodical culture of future teachers of elementary
school in the process of vocational training. The results of the experimental work
showed that the purpose of the scientific search was achieved, the objectives were
fulfilled, and the hypothesis was confirmed.
The perspective directions of further pedagogical researches are determined.
The scientific novelty and the theoretical significance of the research
results are that: for the first time, a holistic analysis of the problem of the
formation of methodical culture of future teachers of elementary school in the
pedagogical theory and educational practice; the content and structure of the
methodical culture of future teachers of primary classes (value-motivational,
cognitive-praxeological, personal-creative, reflexive-evaluation components) are
determined;

criteria

(system of

value

orientations,

professional-personal

motivation, methodical competence, methodical skill, professionally meaningful
qualities, methodical creativity, ability to reflect and self-development, ability to
evaluate professional and methodical activity) are identified; indicators and levels
of the formation of a methodological culture of future teachers of elementary
school

(adaptive-emiuliative,

reproductive,

system-productive,

integrative-

creative); The model of formation of the methodical culture of the future teachers
of the elementary classes, which consists of three interconnected blocks
(theoretical and methodological – tasks, approaches, principles, components,
content and activity – content, forms, methods, stages, theoretical – criteria and
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levels of formation are theoretically substantiated) methodical culture of future
teachers of elementary school); the educational and methodological support for the
formation of methodical culture of future teachers of elementary school in the
process of vocational training has been developed, the content of key concepts of
the research, namely: ―Methodological culture of the teacher of elementary
classes‖ is specified; ―System of value orientations‖; ―Professional and personal
motivation‖; ―Methodical competence‖; ―Methodical skill‖; ―Professionally
meaningful qualities‖; ―Methodical creativity‖; ―Ability to reflect and selfdevelop‖; ―The ability to evaluate vocational and methodological activities‖; the
further development of the content, forms and methods of forming the methodical
culture of future teachers in the process of vocational training.
The practical significance of the research is to develop and implement a
process of professional training of future teachers of elementary school educational
and methodological support for the formation of methodical culture, which
includes: a curriculum and methodological recommendations for the special course
―Methodological culture of the teacher of elementary school‖; training ―Motivation
of professional activity of the future teacher‖; training ―Communication skills of
the teacher‖; Workshop ―Creative Teacher is the Key to Professional Success‖;
business game ―Steps to methodical skills‖; a complex of exercises and games
aimed at forming a methodical culture of future primary school teachers; sightalgorithm for creating an individual methodical portfolio.
The theoretical and methodological materials proposed in the dissertation
can be used in the process of improving the training of future teachers of
elementary school; development of curricula of courses and special courses,
teaching and methodical and practical manuals; research and self-education
activity of students of the specialty ―Primary education‖.
Key words: methodical culture of the teacher of elementary school,
professional methodological activity, value orientations, professional-personal
motivation, methodical competence, methodical skill, professional-significant
qualities of the teacher, methodical creativity, ability to reflection and self-
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development, ability to evaluate professional methodical activity , a model for the
formation of a methodological culture for elementary school teachers.
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ВСТУП
Актуальність дослідження. Інтеграція України у світовий освітній
простір,

переосмислення

ціннісних

орієнтацій

і

стратегій

розвитку

суспільства, що зумовили модернізацію національної освіти, висувають нові
вимоги до особистості вчителя, зокрема вчителя початкових класів, рівень
методичної культури якого має відповідати вимогам часу в контексті
реформування початкової освіти. Нагальна потреба українського суспільства
в новій генерації конкурентоспроможних учителів початкової школи,
здатних адекватно реагувати на виклики часу, реалізовувати нові освітні
стандарти

на

засадах

педагогіки

співробітництва,

культуротворчості,

інноваційності, актуалізує пошук ефективних форм і методів формування
їхньої методичної культури в процесі професійної підготовки.
У державній нормативно-правовій базі освіти (Закон України «Про
освіту» (2017 р.); Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.); Концепція
реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої
освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016 р.); Концепція
розвитку освіти України на період 2015-2025 рр. (2015 р.); Національна
стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013 р.);
Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в
європейський освітній простір (2004 р.); Галузева концепція розвитку
неперервної педагогічної освіти (2013 р.); Державний стандарт початкової
загальної освіти (2011 р.)) наголошується на необхідності трансформації
усталених поглядів педагогічної громадськості на формування методичної
культури вчителя.
Розроблення

досліджуваної

проблеми

науковцями

знайшло

своє

відображення в таких її аспектах, як: теорія культури особистості й діяльності
(М. Бахтін, М. Бердяєв, В. Біблер, Н. Злобін, Г. Філіпчук та ін.); професійнопедагогічна культура та її різновиди (Ю. Бойчук, М. Букач, В. Гриньова,
Г. Михалін, І. Княжева, Г. Сотська, В. Радул, Т. Тарасенко та ін.); професійна
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підготовка педагога (О. Абдуліна, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, Н. Кузьміна,
А. Кузьмінський, О. Кучерявий, Н. Ничкало, Г. Тарасенко, В. Чайка та ін.);
теоретична та практична підготовка майбутніх учителів початкової школи
(Н. Бібік,

О. Біда,

Л.

Онищук,

О. Савченко,

Л. Таланова,

Л. Хомич,

І. Шапошникова та ін.); розвиток педагогічної майстерності (Є. Барбіна,
І. Зязюн, О. Лавріненко, М. Солдатенко та ін.). Різні види професійної
культури вчителя початкових класів та шляхи їх формування розглянуто на
рівні дисертаційних досліджень (В. Борщенко, Л. Гарбузенко, С. Довбенко,
А. Коломієць, В. Садова, І. Смирнова, Т. Стас, І. Пальшкова, В. Паскар,
Т. Роман, О. Цюняк, О. Шурин та ін.).
Попри наявну значну кількість наукових праць та належне розроблення
вченими різних аспектів досліджуваної проблеми виявлено відсутність
досліджень, в яких було

б цілісно представлено формування методичної

культури вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки.
Теоретичний

аналіз

наукової

літератури,

нормативно-правових

документів, вивчення практичного досвіду вищих навчальних закладів щодо
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки дав змогу виявити низку суперечностей між:
‒ зростаючими вимогами сучасного суспільства до формування
особистості вчителя як суб’єкта професійно-педагогічної культури та
недостатнім рівнем організації цього процесу в системі вищої педагогічної
освіти;
‒ об’єктивною потребою початкової школи в учителях з високим
рівнем методичної культури в контексті реформування освіти і дискретністю
її формування в процесі професійної підготовки;
‒ необхідністю підвищення ефективності формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів і недосконалістю змісту,
форм, методів, що забезпечують означений процес у вищих навчальних
закладах.
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З урахуванням актуальності досліджуваної проблеми, виявлених
суперечностей та необхідності їх розв’язання обрано тему дисертаційного
дослідження: «Формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідної
роботи кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича з теми «Теоретикометодологічні та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці
фахівців у контексті вимог входження в міжнародний освітній простір»
(РК № 0116U007044).

Тему

дисертації

затверджено

вченою

радою

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол
№ 1 від 4 лютого 2013 року), узгоджено рішенням Бюро Міжвідомчої ради з
координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в
Україні (протокол № 10 від 18 грудня 2013 року).
Об’єкт дослідження – формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у вищому навчальному закладі.
Предмет дослідження – модель формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально
перевірити модель формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки.
Гіпотеза дослідження: формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів буде ефективним за умови реалізації теоретично
обґрунтованої та експериментально перевіреної моделі означеного процесу
шляхом оновлення змісту, форм, методів і визначення педагогічних умов
професійної підготовки, що впливають на поетапне підвищення рівня
сформованості структурних компонентів методичної культури майбутніх
учителів

початкових

класів:

ціннісно-мотиваційного,

когнітивно-

праксеологічного, особистісно-творчого, рефлексивно-оцінювального.
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Для досягнення мети та доведення гіпотези сформульовано завдання
дослідження:
1. Проаналізувати стан дослідження проблеми формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії та
практиці.
2. Визначити зміст і структуру методичної культури майбутніх учителів
початкових класів.
3. Виокремити критерії, показники та рівні сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів.
4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити

модель

формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки.
5. Розробити навчально-методичне забезпечення формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні про те,
що в сучасних умовах розвитку освітньої системи України та реформування
початкової освіти необхідно забезпечити якісну професійно-педагогічну
підготовку

майбутніх

учителів

початкових

класів,

спрямовану

на

формування їхньої методичної культури.
Концепція дослідження містить три взаємопов’язані концепти, які
забезпечують реалізацію основної ідеї дисертаційної роботи:
‒ методологічний концепт полягає в обґрунтуванні методологічних
засад формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів;
‒ теоретико-педагогічний концепт базується на міждисциплінарному
аналізі ідей, концепцій і дефініцій проблеми формування методичної
культури та розкритті сутності й структури поняття «методична культура
вчителя початкових класів»;
‒ практико-методичний концепт передбачає теоретичне обґрунтування
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й експериментальну перевірку моделі формування методичної культури
майбутніх

учителів

початкових

класів

та

розроблення

навчально-

методичного забезпечення означеного процесу.
Методологічну основу дослідження становлять на рівні філософської
методології: філософія культури; теорія цінностей (аксіологія); теорія
пізнання

(гносеологія);

на

рівні

загальнонаукової

методології:

культурологічний, аксіологічний, компетентнісний, особистісно-діяльнісний,
системний підходи; на рівні конкретно-наукової методології: принципи,
методи наукового дослідження формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів.
Теоретичною основою дослідження є: положення філософії освіти
(В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); положення теорії і
практики педагогічної освіти (О. Дубасенюк, А. Кузьмінський, Л. Онищук,
В. Семиченко,

С. Сисоєва,

Л. Хомич

та

ін.);

методологічні

засади

професійної підготовки педагога (В. Бондар, С. Гончаренко, Н. Кузьміна,
О. Кучерявий, Н. Ничкало, В. Рибалка
педагогічної

майстерності

та ін.);

(Є. Барбіна,

концептуальні

І. Зязюн,

засади

О. Лавріненко,

М. Солдатенко та ін.); теоретичні і методичні аспекти формування видів
професійної

культури

вчителя

(Ю. Бойчук,

В. Гриньова,

І. Княжева,

Г. Михалін, І. Пальшкова, Г. Сотська, Т. Тарасенко, О. Цюняк та ін.).
Для розв’язання завдань, досягнення мети та перевірки гіпотези
використано комплекс методів дослідження:
‒ теоретичні:

аналіз,

порівняння,

систематизація

філософської,

психологічної та педагогічної літератури, законодавчих і нормативноправових документів – для вивчення освітніх тенденцій і поглядів учених на
досліджувану проблему; дефінітивний аналіз – для розкриття й уточнення
базових понять; структурно-змістовий аналіз – для визначення змісту та
компонентів методичної культури майбутніх учителів початкових класів;
педагогічне моделювання – для розроблення моделі її формування;
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‒ емпіричні:

спостереження,

анкетування,

тестування,

письмове

опитування, експертне оцінювання – для визначення рівня сформованості
методичної

культури;

педагогічний

експеримент

(констатувальний,

формувальний) – для виявлення ефективності моделі формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки;
‒ методи математичної статистики застосовувалися з метою
оброблення

та

перевірки

достовірності

результатів

експерименту

з

використанням  2 критерію Пірсона; автоматичні розрахунки числових
даних проводились із застосуванням програми MS Excel;
‒ графічні методи використовувались для унаочнення та порівняння
результатів експериментальної роботи: графічні зображення, таблиці.
Організація дослідження. Дослідження здійснювалось у три етапи
впродовж 2012 – 2017 років.
На

першому

етапі

(2012 – 2013 рр.)

опрацьовано

філософську,

соціологічну, культурологічну, психологічну й педагогічну літературу та
нормативно-правову освітню базу з проблеми формування методичної
культури вчителя початкових класів; виявлено суперечності; визначено
методологічні та теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет і мету,
сформульовано гіпотезу, завдання та розкрито базові теоретичні положення.
На другому етапі (2013 – 2014 рр.)

визначено й обґрунтовано

діагностичний інструментарій експериментального дослідження (критерії,
показники, рівні); обрано методи та методики дослідження; сформовано
вибірку експерименту; проведено вхідний констатувальний експеримент, у
ході якого встановлено рівень сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів.
На третьому етапі (2014 – 2017 рр.) теоретично обґрунтовано й
апробовано в умовах формувального експерименту модель формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів для перевірки
гіпотези;

розроблено

навчально-методичне

забезпечення

формування

30

методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної підготовки; сформульовано загальні висновки.
Експериментальна

база

дослідження. Дослідно-експериментальна

робота здійснювалася на базі Чернівецького національного університету
імені

Юрія

Федьковича, Тернопільського

університету

імені

національного

Володимира

національного

Гнатюка,

педагогічного

педагогічного

Південноукраїнського

університету

К. Д. Ушинського, Центральноукраїнського

державного

імені
педагогічного

університету імені Володимира Винниченка. На різних етапах дослідження в
експерименті брало участь 386 студентів.
Наукова новизна і теоретичне значення результатів дослідження
полягають у тому, що:
‒ уперше здійснено цілісний аналіз проблеми формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у педагогічній теорії та
освітній практиці; визначено зміст і структуру методичної культури
майбутніх учителів початкових класів (ціннісно-мотиваційний, когнітивнопраксеологічний,
компоненти);

особистісно-творчий,

виокремлено

критерії

рефлексивно-оцінювальний

(система

ціннісних

орієнтацій,

професійно-особистісна мотивація, методична компетентність, методична
майстерність, професійно значущі якості, методична креативність, здатність
до рефлексії та саморозвитку, здатність до оцінювання професійнометодичної діяльності); показники та рівні сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів (адаптивно-наслідувальний;
репродуктивний;
теоретично
майбутніх

системно-продуктивний;

обґрунтовано
учителів

модель

початкових

формування
класів,

яка

інтегративно-творчий);
методичної
складається

культури
із

трьох

взаємопов’язаних блоків (теоретико-методологічний – завдання, підходи,
принципи, компоненти; змістово-діяльнісний – зміст, форми, методи, етапи;
результативний – критерії та рівні сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів); розроблено навчально-методичне
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забезпечення

формування

методичної

культури

майбутніх

учителів

початкових класів у процесі професійної підготовки;
‒ уточнено зміст ключових понять дослідження, а саме: «методична
культура вчителя початкових класів»; «система ціннісних орієнтацій»;
«професійно-особистісна

мотивація»;

«методична

компетентність»;

«методична майстерність»; «професійно значущі якості»; «методична
креативність»; «здатність до рефлексії та саморозвитку»; «здатність до
оцінювання професійно-методичної діяльності»;
‒ подальшого розвитку набули зміст, форми і методи формування
методичної культури майбутніх учителів у процесі професійної підготовки.
Практичне
упровадженні
початкових

в

значення
процес

класів

дослідження

професійної

полягає

підготовки

навчально-методичного

в

розробленні

майбутніх

забезпечення

й

учителів

формування

методичної культури, яке включає: навчальну програму та методичні
рекомендації до спецкурсу «Методична культура вчителя початкових
класів»; тренінг «Мотивація професійної діяльності майбутнього вчителя»;
тренінг «Комунікативні здібності педагога»; семінар-практикум «Креативний
учитель – запорука професійного успіху»; ділову гру «Кроки до методичної
майстерності»; комплекс вправ та ігор, спрямованих на формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів; пам’яткуалгоритм для створення індивідуального методичного портфоліо.
Запропоновані в дисертаційному досліджені теоретичні й методичні
матеріали можуть використовуватись у процесі вдосконалення професійної
підготовки майбутніх учителів початкової школи; розроблення навчальних
програм курсів і спецкурсів, навчально-методичних і практичних посібників;
науково-дослідної та самоосвітньої діяльності студентів спеціальності
«Початкова освіта».
Результати

дисертаційного

дослідження

впроваджено

в

Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича (довідка
№ 17/15-2399

від

15.09.2017 р.);

Тернопільському

національному
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педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка (довідка № 103833/03 від 15.09.2017 р.), Центральноукраїнському державному педагогічному
університеті

імені

21.09.2017 р.),

Володимира

Винниченка

Південноукраїнському

(довідка

національному

№ 169-н

від

педагогічному

університеті імені К. Д. Ушинського (довідка № 1966/01 від 15.09.2017 р.).
Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертаційної роботи,
її основні положення обговорювалися на: міжнародних науково-практичних
конференціях: «Розвиток наукових досліджень’ 2012» (Полтава, 2012),
«Наукові дослідження – теорія та експеримент 2013» (Полтава, 2013), Science
and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (Будапешт, 2015),
«Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри
змін» (Суми, 2015), «Становлення особистості професіонала: перспективи й
розвиток»

(Одеса,

2015),

«Якість

неперервної

освіти

в

умовах

євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози» (Чернівці–Київ,
2015), «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2015),
Sciences of Europe (Прага, 2017), «Педагогіка: традиції та інновації»
(Запоріжжя, 2017), «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (Одеса,
2017); «Якісна освіта в Україні: тенденції, проблеми, перспективи»
(Чернівці–Київ, 2017); всеукраїнських науково-практичних конференціях:
«Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток» (Рівне,
2014), «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»
(Переяслав-Хмельницький, 2015), «Педагогічна творчість, майстерність,
професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки
освітянських кадрів» (Київ, 2015).
Особистий внесок здобувача. У практичному посібнику (Нікула,
Федірчик, 2017) особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні моделі
формування методичної культури майбутнього вчителя початкових класів;
розкритті критеріїв, показників та рівнів сформованості означеного явища;
узагальненні методик діагностування досліджуваного процесу та розробці
його навчально-методичного забезпечення (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 та
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розділ 2). У статтях, опублікованих у співавторстві, автором розкрито форми
організації методичної роботи в школі та її роль у формуванні методичної
культури вчителя (Перепелюк, Федірчик, 2008); обґрунтовано сутність
методичної компетентності педагога та шляхи її формування в системі
професійної підготовки» (Нікула, Іванчук, 2010).
Публікації.

Результати

дисертаційного

дослідження

висвітлено

загалом у 29 публікаціях, із них: 1 практичний посібник (у співавторстві); 9
статей у наукових фахових виданнях України; 2 статті у зарубіжних
періодичних наукових виданнях; 5 статей у виданнях України, які включено
до міжнародних наукометричних баз; 12 публікацій у збірниках наукових
праць і матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел (325 найменувань, з яких 10 – іноземною мовою) та 29
додатків на 120 сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 365
сторінок, обсяг основного тексту складає 195 сторінок. Роботу ілюструють 10
таблиць і 16 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У розділі обґрунтовано формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів як актуальну проблему педагогічної науки та
практики. Розкрито методологічні засади формування методичної культури
майбутніх
«методична

учителів

початкових

культура

вчителя

класів.

Визначено

початкових

сутність

класів»

та

поняття
здійснено

характеристику її структурних компонентів.
1.1. Формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів як актуальна проблема
педагогічної науки та практики
Реформаційні процеси в системі освіти України на сучасному етапі
ставлять перед педагогічною наукою та освітньою практикою низку завдань,
пов’язаних із перебудовою змісту освіти, оновленням форм, методів
навчання. Відповідно особистість учителя сьогодні посідає особливе місце,
адже саме йому належить здійснювати практичну реалізацію розпочатих
реформ. Тому сучасний педагог має глибоко усвідомлювати місце і роль
освітніх процесів у світовому культурному просторі, поєднувати глибокі
фундаментальні теоретичні знання й практичну підготовленість, бути
готовим до здійснення педагогічної діяльності на засадах професіоналізму.
Освіта має стати одним із найважливіших чинників прогресу, а вчитель, як
носій загальнолюдських і суспільних цінностей, творець особистості та
транслятор надбань культури минулого в майбутнє, через сформовану
професійну культуру зреалізувати завдання, що покладає на нього
суспільство.
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Відповідно, наукові проблеми, що пов’язані з формуванням майбутніх
учителів залишаються в полі зору як учених, так і освітян-практиків.
Досліджуючи проблему формування методичної культури вчителя
початкових класів, вважаємо за необхідне

здійснити аналіз науково-

педагогічних джерел і нормативно-правової освітньої бази України з метою
виявлення та узагальнення поглядів учених, практиків та організаторів освіти
на сутність процесу формування професійно-педагогічної культури вчителя
загалом і методичної культури зокрема.
У довідковій літературі поняття «формування» визначається як «дія за
значенням формувати і формуватися; виробляти в кому-небудь певні якості,
риси характеру і т. ін; надавати чому-небудь завершеності, визначеності;
створювати, надаючи якоїсь структури, організації, форми; організовувати,
створювати що-небудь» (Бусел, 2009, с. 1329).
У педагогічному значенні поняття «формування» ‒ це «процес
цілеспрямованого педагогічного впливу на того, хто навчається з метою
розвитку у нього певних якостей особистості – світогляду, знань, навичок,
уваги, ціннісних орієнтацій» (Новіков, 2013, с. 242).
Л. Лук’янова, О. Аніщенко (2014) «формування людини» тлумачать як
«складний процес становлення людини як особистості, який відбувається в
результаті розвитку й виховання; цілеспрямований процес соціалізації
особистості,

що

характеризується

завершеністю»

(с. 97).

Однак

наголошують, що завершеність цього процесу умовна.
Проаналізуємо проблему формування методичної культури учителів
крізь призму теорій та поглядів вітчизняних і зарубіжних педагогів.
Я. Коменський (1982), розкриваючи вимоги до особистості й діяльності
учителя, наголошував на

вимозі

його

високої освіченості, чесності,

моральності, необхідності учитися протягом усього життя та постійному
духовно-моральному розвитку. Хоча, в зазначених вимогах педагог конкретно
не говорить про культуру вчителя, зокрема методичну, однак розкриває такі її
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складові, як володіння знаннями, уміннями, навичками, загальнолюдськими
цінностями та потребою в саморозвитку.
Визначаючи основні якості вчителя (любов до дітей, мудрість,
оптимізм), Й. Песталоцці (1965), хоч і не конкретизує їх у методичну
культуру, проте розглядає особистісну її складову. А ідея вченого стосовно
того, що вчитель повинен досконало знати свій предмет і доступно його
викладати, розкриває таку складову методичної культури вчителя, як знання
методики й уміння реалізовувати її на практиці.
А. Дістервег (1956) у педагогічній спадщині, наголошує на тому, що
вчитель повинен добре володіти змістом навчальної інформації, формами та
методами викладання. На нашу думку, такі погляди на діяльність учителя
свідчать

про

необхідність

формування

когнітивної,

праксеологічної

складової методичної культури. Педагог акцентує на потребі здійснювати
самоосвіту, критично осмислювати педагогічні методи, які використовує
вчитель. Опираючись на вищеназвані вимоги, ми можемо говорити про такий
елемент методичної культури, як здатність до рефлексії та саморозвитку.
Описуючи виховну діяльність педагога, Ф. Ніцше (2004) зауважує, що
він повинен бути творцем цінностей, володіти ораторським мистецтвом,
емпатією. Вважаємо, що такі якості вчителя лягають в основу особистісного
компонента його методичної культури. Заслуговує на увагу думка педагога
про те, що учителю слід володіти майстерністю, високою культурою, бути
освіченим.
К. Ушинський (1952) наголошує на тому, що вчителю не достатньо
«знати, чому вчити», треба «знати, як учити», знати принципи, методи,
прийоми навчання. Це говорить про потребу формування такої складової
методичної культури, як знання навчальної дисципліни та методики її
викладання. Педагог також наполягає на потребі в саморозвитку й
самовдосконаленні.
Необхідність формування культури вчителя знаходимо і в поглядах
В. Сухомлинького (1977), який писав: «Освіченість, яку ми даємо молодому
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поколінню, вимагає… великої

людської культури»

(с. 203). Учений

важливого значення надавав особистості вчителя, який у всьому має бути
прикладом для учнів, його загальнолюдським якостям і цінностям, що, на
нашу думку, лежить в основі методичної культури. Не залишається поза
увагою В. Сухомлинського діяльнісна сторона вчителя, зокрема його
майстерність, уміння подавати навчальний матеріал учням, здатність
аналізувати та вдосконалювати свою професійну діяльність.
М. Пирогов (1985) наголошує на вагомості для вчителя самоосвіти,
здатності до творчості у професійній діяльності, постійного обміну
педагогічним досвідом. Хоча про формування педагогічної, методичної
культури конкретно не йдеться, педагог виокремлює її складові: когнітивна,
ціннісна, особистісно-творча.
У різному контексті про культуру вчителя згадується у працях
філософів,

психологів,

педагогів.

Однак

предметом

цілеспрямованих

наукових досліджень вона стала лише наприкінці XX століття. У педагогіці
проведено
формування

дослідження,
педагогічної

А. Барабанщиков

(1981),

присвячені
та

загальнотеоретичним

професійно-педагогічної

Є. Бондаревська

(1995),

М. Букач

основам
культури
(1999),

В. Гриньова (2001), І. Пальшкова (2009), В. Радул (2000), О. Цюняк (2015) та
інші. Ціннісне в зазначених дослідженнях те, що науковці розкривають
основні шляхи, умови, принципи формування професійно-педагогічної
культури вчителя, розглядаючи її як складову загальної культури педагога,
що виявляється в системі професійних якостей і особливостях педагогічної
діяльності.
У педагогічній науці з’являються також праці, присвячені формуванню
різних видів культури вчителя. Зокрема, В. Гриньов (2002), досліджуючи
формування дидактичної культури вчителя, пропонує низку форм і методів
для цілеспрямованого й системного її формування. Ю. Бойчук (2010)
розкриває підходи, принципи, умови та пропонує системну модель
формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя. Наукове
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дослідження І. Аннєнкової (2003) спрямоване на формування емоційної
культури вчителя, де запропоновано конкретні форми, методи, засоби
означеного процесу. С. Чорна (2008) у своїй науково-пошуковій праці
розкриває зміст і компоненти педагогічної культури, висвітлює організаційнопедагогічні умови та концептуальну модель її формування. А. Донцов (2008),
досліджуючи моральну культуру вчителя, розкриває її зміст, структурні
компоненти та механізм формування означеного явища. Т. Ткачова (2004)
пропонує модель та умови розвитку духовної культури вчителя в системі
методичної роботи.
Висвітленню окремих аспектів формування методичної культури
педагогів у сучасних умовах присвячено низку дисертаційних досліджень.
Проблему формування методичної культури вчителів на першому рівні
педагогічної
формування

підготовки

розкриває

науково-методичної

А. Карачевцева
культури

у

(2003).

Питання

студентів-заочників

педагогічних вищих навчальних закладів вивчає С. Кичкина (2008). У
дисертаційній

роботі

Т. Бережної

(2009)

йдеться

про

формування

інноваційної методичної культури вчителя початкових класів. Методичну
культуру

як

важливий

компонент

системи

методичної

підготовки

майбутнього вчителя біології досліджує Н. Грицай (2012). Розвиток
методичної культури викладача, який працює в закладі додаткової
професійної

освіти,

проаналізовано

в

дисертаційному

дослідженні

Л. Плєханової (2012). Теоретико-методологічні засади розвитку методичної
культури

майбутніх

викладачів

педагогічних

дисциплін

в

умовах

магістратури досліджено І. Княжевою (2014).
Теоретичний аналіз поглядів педагогів минулого та результатів
сучасних наукових досліджень дозволяють стверджувати, що формування
культури вчителя відбувається в освітньому середовищі, а освіта відіграє
ключову роль у формуванні культури особистості й діяльності вчителя.
Як зазначає С. Сисоєва, освіту сьогодні розглядають як «процес
зовнішнього впливу на засвоєння індивідом узагальненого об’єктивного,
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соціального досвіду, норм, цінностей тощо; спеціальну сферу соціального
життя; унікальну систему, своєрідний соціокультурний феномен; сутнісну
характеристику етносу, суспільства, людської цивілізації, способів її
самозбереження й розвитку; процес, цілісну єдність навчання, виховання й
розвитку, саморозвитку особистості; збереження культурних норм з
орієнтацією на майбутній стан культури; соціокультурний інститут, що
сприяє

економічному,

вдосконаленню

соціальному,

суспільства;

культурному

результат,

рівень

функціонуванню

загальної

культури

і
й

освіченості людей» (Кремень, Сухомлинська, Бех, Огневʼюк, Ткаченко, Саух
…, 2011 р., с. 148–149).
Можемо стверджувати, що освіта та культура не просто тісно пов’язані
між собою, а є одним стрижнем існування, розвитку суспільства в цілому та
особистості зокрема. Адже, за словами В. Сидоренка (1989, с. 17), це як
«вдих і видих», що підтримують життєдіяльність і дієздатність соціуму, його
безперервне формоутворення. І. Княжева (2014, с.47), продовжуючи думку
В. Сидоренка, описує «велике дихання» освіти та культури, зазначаючи, що
освіта «вдихає» в себе культуру, перетворюючи її на зміст свого існування та
предмет відтворення; «видихаючи», культура відтворюється в суспільстві,
людині, надаючи цим самим їм культурну форму та відповідну дієздатність.
Про вплив освіти на формування культури та їх взаємозв’язок йдеться
у дослідженні І. Артем’євої (2004, с. 11), де зазначається, що про освіту в
справжньому сенсі слова можна говорити там, де є культура. Згідно з думкою
автора, завдання освіти збігаються із завданнями культури, адже завдання
освіти – ті культурні цінності, до яких у процесі навчання і виховання
долучається людина. Як зазначає І. Лернер (1981), «головна мета навчання і
виховання полягає в передачі молодому поколінню накопиченої людством
культури».
Виходячи з вищезазначеного, вважаємо, що для формування культури
особистості й діяльності вчителя важливо, щоб культура була змістом
сучасної освіти. Адже культура як духовна цінність реалізує себе через

40

освіченість, вихованість, розвиненість. X. Гадамер (1988, с. 107) зауважує,
що освіта дуже тісно пов’язана з поняттям «культура», позначаючи в
кінцевому

підсумку

специфічний

спосіб

перетворення

задатків

і

можливостей людини.
Із цього приводу В. Огнев’юк зауважує, що, «будучи складовою
культури, сучасна освіта водночас є і її способом існування, оскільки
надбання культури не змогли б зберігатися та передаватися у спадок
майбутнім поколінням, якби не існувало створеного суспільством інституту
освіти» (Кремень, Сухомлинська, Бех, Огневʼюк, Ткаченко, Саух, с. 66).
Формування культури в освіті підтверджується й словами І. Беха, який,
обґрунтовуючи філософські засади освіти, зазначає, що вона розвивається в
межах філософської культури, розглядається як історично перехідні,
«кінцеві» способи трансляції культурного досвіду (Кремень, Сухомлинська,
Бех, Огневʼюк, Ткаченко, Саух, с. 42). Г. Сотська (2011, с. 473) констатує:
«Культурне становлення людини – це процес якісного розвитку її знань,
поглядів, здібностей, почуттів, норм діяльності і поведінки».
Особливої актуальності набуває теза О. Савченко (1996) «від людини
освіченої – до людини культури», що визначає відродження національної
інтелігенції, створення

внутрішніх

передумов

для

розвитку творчої

індивідуальності.
Вчитель, як людина культури, є духовно багатою особистістю, яка
володіє творчими здібностями, віддана своїй справі, захоплена нею; гуманна
особистість, яка наділена такими якостями, як емпатія, толерантне ставлення
до людини, добро, розуміння цінностей й індивідуальності кожної людини;
творча особистість, яка постійно розмірковує, мислить альтернативно,
незадоволена отриманими здобутками, володіє розвинутим прагненням до
творення; це незалежна особистість, котра здатна до самовизначення у світі
культури (Гриньова, 2001, с. 5–6).
Тому сучасне суспільство вимагає від вчителя не просто «людини
освіченої», а «людини культури», яка, крім вищеназваних якостей, буде
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проектувати розвиваюче соціально-культурне середовище, домінуючим
фактором якої є культура, включатися в інноваційні процеси в освітній сфері,
орієнтуватися у варіативному, оновленому змісті освіти тощо.
У «Білій книзі національної освіти України» (Алексєєнко, Аніщенко,
Балл, Бех, Биков,… Зязюн, Ничкало та ін., 2010, с. 9) наголошується на
необхідності формування сучасної людини з інноваційним мисленням,
інноваційною культурою та здатністю до інноваційної діяльності. Важливою,
ключовою фігурою в цьому освітньому процесі В. Кремінь вважає саме
вчителя, який повинен мати найвищий рівень особистісно-орієнтованої
педагогічної та науково-педагогічної культури, яка, за словами науковця,
розкривається через: гуманістичну позицію стосовно дітей; психологопедагогічну компетентність та мислення; освіченість, уміння працювати зі
змістом і технологіями навчання; здатність до творчості; культуру
професійної поведінки; уміння саморегуляції власної діяльності (Алексєєнко,
Аніщенко, Балл, Бех, Биков,… Зязюн, Ничкало та ін., 2010, с. 13). Для
нашого дослідження вищезазначені слова досить актуальні, оскільки
розкривають такі складові методичної культури вчителя початкових класів:
ціннісні орієнтації; професійно значущі якості; методична компетентність та
методична майстерність; методична креативність; здатність до педагогічної
рефлексії та саморозвитку.
Зі слів Генерального директора ЮНЕСКО Федеріко Майора, який
вбачає в місії вищої освіти не просто передачу знань, а зазначає, що сьогодні
вища школа покликана готувати громадян на засадах аксіологічного підходу,
які б уміли самостійно мислити й вбачати в культурних відмінностях хорошу
можливість для плідного діалогу, а не загрозу (Розвиток сучасної освіти
Кремень, Сухомлинська, Бех, Огневʼюк, Ткаченко, Саух, 2011, с. 28). Тут
простежуються й аспекти підготовки вчителів, формування їх культури на
етапі навчання у вищій школі.
Реалізовуючи ідею інтеграції світи в європейський освітній простір, на
форумі

ректорів

педагогічних

університетів

Європи

було

ухвалено
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«Педагогічну Конституцію Європи» та обговорювалося питання, яким має
бути новий учитель об’єднаної Європи ХХІ століття. Під час своєї доповіді
голова Комітету Європарламенту Доріс Пак високо оцінила та підтримала
ідею

формування

аксіологічної

платформи

для

формування

нового

європейського вчителя (Андрущенко, 2014, с. 181), що свідчить про потребу
застосування аксіологічного підходу в підготовці вчителів та формування в
них системи ціннісних орієнтацій як складової методичної культури.
Провідними зі сформульованих цінностей, зазначає В. Андрущенко
(2014, с. 181),

стали:

людиноцентризм,

толерантність,

миролюбство,

екологічна безпека, дотримання прав людини, солідарність тощо.
З метою забезпечення розвитку національної освіти, виведення її на
європейський рівень відбувся форум міністрів освіти європейських країн
«Школа XXI століття: Київські ініціативи». На ньому проголошено сім
напрямів євроінтеґрації середньої освіти й затверджено проекти практичних
дій, серед яких проект «Новій освіті Європи – новий європейський учитель»
(Указ Президента № 344/2013, 20013). За словами В. Андрущенка (2014,
с. 181), «європейський учитель покликаний сприяти входженню учнівської та
студентської аудиторії в лоно прогресу наукового знання, високої культури,
соціально-практичного досвіду поколінь, загальнолюдських соціокультурних
цінностей, духу гуманізму і людинолюбства».
Кардинальні зміни в багатьох сферах суспільного життя, історичні
виклики XXI століття, сучасні процеси економічної, політичної, культурної
інтеграції, зумовлюють потребу реформування освіти України. Здійснення
освітніх реформ вітчизняної системи загальної середньої та вищої освіти
відбувається

з

урахуванням

світових

та

європейських

стандартів,

міжнародно-правових актів (Конвенція про захист прав людини та основних
свобод (European Convention on Human Rights, 1950); Рекомендації про
виховання в дусі міжнародного взаєморозуміння, співпраці й миру,
виховання в дусі пошани прав людини й основних свобод (Recommendation
concerning education for international understanding, cooperation and peace and
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education relating to human rights and fundamental freedoms, 1974);
Рекомендація № R (83) 13 Ради Європи «Про роль середньої школи в
підготовці молоді до життя» (On the role of the secondary school in preparing
young people for life, 1980); Резолюція № 1 «Про нові завдання вчителів та їх
підготовку» (Resolution on new challenges for teachers and their education
(No 1), 1987).); Рекомендація 1123 «Про практичну допомогу в питаннях
освіти в Центральній і Східній Європі» (Practical educational assistance to
Central and Eastern Europe, 1990) та ін.). У змісті перелічених документів
закладено ціннісний, культурологічний аспект, повагу до особистості,
гуманістичну спрямованість освіти, навчання та виховання. Що на нашу
думку є досить важливим для формування методичної культури вчителя,
оскільки в її основі лежать загальнолюдські цінності, гуманізм.
Сьогодні відбуваються активні реформаційні процеси в освітньому
просторі України в цілому та початкової зокрема, які визначено в
Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
(2013): за останні роки модернізовано зміст та вдосконалено організацію всіх
ланок

освіти;

укладено

нові

навчальні

підручники;

започатковано

організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;
запроваджується профільне навчання в старшій школі; вдосконалюється
зовнішнє

незалежне

оцінювання

навчальних

досягнень

випускників

загальноосвітніх навчальних закладів; триває забезпечення загальноосвітніх
та професійно-технічних навчальних закладів сучасними навчальними
комп’ютерними комплексами, підключення їх до мережі Інтернет; у вищій
освіті впроваджуються принципи Болонського процесу та створюються
умови для забезпечення якості освітньої діяльності вищих навчальних
закладів та освітніх програм.
Відповідно такі зміни висувають нові вимоги до формування культури
вчителя,

який

професіоналізму,

покликаний
високої

ефективно
культури

їх

та

вітчизняному та європейському ринках праці.

реалізовувати

на

засадах

конкурентоспроможності

на
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Тому сучасне суспільство вимагає від вчителя бути не просто
«освіченою людиною», а «людиною культури», яка, крім вищеназваних
якостей, проектуватиме

розвивальне соціально-культурне середовище,

домінуючим фактором якого є культура, включатиметься в інноваційні
процеси в освітній сфері, орієнтуватиметься у варіативному змісті освіти.
З метою виявлення потреби у формуванні методичної культури
учителів проаналізуємо нормативно-правову базу освіти України.
У Законі України «Про освіту» (2017) зазначається, що вчитель
повинен постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність
та культуру. Шляхом формування культури вчителя визначається освіта, яка,
згідно із Законом, є основою інтелектуального, культурного, духовного,
соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Її мета полягає у
забезпеченні всебічного розвитку особистості, її розумових і фізичних
здібностей, вихованні високих моральних якостей, збагаченні творчого,
культурного потенціалу, підвищенні освітнього.
Державною

національною

програмою

«Освіта»

(«Україна

XXI

століття») (1993 р.) визначено шлях на реформування освіти і передбачено,
що вона повинна відтворити інтелектуальний, духовний, культурний
потенціал народу, вивести вітчизняну науку, техніку та культуру на світовий
рівень, що в результаті призведе до національного відродження. Важливим
стратегічним

завданням

реформування

національної

освіти

виступає

формування освіченої, творчої особистості, сприяння становленню її
фізичного та морального здоров’я, забезпечення пріоритетів розвитку
людини, відтворення й передача культурних і духовних цінностей
вітчизняних та світових зразків. Згідно з програмою, освіта покликана
формувати

цілісну

картину світу,

духовність,

культуру особистості

(Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»),
(1993 р.).
Аналізуючи вимоги до вчителя, якого потребує сучасна школа,
зазначаємо, що проблема формування культури вчителя окреслюється і в
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Законі України «Про загальну середню освіту» (1999, с. 11), де сказано, що
вчитель ‒ це особа з високими культурними та моральними якостями, яка має
відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки,
здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї
роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати
професійні обов’язки в навчальних закладах середньої освіти. Тут
простежуються

когнітивний,

ціннісний,

особистісний

компоненти

методичної культури.
Актуальність потреби формування методичної культури вчителів
підсилюється ще й тим, що Державна Програма «Вчитель» (2002) (діяла до
2012

р.)

передбачала:

«поліпшення

культурологічної,

психолого-

педагогічної, методичної, практичної підготовки вчителів» (Україна. Кабінет
Міністрів. Постанова № 379, 2002). Також, у цій Програмі зазначалося, що
«Ключова роль у системі освіти належить учителю, саме через його
діяльність реалізується державна політика, спрямована на зміцнення
інтелектуального і духовного потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і
техніки, збереження і примноження культурної спадщини».
Проблема формування методичної культури вчителя випливає також із
наказу

Міністерства

освіти

та

науки

України

«Про

затвердження

кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науковопедагогічних працівників навчальних закладів» (2013), де зазначається, що:
- «вчитель здійснює навчання та виховання учнів, сприяє формуванню
загальної культури особистості, соціалізації; планує навчальний матеріал з
української мови, читання, математики та інших загальноосвітніх предметів,
які викладає» (Україна. Наказ Міністерства освіти України № 93, 1993, с. 39),
що відображає зміст методичної компетентності вчителя, як структурної
складової його методичної культури;
- «використовує різноманітні форми, прийоми, методи і засоби
навчання; забезпечує виконання навчальних програм; освоєння учнями вимог
Державного стандарту початкової загальної освіти в повному обсязі»
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(Україна. Наказ Міністерства освіти України № 93, 1993, с. 39); крізь призму
чого, в широкому сенсі, розкривається сутність методичної майстерності як
складової одиниці методичної культури вчителя;
- «вносить

пропозиції

щодо

вдосконалення

навчально-виховного

процесу» (Україна. Наказ Міністерства освіти України № 93, 1993, с. 39).
Вважаємо, що лише на основі здатності до аналізу та самоаналізу
професійної діяльності, в процесі критичного ставлення до своєї діяльності,
здатності до самопізнання вчитель може передбачати помилки, планувати їх
запобігання, вносити корективи у власну професійну діяльність та
навчально-виховний процес у цілому. Тому стверджуємо, що ця позиція
документа передбачає таку складову методичної культури, як здатність до
педагогічної рефлексії та саморозвитку;
- «підтримує навчальну дисципліну, режим відвідування занять,
поважаючи гідність, права і свободи учнів відповідно до Закону «Про освіту»
та Конвенції «Про права дитини» (Україна. Наказ Міністерства освіти
України № 93, 1993, с. 39). Вважаємо, що це неможливо здійснювати без
сформованої системи ціннісних орієнтацій, як загальнолюдських, так і
особистісно-професійних. На належному рівні мають бути сформовані й
професійно значущі якості, що відображають сутність методичної культури
вчителя;
- «бере участь у діяльності методичних об’єднань та інших форм
методичної роботи» (Україна. Наказ Міністерства освіти України № 93,
1993, с. 39), що свідчить про здійснення професійно-методичної діяльності,
яка сприяє розвитку методичної культури, адже вона, як і будь-які інші
новоутворення особистості, формуються лише під час діяльності та у процесі
саморозвитку та самовдосконалення.
Знаходимо в цьому документі й вимоги до когнітивної складової
методичної культури вчителя: «Знання основ загальнотеоретичних дисциплін
в

обсязі,

необхідному

для

вирішення

педагогічних,

методичних

і

організаційних завдань: педагогіку, психологію, вікову фізіологію, методики
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викладання предметів; зміст шкільної початкової освіти» (Україна. Наказ
Міністерства освіти України № 93, 1993, с. 39).
У «Методичних рекомендаціях до викладання навчальних предметів у
загальноосвітніх навчальних закладах» (Україна. Міністерство освіти і науки,
2016) зазначаються зміни щодо оновлення змісту початкової освіти;
підготовки та проведення уроків як основної форми організації навчальної
діяльності в умовах класно-урочної системи; розширення діапазону
організаційних форм, методів навчання, способів навчальної взаємодії тощо.
Виходячи з цього, стверджуємо, що, зміна освітніх стандартів вимагає
від майбутнього вчителя професійної мобільності, широкого наукового
світогляду, пошуку нових технологій навчання, адекватних сформованій в
освіті ситуації. Тому, поряд із методичною компетентністю та майстерністю,
необхідно формувати в майбутніх учителів таку складову методичної
культури, як здатність до мобільності, яка розуміється нами як відкритість до
нового; широта і багатогранність мислення, здатність переходити від одного
способу діяльності до іншого; гнучкість настанов особистості, які
дозволяють регулювати свої дії в умовах, що постійно змінюються.
У Концепції Нової української школи (2016) зазначається: «Зміст
освіти та її методика мають бути наближені до практики» (с. 10). Це важливо
для нашого дослідження, оскільки актуалізує проблему формування
методичної культури вчителя, яка власне, у широкому значенні й полягає в
ефективному застосуванні здобутих знань на практиці.
Концепція Нової української школи (2016) (с. 15), розроблена групою
професіоналів за ініціативи та під керівництвом Міністра освіти та науки
України Л. Гриневич, на перспективу розвитку вчителя, кидає йому виклик
та висуває нові вимоги до нього: «учитель повинен не просто провести урок
– 45 хвилин, а реалізувати його разом з учнями», що вимагає від педагога
знання та застосування різноманітних методів навчання; способів активізації
розумово-пізнавальної діяльності учнів; сучасних технологій навчання у
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початковій

школі

(с. 15),

що

потребує

формування

когнітивної

та

праксеологічної складової методичної культури.
У цьому документі зазначається: «Успішний учитель та фахівець –
вирішить дуже багато питань щодо якості викладання, комунікації з дітьми
та адміністрацією школи, …– людина, яка любить свій предмет, яка його
фахово викладає» (Нова українська школа, 2016, с. 16). Виходячи з цього,
можемо акцентувати увагу на важливості такої складової методичної
культури, як методична компетентність і майстерність, а також здатність до
комунікативності та наявність організаційних якостей учителя.
Зі слів «творчий та відповідальний учитель, який постійно працює над
собою» (Нова українська школа: концептуальні засади реформування
середньої школи,
складову

2016, с. 16), можемо виокремити особистісно-творчу

методичної

культури,

здатність

до

саморозвитку

й

самовдосконалення.
У Концепції «Нова українська школа» (2016) наголошується на тому,
що вчителю буде надана більша свобода щодо вибору навчальних програм,
підручників, методів, стратегій, способів і засобів навчання (с. 16). Важливо,
щоб педагог зорієнтувався, зміг грамотно, адекватно підібрати навчальнометодичний

інструментарій,

використання

якого

забезпечить

якість

результатів навчання. Саме тому вважаємо, що вчителю необхідно
формувати методичну грамотність та методичне мислення в контексті його
методичної культури.
Фокус група директорів шкіл, які брали участь у обговоренні та
розробці Концепції нової української школи, відзначили: «Діти сьогодні
хочуть сучасних, діти сьогодні хочуть креативних, діти сьогодні хочуть
учителів,

які

насамперед

розуміють

їх»

(Нова

українська

школа:

концептуальні засади реформування середньої школи, 2016, с. 17). У цих
словах-вимогах до сучасних учителів яскраво простежується такі складові
методичної культури, як здатність до творчості в професійній діяльності;
сформованість креативних рис особистості вчителя; прояв нетрадиційного
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мислення та оригінальності, а також, важлива якість у роботі з дітьми –
здатність до емпатії.
Сьогодні в процесі оновлення школи йдеться про мотивацію вчителів,
проте ця мотивація зовнішня й вимірюється грошовим еквівалентом (Нова
українська

школа:

концептуальні

засади

реформування

середньої

школи, 2016). Для методичної культури вчителя, на нашу думку, має бути
сформована стійка позитивна мотивація внутрішнього характеру, тобто
спрямованість учителя на професійно-методичну діяльність, інтерес до
успіху в цій діяльності, потреба у професійно-методичній самореалізації та
самоутвердженні тощо. Вважаємо, що це є одним із завдань професійної
підготовки

майбутніх

учителів,

оскільки

саме

в

процесі

навчання

закладаються мотиви, інтереси щодо майбутньої професійної діяльності.
Адже, реформаційні процеси не оминули й ланку вищої освіти, зокрема
процес професійної підготовки майбутніх учителів, які, приступивши до
виконання своєї діяльності відповідали б усім вимогам, нормам, які до нього
висуває сучасне суспільство та історико-культурний прогрес.
Отже, теоретичний аналіз проблеми формування методичної культури
вчителя початкових класів дає підстави стверджувати, що:
- по-перше, особистість і діяльність педагога завжди були предметом
дослідження педагогічної науки та практики, однак на різних етапах
розвитку педагогічної думки проблема формування методичної культури
висвітлювалась по-різному, з розвитком вимог суспільства до вчителя ця
проблема набувала глибшого дослідження та аналізу;
- по-друге, аналіз вимог до особистості та діяльності вчителя педагогівмислителів дає змогу відзначити те, що конкретно про формування
професійно-педагогічної та методичної культури мова не йшлася, а
предметом обговорення були складові цієї культури (знання, уміння,
цінності, особистісні якості педагога тощо);
- по-третє, на сучасному етапі розвитку педагогічної науки проблема
формування професійно-педагогічної культури вчителя та її видів набула
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більш конкретного значення та глибшого аналізу її сутності, змісту,
компонентів, а також шляхів, форм, методів формування. Однак формування
методичної культури вчителя початкових класів у процесі професійної
підготовки не було предметом окремого системного дослідження;
- по-четверте, на основі аналізу освітньої нормативно-правової бази
встановлено, що методична культура є умовою ефективної професійної
діяльності вчителя початкових класів, а проблема її формування актуальна
сьогодні, оскільки основні її складові є змістом вимог, які диктує вчителю
суспільство, що відображено в освітній законодавчій базі;
- по-п’яте, формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки розглядаємо як
цілеспрямований вплив на особистість із метою розвитку й удосконалення її
ціннісних орієнтацій, професійних якостей, знань, умінь і навичок, здатності
до здійснення ефективної професійно-методичної діяльності. Цей процес
складний,

багатогранний,

керованістю,

педагогічно

організованістю,

спрямований,

передбачуваністю

характеризується
та

завершеністю

результатів, який доцільно розглянути з позиції культурологічного,
аксіологічного, компетентнісного, системного та особистісно-діяльнісного
наукових підходів.
Підсумовуючи вищезазначене, можемо констатувати нагальність
вивчення проблеми формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки як на теоретичному
(розкриття сутності, структури методичної культури вчителя початкових
класів), так і на практичному (обґрунтування моделі формування методичної
культури

майбутніх

учителів

початкових

класів)

рівнях,

здійснюватиметься в наступних розділах та підрозділах дисертації.

що
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1.2. Методологічні засади формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
Будь-яке наукове дослідження потребує чіткої внутрішньої організації
процесу пізнання, визначення конкретних орієнтирів, шляхів, засобів його
реалізації. Цьому сприяє методологія дослідження, яку В. Загвязинський,
Р. Атаханов (2001, с. 66) вважають ключем до наукового вивчення явищ і
процесів,

що

веде

до

успіху

через

використання

загальних

і

загальнонаукових підходів та принципів. Згідно з С. Гончаренком (2008),
важливою дослідницькою процедурою під час планування й організації
процесу дослідження є визначення його методологічних основ (с. 66).
Поняття «методологія» (від грец. methodos – метод; logos – наука,
вчення) тлумачиться як «вчення про науковий метод пізнання й перетворення
світу; сукупність методів дослідження, що використовуються будь-якою
наукою в залежності від специфіки об’єкта пізнання» (Петров, 1964, с. 522).
Розробляючи методологічну основу нашого дослідження, з метою
визначення загальної стратегії побудови процесу пізнання, пошуку нових
світоглядних орієнтирів шляхом критичного аналізу дійсності й формування
на цій основі нових підходів до розв’язання проблеми, ми керувалися
загальноприйнятими рівнями методології (Гончаренко, 2008).
1) Філософський рівень у дослідженні формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів дозволив розглянути
культуру крізь призму теорій, які є основою формування об’єктивних знань
про об’єкт дослідження. Так, філософська теорія пізнання (гносеологія)
(Т. Гобс (1991), Г. Гегель (1956), Г. Лейбніц (Спокойний, 1935), Дж. Локк
(1960) та ін.), яка досліджує процеси, регулює закони, розробляє форми і
методи отримання наукових знань, зумовила вибір методів наукового
пізнання, зокрема вивчення й аналіз філософської, психолого-педагогічної,
методичної

літератури,

продукування

емпіричних,

понятійного

знання.

теоретичних
Філософська

та

інших

теорія

методів

цінностей
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(аксіологія) як вчення про природу цінностей, їх місце в реальності та
структурі ціннісного світу, зв’язки цінностей між собою, з соціальними і
культурними факторами, структурою особистості (Арістотель, 1978, Каган,
1997), розкривається в нашому дослідженні крізь призму застосування
аксіологічного підходу до вивчення проблеми методичної культури,
визначення ціннісно-мотиваційного компонента й особистісно-професійних
цінностей учителя як критерію зазначеного явища. В основі філософського
знання цієї наукової розвідки ‒ філософія культури (культурологія).
Аналізуючи філософські та культурологічні джерела, знаходимо розбіжність
у визначенні понять «філософія культури» та «культурологія» (Каган, 1996;
Матвєєва, 2005; Петінова, 2002). Культурологія – наука, що вивчає сутність,
внутрішні закономірності феномену «культура», пояснює різноманітні
культурні явища, які впродовж віків накопичувалися в різних галузях
природничого, соціально-гуманітарного, техніко-технологічного знання.
Тобто, загалом, вона вивчає такі види культур, як

антична культура,

середньовічна, релігійна, художня тощо, що не відповідає об’єкту нашого
дослідження. Тоді як філософія культури, на відміну від культурології, – це
галузь філософського знання, яка вивчає світоглядні аспекти духовної
творчості, цінностей, моралі, що втілюється у створенні культури (Пазенок,
2008), зокрема духовної, естетичної, інтелектуальної, що є близьким по
відношенню до об’єкта нашого пізнання – методичної культури. Таким
чином, в методологічній основі нашого дослідження лежить філософія
культури, яка відображається у культурологічному підході до наукового
пізнання.
Також на цьому рівні методології ми звертаємося до філософської
теорії передбачення (прогнозології), яка є теорією припущення про можливі
напрями розвитку явищ, подій (Пазенок, 2008). Застосування нами
вищезгаданої теорії полягає у використанні деяких наукових методів
прогнозування результатів дослідження, запропонованих нею: експертна
оцінка – висновки фахівців (на діагностичному етапі); моделювання –
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з’ясування властивостей об’єктів на їх зразках, моделях (обґрунтування
моделі формування методичної культури); історична аналогія – виявлення
схожості об’єктів (педагогічної, професійно-педагогічної та методичної
культури вчителя; аналіз вимог до особистості вчителя та його діяльності в
минулому й сьогоденні); прогнозування майбутнього – складання плану
бажаного, очікуваного (передбачування бажаних результатів способом
розробки рівнів сформованості методичної культури).
2) Рівень загальнонаукової методології представлений у нашому
дослідженні

методологічними

підходами,

застосування

яких

сприяє

можливості опрацьовувати й оперувати єдиною моделлю об’єкта на всіх
етапах дослідження (Сисоєва, Кистопчук, 2013, с. 65).
Розробляючи методологію дослідження методичної культури, ми
керувалися тим, що наукові підходи здатні повноцінно взаємодіяти,
доповнювати

один

одного

та

розглянути

вищеназваний

феномен

різносторонньо. Їх вибір ми здійснювали, враховуючи тенденції і функції
сучасної

освіти,

конструктивні

можливості

методологічних

підходів,

складність об’єкта дослідження та специфіку розуміння його змісту. Таким
чином, за основу наукового пізнання формування методичної культури
майбутніх

учителів

аксіологічний,
підходи,

початкових

системний,

теоретичний

класів

узято:

особистісно-діяльнісний,

аналіз

яких

сприяв

культурологічний,
компетентнісний

виокремленню

основних

структурних компонентів методичної культури вчителя початкових класів,
описаних нами у підрозділі 1.4.
Зазначимо, що «підхід» у науковій літературі визначається як
методологічний засіб, який передбачає методологічну основу дослідження.
Керуючись тим, що освіта сьогодні розглядається як невід’ємна
складова культури, як система і процес культуро творення, спрямований на
формування та розвиток особистості, ми досліджуємо методичну культуру
вчителя з позиції культурологічного підходу.
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Суть культурологічного підходу розкривали такі вітчизнані науковці, як
М. Драгоманов (Заславський,

Романченко, 1964), Г. Сковорода (1995),

В. Сухомлинський (1977), К. Ушинський (1952) та ін. Сьогодні проблема
культурологічного підходу та культури вчителя знайшла глибоке теоретичне
висвітлення в працях І. Беха (2012), І. Зязюна (2008), В. Кременя (2001),
В. Огнев’юка (2003), О. Савченко (1996), Г. Сотської (2012), Л. Хомич (2008,
2012), Л. Султанова (2012), Т. Шахрай (2012).
Важаємо, що вищезгаданий підхід лежить в основі принципу
культуровідповідності, А. Дістервега, який акцентує увагу на необхідності
формувати людину відповідно до вимог середовища й часу, суспільноісторичних умов, враховуючи надбання культури й науки (Дістервег, 1998).
Культурологічний підхід передбачає розкриття змісту освіти не в
поняттях «знання» і «вміння», а в поняттях «культура»: «професійна
культура», «педагогічна культура», «інтелектуальна культура», «моральна
культура» тощо. Особливо це актуально сьогодні, коли освіта розглядається
як невід’ємна складова культуротворчого процесу, як культуропровідна
система, спрямована на розвиток особистості. Як зазначає І. Княжева,
людина не лише розвивається в процесі засвоєння культури, а й поповнює її,
вдосконалює. Тому погоджуємося з науковцем, що в результаті засвоєння
культурних цінностей відбувається становлення людини як особистості
(Княжева, 2014, с. 47).
Застосування цього підходу допомагає аналізувати методичну культуру
вчителя

як

сукупність

культурологічних

понять,

розуміти

її

в

загальнокультурному контексті. Особливо важлива в культурологічному
підході вираженість ціннісної спрямованості, яка є основним регулятором
відбору та побудови змісту освіти з урахуванням основних досягнень
людства й ціннісних орієнтацій конкретно-історичного періоду. Так, І. Ісаєв
(2010), Г. Вижлєцов (1996) та ін. вважають, що цей підхід забезпечує звязок
людини з культурою як системою цінностей. Саме тому він, у нашому
дослідженні тісно переплітається з аксіологічним.
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Аксіологічний підхід (від грец. axia – цінність і logos – учення –
філософське вчення про природу цінностей, їх місце в реальності; про
структуру ціннісного світу) розглядається як методологічна основа нової
філософії освіти, оскільки переносить субєкти освітнього процесу у світ
цінностей і орієнтує їх у виборі особистісно-значущої системи ціннісних
орієнтації. Аналіз наукової літератури засвідчив, що вперше термін
«аксіологія» використав П. Лапі, щоб виокремити галузь філософії, яка
досліджує ціннісні орієнтації (Зязюн, 2009, с. 37), (Листопад, 2013, с. 138).
Тому це поняття в науковій літературі розглядають як категорію цінностей.
Теоретичні засади проблеми цінностей у сфері освіти досліджено в
наукових працях І. Беха (2012), В. Галузинського (1995), М. Євтуха (1995),
І. Зязюна (2009), В. Огнев’юка (2003), Л. Онищук (2016), Н. Ничкало (2016),
О. Савченко (1996), Л. Хомич (2010), Г. Філіпчука (2014) та ін.
Аксіологічний підхід притаманний гуманістичній педагогіці, згідно з
якою людина розглядається як найвища цінність суспільства і самоціль
суспільного розвитку. Психолого-педагогічний аспект аксіології як науки про
цінності спрямований на вивчення взаємовідношення цінностей і людини,
дослідження особистісних новоутворень, в яких спостерігається зближення
понять цінності та смислу. Ці новоутворення окреслюються в термінах
«ставлення», «установка», «спрямованість», «життєва позиція», «ціннісні
орієнтації» та ін. (Рибалка, 2009, с. 28).
У педагогічній науці вищезазначений підхід застосовується для
визначення змісту цінностей як регулятора й орієнтира загальної та
професійної освіти, оскільки цінності визначають форми діяльності та
поведінки педагога, осмислюючи їх, можна спрогнозувати розвиток
особистості в процесі професійного становлення (Княжева, 2014, с. 60).
Н. Ткачова стверджує, що «аксіологічний підхід дає можливість
зробити об’єктивний аналіз провідних тенденцій розвитку сучасного
суспільства й у світлі цього переосмислити першочергові для сьогоднішньої
школи педагогічні завдання, визначити головні для неї ціннісні пріоритети»
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(Ткачова, 2007, с. 5). Автор наголошує на тому, що цей підхід сприяє
формуванню в кожної особистості соціально значущих потреб, їх узгодженню
з інтересами всього суспільства (Ткачова, 2007, с. 5).
Застосування згаданого вище підходу в науковому дослідженні дає
змогу

охарактеризувати

об’єкт

дослідження

як

соціокультурний

й

особистісний феномен, простежити його ґенезу, теперішнє і майбутнє,
з’ясувати тенденції та перспективи такого руху і, найголовніше, – визначити
його особистісну й суспільну цінність.
Відповідно до аксіологічного підходу, визначаючи компоненти
методичної культури вчителя, нами були обрані система ціннісних орієнтацій
та професійно-особистісна мотивація як критерії ціннісно-мотиваційного
компонента, що є стрижневим у загальній структурі означеного явища.
Феномен «формування методичної культури вчителя початкових
класів» ми розглядали як цілісне, неподільне й комплексне явище, що лежить
в основі системного підходу. Він є провідною науковою підставою, яка
дозволяє досліджувати об’єкти як системи.
Поняття «система» (у перекладі з грецького «systema» – ціле, складене
із частин; поєднання) у словнику української мови розуміється як «порядок,
зумовлений правильним, планомірним розташуванням та взаємним зв'язком
частин, які утворюють ціле» (Бусел, 2009, с. 1126). У своєму досліджені
І. Княжева, підтримуючи думку У. Ешбі, вважає, що «система» – це
сукупність взаємопов’язаних, розташованих у певній ієрархії елементів
якогось цілісного утворення (Княжева, 2014, с. 51). Так, наприклад,
методичну культуру ми розглядаємо у наступному ієрархічному порядку:
загальна культура – особистісна культура – професійна культура –
професійно-педагогічна

культура

–

методична

культура.

Це

сприяє

глибшому, цілісному, системному розумінню означеного явища.
Педагогічну

методологію

системного

підходу

обґрунтували

Л. Берталанфі (1969), М. Каган (1996), Н. Кузьміна (1993) та ін., які
підкреслювали, що вона дозволяє розкрити цілісність досліджуваної
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проблеми, а також, виходячи зі складності її компонентів, визначити
механізми, що породжують цю цілісність, позначити різноманітні типи
зв’язків і об’єднати їх в єдину теоретичну спільність.
Теоретична система створюється з метою адекватного опису й
прогнозування формування досліджуваного явища або процесу. Така система
характеризується наявністю певного ступеня усталеності при частковій зміні
її окремих компонентів. Вона взаємодіє із зовнішнім середовищем як ціле.
Серед характеристик, властивих педагогічним системам, якою є
методична культура вчителя, зазначається, що вона є: складна за рівнем
складності, відкрита за характером взаємодії із середовищем, цілеспрямована
за наявністю цілей, самокерована за ознакою керованості, динамічна за
ознакою мінливості (Княжева, 2014, с. 51).
Будь-яка система може розглядатись як елемент системи вищого
порядку, водночас її елементи можуть виступати як системи нижчого
порядку. В нашому дослідженні система формування методичної культури
вчителя виступає як підсистема загальної професійної підготовки та
підсистема формування професійно-педагогічної культури. Вона реалізується
через розроблену модель професійної підготовки та доповнення змісту
стандартів вищої професійної освіти.
Важлива характеристика системного підходу – цілісність, що
дозволило нам виокремити такі компоненти методичної культури: ціннісномотиваційний,

когнітивно-праксеологічний,

рефлексивно-оціннювальний,

які

виступають

особистісно-творчий

і

в

й

єдиній

цілісності

забезпечують її дієвість.
Отже, застосування системного підходу в дослідженні формування
методичної культури вчителя дало змогу визначити сутність об’єкта
дослідження, його унікальність серед інших подібних культурних явищ, що
зумовлено його структурою, довести та визначити взаємодію рівнів і
компонентів.
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З метою чіткого усвідомлення феномену «методична культура»
здійснений ретроспективний аналіз поняття «методика», оскільки воно
відіграє ключову роль в означеному феномені.
Слово «методика» у перекладі з давньогрецького «methodike» означає
сукупність методів. Словник іншомовних слів поняття «методика» трактує як
сукупність взаємопов’язаних способів і прийомів доцільного й ефективного
проведення певної роботи; вчення про методи викладання певної науки,
предмета (Петров, 1964, с. 522). «Методика – документ, який описує
послідовність методів, правил і засобів виконання роботи», – зазначається у
тлумачному словнику української мови (2010).
С. Гончаренко (2001) з цього приводу застерігає, від зведення
розуміння терміна «методика» суто до «розробок» та «рекомендацій».
Науковець розглядає її як науку та конкретизує з педагогічної точки зору:
«галузь педагогічної науки, що досліджує зміст навчального предмета й
характер навчального процесу, який сприяє засвоєнню учнями необхідного
рівня знань, умінь та навичок, розвитку мислення школярів, формуванню
світогляду і виховання якостей громадянина своєї країни» (с. 88).
У дослідженні І. Княжевої (2014) знаходимо такі узагальнення щодо
сучасного

розуміння

поняття

«методика»:

опис

зразків

діяльності;

послідовність дій із досягнення потрібного результату; сукупність методів,
прийомів виконання певної дії; конкретизація методу, доведення його до
інструкції, алгоритму; межа між теоретичним знанням і практичним
досвідом; рефлексія та наукове обґрунтування предметної діяльності; вчення
про методи викладання науки (с. 84).
Виходячи з вищесказаного, можемо передбачати й різні погляди на
розуміння поняття «професійно-методична діяльність вчителя початкових
класів». Воно є важливим для нашого дослідження, оскільки формування
методичної культури майбутніх учителів формується шляхом залучення
студентів до методичної діяльності у процесі їх професійної підготовки.
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З

метою

визначення

сутності

поняття

«професійно-методична

діяльність» застосуємо особистісно-діяльнісний підхід, який у широкому
розумінні надає значну перевагу діяльності щодо існування людини в
суспільному та культурному середовищі.
Згідно з особистісно-діяльнісним підходом формування методичної
культури майбутнього вчителя як особистісного утворення відбувається в
процесі професійно-методичної діяльності. За словами І. Зимньої (2000),
особистісна складова цього підходу полягає в тому, що все навчання
будується з урахуванням попереднього досвіду, особистісних особливостей,
мотивів, ціннісних орієнтацій, цілей, інтересів (с. 47). Саме тому положення
даного підходу дозволило визначити зміст ціннісного, мотиваційного та
особистісного компонентів методичної культури майбутнього вчителя
початкових класів.
Звернемось до поняття «діяльність», яке в українському педагогічному
словнику розуміється як спосіб буття людини у світі, здатність її вносити
зміни в дійсність (Гончаренко, 1997, с. 98). Так, Л. Виготський (2005),
С. Рубінштейн (1999) та ін. розглядають «діяльність» як особливу форму
людської активності, що свідомо регулюється й водночас породжує
свідомість. Вона перетворює дійсність і внутрішній світ людини, змістом
якої виступає зміна і трансформація довкілля на основі засвоєння та розвитку
наявних форм культури. Л. Лук’янова, О. Аніщенко (2014) «діяльність»
розуміють як активну взаємодію людини із середовищем, в процесі якої вона
досягає поставленої мети, що виникла внаслідок прояву потреби (с. 28).
Керуючись

дослідженнями

науковців

О. Леонтьєва

(1977),

Г. Щедровицького (1995) та ін., можемо стверджувати, що людська
діяльність

характеризується:

продуктивністю,

цілеспрямованістю,

опосередкованістю,

предметністю,

усвідомленістю,
процесуальністю,

соціальністю.
Особливим видом соціальної діяльності, яка спрямована на передачу
новим поколінням накопичених людством досвіду і культури, створення
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умов для їх особистісного розвитку – є педагогічна діяльність, яка може
здійснюватися

професійно

та

непрофесійно.

Професійно-педагогічна

діяльність – це діяльність педагогів із наявністю спеціальної освіти,
сформованістю спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних для
виконання своїх професійних функцій та обов’язків (Ракова, 2008, с. 32).
Серед різних видів професійної діяльності (викладання, виховання,
управління) важливе місце посідає методична діяльність учителя, яка полягає
в процедурі планування, конструювання, вибору й використання засобів
навчання, які потребують постійного вдосконалення (Шаган, 2010, с. 11).
Однак, вивчаючи науково-педагогічну та методичну літературу в
пошуках розуміння поняття «методична діяльність», часто знаходимо
близьке йому поняття «методична робота».
Зокрема, заслуговує на увагу визначення І. Жерносека, який методичну
роботу розкриває як таку, що спрямована на удосконалення професійних
якостей, збагачення й оновлення наявної системи знань і умінь педагогів,
розвиток їх особистісних якостей, самореалізацію у процесі професійної
діяльності в поєднанні з гуманізмом, високою загальною культурою,
моральністю,

активністю

та

комунікабельністю,

творчою

уявою,

самокритичністю тощо (Жерносек, 2007, с. 6).
Зарубіжні дослідники Т. Руднєва та Н. Соловова поняття «методична
діяльність» розглядають ширше ніж поняття «методична робота», вважаючи
її самостійним видом професійно-педагогічної діяльності, яка передбачає
процедуру виконання методичних розробок; методична робота визначається
автором як спланована діяльність педагогів, спрямована на вдосконалення
існуючих і розробку нових принципів, форм та методів організації
навчального процесу (Руднєва, Соловова, 2012).
С. Гончарова (1997) розуміє методичну діяльність як специфічний вид
освітньої діяльності, змістом якої є системна єдність створення методики її
апробація, впровадження та застосування.

61

Вагомим для нашого дослідження є визначення О. Куцевол, яка
тлумачить методичну діяльність як поєднання інтелектуальної і практичної
діяльності, спрямованої на створення моделі майбутньої предметнопедагогічної взаємодії з учнями, проектування, конструювання й реалізацію
її змісту й технології в навчально-виховному процесі (Куцевол, 2007, с. 17).
Методичну діяльність як процес функціонування професійно-орієнтованих
розумових дій педагога, що спрямовані на вдосконалення його предметнопрактичної діяльності, розкриває Л. Таланова (1997, с. 48).
Погоджуємося з думкою Н. Майєр (2014), яка професійно-методичну
діяльність розглядає в єдності таких її видів: навчальна діяльність (полягає в
організації та здійсненні процесу навчання); виховна діяльність (організація
виховного впливу); методична діяльність (планування, конструювання, вибір
і використання засобів навчання); науково-дослідна діяльність із методик
навчання

(самоосвіта,

підвищення

кваліфікації,

вивчення

передового

педагогічного досвіду) (с. 176–178). Сутність розуміння поняття «методична
діяльність» систематизовано автором та представлено у додатку А.
Узагальнення термінів та понятть подано в глосарію (додаток Б).
Вважаємо, що рушійними силами професійно-методичної діяльності є
сформованість позитивних професійно-орієнтованих мотивів, цінностей,
інтересу в досягненні успіху, а також, виходячи з теорії потреб А. Маслоу,
бажання самоповаги та загального визнання (Маслоу, 1999).
Аналіз професійно-методичної діяльності педагога зумовив розуміння
методичної культури як системної характеристики сутнісних властивостей
особистості, спрямованих на самовизначення в професійній діяльності з
подальшим саморозвитком і самовдосконаленням. В інтегральному розумінні
даного явища особистість і діяльність не просто розвиваються одночасно, а
оволодіння професійно-методичною діяльністю становить основний зміст
розвитку особистості.
Отже, застосований нами особистісно-діяльнісний підхід розкриває
формування особистості вчителя в поєднанні з професійно-методичною
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діяльністю. Особистісна складова націлює на врахування у процесі
формування методичної культури майбутніх учителів їхніх ціннісних
орієнтацій, мотивів, індивідуальної траєкторії розвитку тощо; діяльнісна –
передбачає можливість свідомого вибору мети, конструювання програми її
реалізації завдяки використанню включених у культурний простір і здатних
відтворюватися методичних продуктів.
Оскільки в понятті методичної культури вчителя початкових класів ми
вбачаємо не лише його особистісну, але й діяльнісну сторону, яка функціонує
на основі знань, умінь та навичок, то не менш важливим для нашого
дослідження й компетентнісний підхід. Теоретичним та практичним
сторонам компетентнісного підходу присвячували свої праці українські
науковці В. Бондар (200), Р. Гуревич (2014), А. Кузьмінський (2012),
В. Кремень (2014), Н. Ничкало (2016), Л. Онищук (2016), О. Сухомлинська
(2014)

та

ін.

Цей

підхід

передбачає

виокремлення

когнітивно-

праксеологічного компонента методичної культури учителів початкових
класів і таких його критерій, як методична компетентність та методична
майстерність, суть яких розкрито в підрозділі 1.4.
3)

На рівні конкретно-наукової методології в нашому дослідженні

представлено

сукупність

методів

науково-педагогічного

дослідження;

теоретичні та емпіричні, які використовувались на різних етапах науковопошукової роботи.
Також, цей рівень педагогічної методології, представлений
принципом культуровідповідності (сформульований А. Дістервегом,1998),
згідно з яким, навчання повинно відбуватися в контексті культури; зміст
освіти має спрямовуватись в її русло та відображати культурні цінності
суспільства, що актуально й сьогодні.
4) На рівні технологічної методології, яка включає методику й техніку
дослідження, тобто сукупність процедур, що забезпечують одержання
достовірного емпіричного матеріалу та його опрацювання, у нашому
дослідженні розроблено діагностичний інструментарій експериментального
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дослідження стану сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки, який включає критерії,
показники, рівні та методики (див. розділ 2).
Методологічні засади дослідження методичної культури майбутнього
вчителя початкових класів побудовано з урахуванням таких методологічних
принципів:


принцип об’єктивності, який враховує фактори та їх всебічний вплив

на досліджуване явище, умови, в яких воно розвивається, доцільність
підходів, засобів, методів, які дають можливість отримати знання про об’єкт;


принцип

всебічності,

який

полягає

в

дослідженні

проблеми

формування методичної культури майбутнього вчителя з урахуванням
досліджень вихідних положень даного явища різних наук, зокрема філософії,
психології, соціології, культурології, педагогіки, що сприяє глибшому
осмисленню об’єкта пізнання; цей принцип передбачає встановлення
взаємозв’язків досліджуваного явища, врахування всіх зовнішніх впливів;


термінологічний принцип, що передбачає ґенезу, аналіз сутності,

розробку й уточнення змісту категорійно-термінологічного апарату нашого
дослідження

«формування»,

(«культура»,

«компетентність»

тощо),

встановлення

їх

«методика»,
взаємозв’язку

«цінність»,
і

місця

в

понятійному середовищі педагогічної теорії;


принцип

історизму,

який

пов’язаний

із

вивченням

феномену

«методична культура» крізь призму історичного розвитку даного явища;


принцип

ієрархічності,

який

проявляється

в

підпорядкованості

компонентів і підсистем системі в цілому, а також супідрядності систем
нижчого рівня системам більш високого рівня;


принцип

структурності

та

системності,

який

означає

спосіб

закономірного зв’язку між виділеними частинами цілого, що забезпечує
єдність системи, зумовлює особливості її внутрішньої будови;
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принцип цілісності, що розглядає методичну культуру як поєднання

окремих частин в органічно інтегроване єдине ціле.
В

основі

розробки

методології

нашого

дослідження

лежить

міждисциплінарне вивчення проблеми. Зокрема, філософська методологія
представлена ідеями розвитку та формування особистості, її культури та
цінностей; методологія психології, в нашому дослідженні, розглядає процес
формування особистості та влив зовнішніх і внутрішніх чинників на цей
процес;

соціологічна

методологія

визначає

культуру

як

спосіб

функціонування цінностей, з урахуванням соціально-історичних передумов,
та

визначає

форми

інтеграції

культурних

елементів.

Методологія

педагогічної науки сприяє побудові знань про методичну культуру вчителя
як інтегративну характеристику його особистості й діяльності.
На

основі

інтегративного

поєднання

знань

філософської,

психологічної, соціологічної наук ми здійснили ретроспективний аналіз
поняття «культура» і визначили його місце в педагогічній науці та практиці.
Суть ретроспективного аналізу як методу наукового пізнання полягає в
спрямованості від сучасного до минулого, від результату до причини, що
уможливлює синтез знань про загальний характер становлення та розвитку
явища.
Проте, згідно з логікою цього наукового викладу подальший розгляд
макроконцепту «культура» з позиції педагогічної науки, який під дією
соціально-історичних умов, науково-педагогічних досліджень втілювався в
наукові

поняття

«професійна

культура»,

«педагогічна

культура»,

«професійно-педагогічна культура», що виступають першоосновою об’єкта
вивчення, розглянемо в наступному підрозділі.
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1.3. Сутність поняття
«методична культура вчителя початкових класів»
Описані нами методологічні засади сприяють виокремленню та
розумінню поняття «культура» з позиції різних наук, зокрема філософії,
психології, соціології. Враховуючи специфіку нашого дослідження, вважаємо
за необхідне ґрунтовно розкрити й проаналізувати суть даного поняття з
погляду педагогіки.
Аналіз

феномену

«культура»,

засвідчив

його

складність,

багатозначність, різнобічність, оскільки існує багато класифікацій та підходів
до визначення цього поняття в різних науках, зокрема філософії, соціології,
культурології, психології тощо. Нашим завданням було чітко проаналізувати
всі ці поняття та виокремити те, яке було б найближчим до об’єкта нашого
дослідження і лягло в основу поняття «методична культура вчителя
початкових класів».
Сьогодні нараховується близько 500 визначень поняття «культура». Як
стверджують американські культурологи, їх кількість постійно збільшується.
Якщо, за дослідженнями вчених, з 1871 р. до 1919 р. існувало 7 визначень
цього поняття, то з 1920 р. до 1950 р. їх чисельність зросла до 157
(Kroeber, Kluckhohn, 1952), що свідчить як про наукову зацікавленість даним
феноменом, так і про його багатогранність і надзвичайну складність.
Філософи античного Риму використовували дане поняття з метою
з’ясування якісної відмінності людського суспільства від дикої природи. Ним
керувались, відрізняючи античного римлянина або грека від варвара,
європейську людину від дикуна тощо.
Коротко розглянемо лінгвістичну історію слова «культура», яке
походить від латинського «cultura» що означає обробіток, обробка ґрунту.
(Матвєєва, 2005, с. 37). У сучасній українській мові воно передається
словами

оброблення,

виховання,

створення,

формування,

розвиток,

шанування (Матвєєва, 2005, с. 39). Цей термін, перенесений на людину, став

66

позначати її виховання й освіту. Це поняття зазнало складну еволюцію від
найширшого розуміння: культура – усе, що створено людиною, на відміну
від природи, до найвужчого, що зводить її до культури художньої (Бережна,
2009, с. 47).
Поняття «культура» відображається в працях древніх філософів. Так,
М. Катон в «Агрикультурі» пише про обробку землі, яка, насамперед, має
подобатися господарю, викликати в нього стійкі позитивні емоції, що
свідчить про наявність у розглядуваному понятті духовної, моральної та
ціннісної складових (Катон, 1950). Про відображення духовної сфери в
понятті культури йдеться у праці М. Ціцерона «Тускуланські бесіди», де
філософія розглядається як «культура душі та розуму», наголошується, що
культура є показником «якості людини», свідченням зрілості її мислення,
благородства вчинків (Cicero, 1825). Ф. Бекон говорив про «культуру
удобрювання умів», що з часом лягло в основу словосполучень «культура
розуму», «культура поведінки», «культура мови» (Матвєєва, 2005). Еволюція
поняття «культура» простежується від «одухотвореного» виконання певних
фізичних робіт до позначення ним людського розвитку, життєдіяльності.
Вважається, що одним із перших термін «культура» в сучасному
розумінні використав С. Пуфендорф, позначаючи ним діяльність суспільної
людини (Матвєєва, 2005, с. 39). Вперше у східнослов’янських мовах цей
термін знаходять у «Кишеньковому словнику іншомовних слів» (1845), у
60-х рр. з’являється у вітчизняних словниках, а вже від 80-х рр. набуває
значного поширення в українській мові. У 1952 р. американські науковці
А. Кребер і К. Клакхон у дослідженні «Культура. Критичний огляд концепцій
і визначень» здійснили аналіз понад 150 відомих на той час визначень та
концепцій культури (Kroeber, Kluckhohn, 1952). Нині ця праця вважається
найактуальнішою й найавторитетнішою з означеної проблеми.
У різні часи деяким аспектам культури присвятили свої розвідки
М. Бахтін (1986), М. Бердяєв (1989), В. Біблер (1991), де підкреслювали
власне людське походження культури. Праці дослідників Л. Когана (1984,
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с. 252), Е. Маркаряна (1983, с. 284), В. Шадрикова (198, с. 320) висвітлюють
розуміння поняття «культура» як специфічний спосіб людської діяльності.
«Культуру» як визначальну умову процесу становлення людини як творчої
особистості розкривають В. Біблер (1989), М. Злобін (1980), І. Ісаєв (2010).
Український філософ

Г. Сковорода (1995) підкреслює соціально-

економічну зумовленість культури, тісно пов’язує її історію з діяльністю
народу, розуміє її в контексті національно-визвольної та соціальної боротьби,
де критерієм істини для людини стає власна діяльність.
Сьогодні існує багато площин інтерпретації цього поняття. Зокрема,
значний внесок у дослідження культурних основ педагогіки зробили такі
філософи і психологи: М. Бахтін (1991), В. Біблер (1989) (діалог культур),
Л. Виготський (2005) (культурно-історичний підхід до розвитку особистості).
Так, В. Біблер, з позиції філософії виділяє три смислових шари у
визначенні поняття «культура», по-перше – «культура є формою одночасного
буття і спілкування людей різних – минулих, теперішніх і майбутніх культур,
форма діалогу та взаємозв’язку цих культур»; по-друге – «культура є формою
самодетермінації індивіда, життя, свідомості, мислення»; по-третє – це форма
винаходу «світу вперше» (Біблер, 1991).
У цілому, сьогодні у філософській науці поняття «культура»
розуміється як форма діяльності людини зі створення, відновлення свого
соціального буття, втіленого у вироблення матеріальних та духовних
цінностей (Корнієнко, 1998; Огневʼюк, 2003, Петінова, 2002).
Варто виокремити головне завдання культури, з позиції філософії:
формування освіченої, цивілізовано-розвиненої особистості.
Значуще для нашого дослідження розуміння культури з позиції таких
філософських підходів:
– аксіологічного, який визначає культуру як сукупність досягнень
суспільства в його матеріальному і духовному розвитку (Г. Аванесова,
В. Бабаков, Є. Бикова, І. Биховская (1994), О. Анісімов (1991), О. Аpнольдов
(1992), Є. Бистрицький (1990), Г. Вижлецов (1996) та ін.);
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– діяльнісного, який ґрунтується на її розумінні як сукупності способів
втілення людських сил і здібностей в об’єктивні соціально-значущі цінності
(В. Давидович, Ю. Жданов (1979), Н. Злобін (1980), М. Коган (1984) та ін.);
– особистісного, який полягає в розумінні культури як властивостей і
якостей, що характеризують в активно-творчому плані людину як,
насамперед, універсальний суб’єкт суспільно-історичного, творчого процесу
(М. Бахтін (1986), О. Газман (1956) та ін.).
У соціологічній науці означене поняття розглядається як система
цінностей, уявлень про життя і кодів поведінки, спільних для людей,
пов’язаних певним способом життя (Танчин, 2007, с. 35). Зокрема, І. Танчин
стверджує, що культура – якісна характеристика суспільства, яка виражає
міру його прогресу, рівень досягнень, зв’язків та відносин. А. Герасимчук
розглядає культуру як систему цінностей, уявлень про світ і правил
поведінки, спільних для людей, пов’язаних певним способом життя
(Герасимчук, Палеха, Шиян, 2004).
Соціологія як наука визначає сфери прояву людської культури:
ставлення людей до природи, ставлення до інших людей, ставлення людини
до самої себе (скероване на самовдосконалення, саморозвиток); та функції:
пізнавальна, функція передавання соціальної спадщини, освітньо-виховна,
регулятивна, комунікативна, інтегративна і дезінтегративна (Герасимчук,
Палеха, Шиян, 2004, с. 15).
У психології феномен «культура» вивчався багатьма ученими, зокрема
В. Давидовим (Павленко, 2014), С. Рубінштейном (1999). Психологів
цікавить вплив культури на розвиток психіки людства, формування
особистості в різних умовах. Аналіз підходів до поняття «психологічна
культура», засвідчив зростання кількості праць, які розкривають функції,
обґрунтовують цілі, що позначають основні параметри психологічної
культури. У дослідженні І. Артем’євої описується класифікація підходів до
розгляду психологічної культури: функціональний, що описує культуру за
допомогою позначення специфіки виконуваних нею функцій у процесах
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соціальної взаємодії; параметричний, у рамках якого культура розглядається
як цілісне, складноструктуроване явище, що складається із взаємопов'язаних
і взаємозалежних параметрів; психотерапевтичний, що пояснює культуру як
ціннісно-змістову підставу поведінки людини і засіб гармонізації її зовнішніх
і внутрішніх сторін життєдіяльності (Артемʼєва, 2004, с. 15).
У педагогічній науці поняття «культура» здебільшого розглядається як
культура вчителя, педагогічна, професійно-педагогічна культура тощо.
І. Зязюн висвітлює феномен «культура» як такий, що інтегрує
досягнення суспільства на певному рівні його розвитку, має особливості
гармонійного

саморозвитку,

вимагає

формування

соціокультурної

організації, яка б сприяла не хаотичному, а усвідомленому розвитку кожної
особистості (Зязюн, 2008, с. 84).
С. Гончаренко зазначає, що «культура – це сукупність практичних,
матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично
досягнутий рівень розвитку суспільства і людини та втілюються в
результатах продуктивної діяльності. У вузькому значенні культура – це
сфера духовного життя суспільства, що охоплює, насамперед, систему
виховання, освіти, творчості, а також установи й організації, що
забезпечують функціонування цих систем. Водночас під культурою
розуміють рівень освіченості й вихованості людини, а також оволодіння
певною галуззю знань або діяльності ( Гончаренко, 2008, с. 182).
Таким чином, беручи до уваги вищевикладене, ми погоджуємося з
думкою І. Княжевої, що культура – це цілісна єдність цінностей, засобів і
продуктів людської діяльності, в якій реалізується активність людини, її
самовдосконалення,

підвищення

потреб,

гармонізація

відносин

між

людиною–суспільством, людиною–природою, людиною–людиною (Княжева,
2014, с. 74). І лише за умови постійного саморозвитку та самовдосконалення
людини та суспільства в цілому можна розглядати культуру як інструмент
збереження,
цінностей.

процес

передачі

та

творчого

продукування

суспільних
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Враховуючи специфіку нашого дослідження, вважаємо за необхідне
звузити його рамки до розкриття сутності цього поняття з педагогічної точки
зору.
Сьогодні феномен культури вчителя досить актуальний і виступає
об’єктом дослідження в працях багатьох науковців:
– педагогічну

та

професійно-педагогічну

культуру

вчителя

досліджували М. Букач (1999), Г. Михалін (2004), М. Скрипник (1996),
В. Радул (2000) та ін.;
– проблему

педагогічної

та

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя вивчали В. Гриньова (2001), М. Васильєва (1997),
І. Прокопенко (2008), Т. Сидоренко (2002), Т. Тарасенко (2014), Т. Ткаченко
(2010),

О. Цюняк

(2015),

С. Чорна

(2008),

Я. Черньонков

(2006),

П. Щербань (2007) та ін;
– види професійно-педагогічної культури вчителя висвітлювали різні
науковці, зокрема: емоційну культуру – І. Аннєнкова (2003), Т. Роман (2016),
Т. Стас (2014); комунікативну та культуру спілкування – Т. Атрощенко
(2005), О. Гаврилюк (2007), С. Довбенко (2014), О. Лисевич (2011), В. Садова
(2000); інформаційну культуру – Т. Бабенко (2008), А. Коломієць (2006),
І. Смирнова (2004); еколого-валеологічну – Ю. Бойчук (2010), С. Іващенко
(2004), Н. П’ясецька (2004), Н. Ясінська (2001)) організаційну – В. Борщенко
(2013); управлінську – А. Губа (2010); графічну – П. Буянов (2008); естетичну
– Л. Гарбузенко (2001), І. Зайцева (2001); дидактичну – В. Гриньов (2002);
політичну – С. Грицай (2009); рефлексивну – Г. Дегтяр

(2006); духовно-

моральну – А. Донцов (2008), В. Кудрявцева (1996), В. Подрєзов (2003),
Т. Ткачова(2002); математичну – Є. Лодатко (2012); дослідницьку –
І. Луценко (2011); технологічну – С. Прийма (2006); аксіологічну –
Ю. Соловйова (2006); психологічну – О. Созонюк (2002); світоглядну –
В. Смікал (2002); інтелектуальну – К. Тамбовська (2013); емпатійну –
О. Шурин (2014) тощо;
– культуру вчителя (майбутнього вчителя) початкової школи у своїх
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працях розкрили С. Довбенко (2014), А. Коломієць (2008), Є. Лодатко (2012),
І. Пальшкова (2009), В. Паскар (2010), Т. Роман (2016), В. Садова (2000),
О. Созонюк (2002), Т. Стас (2014), К. Тамбовська (2013) та ін.
Розглянуто деякі аспекти методичної культури. Зокрема, І. Княжева
(2014)

присвятила своє дослідження розвитку методичної

культури

майбутніх викладачів педагогічних дисциплін в умовах магістратури;
Т. Бережна

(2009)

проаналізувала

інноваційну

методичну

культуру;

А. Карачевцева (2003) описала деякі аспекти формування методичної
культури на першому етапі педагогічної освіти.
Перш ніж розглянути поняття «педагогічна культура» звернемось до
трактування більш широкого поняття «професійна культура», яку, за
визначенням І. Ісаєва, розуміють як ступінь оволодіння членами професійної
групи прийомами і способами вирішення спеціальних професійних завдань
(Ісаєв, 2010, с. 143). Професійну культуру у своєму дослідженні В. Гриньова
тлумачить як ступінь оволодіння професією, способами і прийомами
виконання професійних завдань на основі сформованої духовної культури
особистості (Гриньова, 2001, с. 13).
За словами О. Попенко (2012), професійна культура передбачає
засвоєння професійних знань, професійну компетентність, сформованість
професійно значущих якостей, необхідних для професійної діяльності (с. 46).
Вивчаючи професійну культуру як складову професійного становлення,
М. Шпак стверджує, що вона є складним, інтегративним соціальнопсихологічним утворенням у структурі особистості і передбачає засвоєння
професійних знань, сформованість професійно значущих якостей, необхідних
для здійснення професійної діяльності (Терещук (Ред.), 2007, с. 20).
Професійну культуру майбутніх магістрів початкової освіти О. Цюняк
(2015), описує як сукупність системи ціннісних орієнтацій, мотивації до
професійної діяльності та здібностей до творчого саморозвитку (с. 41).
Іноді в педагогічних дослідженнях поняття «професійна культура» та
«педагогічна культура» ототожнюються

або суттєво

різняться. Так,
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Т. Іванова (2005) феномен «педагогічна культура» розуміє ширше, ніж
професійну культуру, оскільки педагогічною культурою, за словами вченої,
повинні володіти не лише педагоги, а й інші спеціалісти, з метою передачі
накопиченого досвіду з певного профілю молодим спеціалістам (с. 46).
Однак ми будемо однодумцями І. Пальшкової (2009) і розглядатимемо
педагогічну культуру стосовно вчителя, оскільки її носіями є особлива
професійна група педагогів, яка диференціюється за ознакою спеціалізації в
діяльності, що виконується в системі суспільного виробництва, закріпленого
за означеною професією, – освіті (с. 67).
За словами О. Янкович, педагогічну культуру можна розділити на
педагогічну культуру діяльності та на педагогічну культуру особистості.
Педагогічна культура діяльності характеризує роботу вчителя в поєднанні із
системою цінностей, таких як громадянська й особистісна позиція, вивчення
і відтворення кращих зразків людської діяльності та культурно-історичних
цінностей (Терещук (Ред.), 2007, с. 11). Натомість педагогічна культура
особистості являє собою сукупність особистісних характеристик, таких як
гуманістична спрямованість особистості педагога, творче педагогічне
мислення, здатність вчителя до інноваційної діяльності тощо (Терещук
(Ред.), 2007, с. 11).
Як видове поняття духовної культури педагогічну культуру дослідила
В. Гриньова (2001), яка вважає її інтегрованою динамічною характеристикою
особистості

майбутнього

вчителя,

відносно

стійкою

відкритою

саморегульованою системою взаємопов’язаних цінностей, що зумовлює його
професійно-педагогічну діяльність гуманістичної спрямованості (с. 11).
В. Чайка розглядає педагогічну культуру як складову професійної
підготовки вчителя. Сформованість якої характеризує особистість учителя із
творчим началом, альтернативним мисленням, постійним пошуком, почуттям
самоповаги, здатністю орієнтуватись у світі цінностей (Терещук, 2007, с. 6).
Описуючи зміст поняття «педагогічна культура» в теоретичній
спадщині

В. Сухомлинського,

О. Кучерявий

зазначає:

«Оволодіння
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педагогічною культурою вимагає від майбутнього вчителя здатності до
системного педагогічного мислення, готовності до педагогічної творчості й
професійного саморозвитку. Саме наявність у вчителя педагогічної культури,
стверджує автор, є умовою трансформації педагогічної праці у творчу
діяльність» (Сухомлинська, Савченко, Курило, Бех та ін., 2012, с. 329).
В. Гриньов (2002) аналізує педагогічну культуру як діалектичну
взаємодію всіх елементів особистісної культури вчителя (моральної,
естетичної, розумової, тощо) і вважає її інтегральним показником інших
видів культур, їх складовою і, такою, що одночасно включає їх у себе (с. 29).
Висвітлюючи проблему педагогічної культури викладача вищої школи,
С. Чорна (2008) розкриває це поняття як взаємозв’язок сукупності
загальнокультурних та педагогічних цінностей, професійних знань, умінь та
навичок, педагогічної майстерності, необхідних педагогу для успішного
здійснення професійної діяльності (с. 13).
Педагогічну культуру як системну характеристику особистості та
діяльності вчителя, що складається із взаємопов'язаних і взаємозалежних
компонентів – потребнісно-мотиваційного, духовно-морального, когнітивного
й діяльнісно-практичного, – досліджує Т. Сидоренко (2002, с. 8). О. Мешко та
Г. Мешко педагогічну культуру розглянуто як вищий ступінь відповідності
рівня розвитку особистості й професійної підготовленості педагога до
специфіки педагогічної діяльності (Терещук, 2007, с. 17).
Заслуговує на увагу визначення Є. Бондаревскої, яка тлумачить
педагогічну культуру як «динамічну систему загальнолюдських педагогічних
цінностей, творчих способів педагогічної діяльності та особистісних
досягнень людей, що займаються навчанням і вихованням» (Боднаревська,
Бєлоусова, Власова, 1995, с. 17).
Не можемо обійти стороною виокремлення науковцями трьох підходів
до визначення сутності поняття «педагогічна культура»:
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1) педагогічна культура як вищий рівень педагогічної майстерності, що
формується в процесі професійної діяльності (І. Зязюн, Л. Крамущенко,
І. Кривонос та ін. (2008), М. Скрипник (1996), В. Сухомлинський (1977) та ін.);
2) педагогічна культура як складна системна особистісна властивість,
представлена сукупністю цінностей та особливостями свідомості, поведінки,
діяльності особистості, що проявляється в педагогічній діяльності й
формується в процесі професійної підготовки (В. Гриньова (2001), І. Ісаєв
(2010), Л. Хомич (2008) та ін.);
3) педагогічна культура як частина загальнолюдської культури, що
включає характеристики педагогічного процесу в історичному розвитку,
сукупність цінностей, які характеризують особистість, освітній заклад,
державу, суспільство в цілому (І. Танчин (2007), П. Щербань (2007) та ін.).
Узагальнюючи дослідження науковців, важливо відзначити, що
структура педагогічної культури може бути представлена комплексом, який
включає особистісні якості педагога, культуру професійної поведінки,
професійні компетенції, розвиток творчого мислення і досвід професійнотворчої діяльності.
Наступним феноменом є «професійно-педагогічна культура», який у
дослідженні І. Ісаєва (2010) розкрито як міру й спосіб творчої самореалізації
особистості вчителя в різноманітних видах педагогічної діяльності й
спілкування, спрямованих на освоєння, створення й передачу педагогічних
цінностей і технології (с. 144). А. Коломієць на основі дослідження
професійної діяльності вчителя початкових класів визначає структуру його
професійної

культури,

до

якої

відносить:

методологічну,

наукову,

технологічну, моральну, правову, естетичну, екологічну, психологічну,
інформаційну та інші види культур (Коломієць, 2008).
Як зазначає І. Пальшкова (2009), професійно-педагогічна культура – це
різновид педагогічної культури, в якому сконцентровано досвід спеціально
організованої суспільної практики навчання і виховання підростаючого
покоління у створених суспільством закладах освіти для задоволення
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конкретних потреб, способів реалізації освітньої діяльності, соціальних
вимог, що її нормують, та способів оволодіння діяльністю (с. 67).
Глибоким, і важливим для нашого дослідження є визначення
І. Пальшковою (2009) професійно-педагогічної культури вчителя початкових
класів, яка, за словами авторки, виявляє свою сутність через наявність
артефактів, у яких відтворено досвід педагогічної діяльності; систему
визначених правил, моральних норм поведінки щодо професійної діяльності
учителя початкових класів; систему навчально-методичних документів, що
регламентують цілі, засоби, методи здійснення його професійної діяльності у
початковій школі; систему цінностей та знань; сутність, структури, змісту і
методики педагогічної діяльності вчителя початкових класів (с. 67–68).
Аналіз наукових джерел дає можливість стверджувати, що вчені
виокремлюють різні види професійно-педагогічної культури, серед яких
важливе місце посідає методична культура вчителя, яка займає певне місце
в ієрархії понять культура – культура особистості – професійна культура –
педагогічна культура – професійно-педагогічна культура (див. рис 1.1).
культура
особистості

професійна
культура
професійнопедагогічна
культура

методична
культура

Рис. 1.1
Проблема методичної культури відображена у працях педагогів:
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І. Артем’євої,

Т. Бережної,

О. Бігич,

Н. Грицай,

І. Жерносека,

А. Карачевцевої, С. Кичкіної, І. Княжевої. Не применшуючи вагомості і
значущості означених досліджень, зауважимо, що проблема методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки ще не достатньо вивчена. Тому вважаємо за необхідне визначити
сутність поняття «методична культура вчителя початкових класів».
Із цією метою здійснимо аналіз даного феномену у працях науковців.
Так, І. Артем’єва (2004) методичну культуру вчителя розглядає як
інтегративну характеристику його загальної і професійної культури, що
дозволяє в процесі викладання навчальних предметів повною мірою
реалізувати пізнавальні, виховні та розвивальні можливості навчання, а
також брати активну участь у діяльності освітньої установи (с. 61).
У праці Н. Грицай (2012) знаходимо визначення методичної культури
як

сукупності

сформованих

загальних,

спеціальних

та

конкретних

методичних умінь, які спираються на знання, набуті під час вивчення
конкретного предмета, педагогіки, психології, методики викладання й
пов’язані з викладанням цього предмета в системі освіти (с. 3).
Інноваційну методичну культуру Т. Бережна (2009) розуміє як
інтегративну якість особистості учителя, представлену сукупністю мотивів,
цінностей, компетенцій у поєднанні з володінням різними технологіями
оперування педагогічними об’єктами на основі рефлексивних дій і
професійно-новаторської діяльності педагога (с. 174).
А. Карачевцева (2003) методичну культуру розглядає як індивідуально
своєрідний спосіб створення навчальної ситуації учителем, в якій його ідея
стає предметом дитячого пошуку ( с. 118).
Вивчаючи науково-методичну культуру, С. Кичкіна (2008) трактує її як
сукупність наукового мислення студента, методологічних знань, засвоєння
дослідницьких умінь тощо (с. 27). На нашу думку, автором не взято до уваги
аксіологічний аспект культури.
Н. Нікуліна (2002) визначає методичну культуру як уміння педагога
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будувати власну професійно-педагогічну діяльність на основі психологопедагогічних знань та організовувати діяльність учнів (с. 17). Проте автором
упущено цінності, які є ключовими для культури, також не враховано її
творчий компонент.
З позиції Л. Плєханової (2012), методична культура – це соціальнопрофесійна характеристика, що відображає високий рівень педагогічної
діяльності, методично усвідомлене використання педагогічних засобів у
навчанні, створення й освоєння нових педагогічних цінностей (с. 11–12).
І. Княжева (2014) методичну культуру майбутнього викладача визначає
як цілісне, особистісне утворення, які виявляється у привласненні і
відтворенні традицій, цінностей, що відображаються у змісті та способах
організації педагогічної діяльності.
З метою кращого розуміння сутності та змісту методичної культури
вчителя та відокремлення її від вищепроаналізованих видів культури
вважаємо доцільним виокремити ознаки досліджуваного явища.
Згідно з тлумачним словником, поняття «ознака» – це особливість
предмета або явища, яка визначає подібність свого носія до інших об'єктів
пізнання або відмінність від них; властивість, яка дозволяє відрізнити
предмет (явище) від інших предметів (явищ) (Бусел, 2009).
Як зазначає І. Княжева (2014), володіння методичною культурою
полягає в баченні широкого спектра можливостей застосування теоретичних
знань на практиці (с. 88). Тому однією з ознак методичної культури вчителя
початкових класів, що відрізнятиме її від інших видів культур, вважаємо
високомайстерне застосування психолого-педагогічних і методичних знань
на практиці.
Виходячи з того, що будь-яка культура формується під впливом
соціально-історичних передумов та з урахуванням попереднього досвіду,
доходимо висновку, що методична культура повинна формуватися в процесі
набуття досвіду професійно-методичної діяльності, в результаті вивчення та
освоєння передового педагогічного досвіду. Унаслідок цього в учителя
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формується здатність помічати нове, оригінальне, особливе у педагогічних
явищах і ситуаціях, вміння виокремити його, оцінити, що виступає сутнісною
ознакою методичної культури (Княжева, 2014, с. 89).
Виокремимо ще одну ознаку методичної культури вчителя: здатність
впроваджувати кращий педагогічний досвід у власну професійно-методичну
діяльність, що, на нашу думку, розкриває особистісну та ціннісномотиваційну складову методичної культури.
Отже, здійснений аналіз поглядів учених на феномен «методична
культура», визначення її місця в ієрархії понять «культура», виокремлення
головних ознак, методологічних основ, з’ясування специфіки професійнометодичної діяльності вчителя початкових класів, можемо сформулювати
дефініцію поняття «методична культура вчителя початкових класів».
Методична культура вчителя початкових класів – це інтегративна
сукупність професійно-особистісних цінностей та якостей педагога, його
професійно-педагогічної компетентності та майстерності, що дозволяють
творчо здійснювати професійно-методичну діяльність на основі рефлексії,
набутого досвіду та саморозвитку з урахуванням нормативних вимог до
професійно-педагогічної діяльності.
Вважаємо, що специфіка культури вчителя початкових класів зумовлена,
по-перше, віковими особливостями учнів, зокрема підвищеним ступенем
емоційності, наслідування, спрямованості на пізнання навколишнього світу
тощо. Вчитель початкових класів, будучи «посередником» між дітьми і
світом дорослих, повинен забезпечити отримання учнями знання з
урахуванням дитячого світосприйняття. Картина світу вибудовується в
дитячій свідомості під впливом тих позицій, які властиві дорослим, саме
тому для нас важлива сформованість ціннісних орієнтацій та особистісних
якостей учителя як прикладу для наслідування. По-друге, професійна
підготовка вчителів початкових класів вимагає оволодіння знаннями
універсального характеру. Адже, на відміну від учителів-предметників, вони
повинні не просто вміти викладати навчальні предмети початкової освіти, а й
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здійснювати їх інтеграцію з навколишнім світом, демонструвати зв’язок і
застосування знань з цих предметів у житті та стежити за новинками в науці.
По-третє, специфічність роботи вчителя початкових класів представлена як
соціально-громадська трансляція культурного і соціального досвіду людства,
професійно-педагогічна передача знань, умінь і навичок, яка лише починає
здійснюється для маленьких особистостей, тому, треба вміти зацікавити,
сформувати пізнавальний інтерес та стійку мотиваційну сферу.
Виходячи з вищепроаналізованого, зазначаємо, що методична культура
являє собою концентрований, нагромаджений у процесі історичного
розвитку досвід педагогічної науки і практики, характеристику успішної
професійної діяльності педагога, її кінцевий продукт постає у вигляді
високого рівня викладання і глибокої якості знань, умінь та навичок учнів.
Вважаємо, що методична культура відображається у вищій формі
активності вчителя, його творчій самостійності; виступає стимулом і умовою
вдосконалення навчального процесу, передумовою виникнення нових ідей у
педагогічній науці та практиці. Вона проявляється не лише в глибоких
знаннях, але й у методичній майстерності, вмінні пояснити, зацікавити,
озброїти учнів практичними навичками.
Цей феномен можна розглядати як гармонійне поєднання внутрішніх і
зовнішніх характеристик педагога, які сприяють ефективному здійсненню
професійно-методичної діяльності; як певний рівень досконалості, якої досяг
педагог

у

процесі

активної,

цілеспрямованої

професійно-методичної

діяльності. Її показниками виступають позитивна професійно-методична
мотивація, сукупність цінностей, система знань, умінь та навичок педагога,
характер його професійного спілкування, схильність до творчості, рівень
методичної майстерності. Важливе в методичній культурі вчителя також його
чуття міри, спрямованість на забезпечення ефективності професійнометодичної діяльності, яка зумовлює високі результати навчально-виховної
роботи і, головне, спрямованість на саморозвиток, самовдосконалення.
Методичну культуру вчителя початкових класів сприймаємо як цілісну
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систему взаємопов’язаних компонентів (ціннісно-мотиваційного, когнітивнопраксеологічного, особистісно-творчого та рефлексивно-оцінювального),
структурно-змістовий аналіз яких здійснено в підрозділі 1.4.
1.4. Характеристика структурних компонентів
методичної культури вчителя початкових класів
Для глибокого системного розуміння сутності методичної культури
майбутніх учителів початкових класів необхідно здійснити структурнозмістовий аналіз означеного явища, визначивши його структурні компоненти
та проаналізувати їх зміст.
Поняття «структура» у словнику розглядається як взаємозв’язок
елементів єдиного цілого; побудова та взаєморозміщення частин цілого
(Бусел, 2009, с. 1405). Під «змістом» розуміють те, про що говориться,
розповідається де-небудь, те, що описується, зображується; це суть,
внутрішня особливість чого-небудь; певні властивості, характерні риси, які
відрізняють дане явище, предмет від подібних явищ, предметів (Бусел,
2009, с. 467).
Досліджуючи педагогічну культуру майбутніх учителів, В. Гриньова
(2001) виокремлює такі її структурні компоненти: цінності-цілі, цінностімотиви, цінності-знання та ін.; та функціональні: пізнавальний, дидактикопрофесійний, виховний, комунікативний та ін. (с. 14–15).
О. Кучерявий, узагальнюючи духовно-гуманістичний зміст поняття
«педагогічна культура» у спадщині В. Сухомлинського, називає такі
структурні компоненти: ціннісно-орієнтаційний, діагностико-прогностичний,
організаційно-розвивальний,

професійно-творчий,

управлінсько-

комунікативний і соціально-педагогічний. Критеріями педагогічної культури,
на думку автора, є: гуманістична спрямованість особистості вчителя;
цілісність і самоцінний характер знань про системні та функціональні
характеристики педагогічного процесу; здатність виділяти в суспільно-
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педагогічних явищах і процесах духовне як провідне й служити йому,
визначати ієрархію цінностей за критерієм їх належності до духовних;
сформованість

умінь

здійснювати

ціннісно-орієнтаційні,

діагностико-

прогностичні, організаційно-розвивальні, професійно-творчі, управлінськокомунікативні та соціально-педагогічні функції (Сухомлинська, Савченко,
Курило, Бех, 2012, с. 337).
Структурні компоненти професійно-педагогічної культури учителя
розкрито у праці І. Ісаєва (2010): аксіологічний; технологічний (уміння) та
індивідуально-творчий (с. 144-146). О. Цюняк (2015) виокремлює ціннісний,
мотиваційний та особистісний компоненти професійної культури майбутніх
магістрів початкової освіти.
І. Пальшкова (2009), розкриваючи професійно-педагогічну культуру
майбутнього учителя початкової школи, виділяє когнітивний, діяльнісноповедінковий та ціннісно-орієнтаційний компоненти. В праці І. Аннєнкової
(2003), присвяченій формуванню емоційної культури майбутніх учителів,
визначаються

мотиваційний,

когнітивний,

діяльнісно-поведінковий,

саморегулюючий та емоційно-чуттєвий компоненти. Досліджуючи екологовалеологічну культуру, Ю. Бойчук (2010) висвітлює її через такі структурні
компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний,
рефлексивно-оцінювальний. У дослідженні О. Гаврилюк (2007) знаходимо
мотиваційний, пізнавально-операційний, емоційно-вольовий та оцінний
компоненти комунікативної культури майбутніх учителів. В. Борщенко
(2013) розкриває компетентнісну, поведінкову й особистісну складові
організаційної культури майбутніх учителів початкової школи.
Отже, описані в підрозділі 1.2 методологічні підходи, здійснений у
підрозділі 1.3 теоретичний аналіз досліджуваної проблеми та опрацювання
розвідок науковців щодо структурних складових професійно-педагогічної
культури дозволив виокремити такі структурні компоненти методичної
культури вчителя початкових класів: ціннісно-мотиваційний; когнітивнопраксеологічний;

особистісно-творчий;

рефлексивно-оцінювальний.
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Вважаємо, що компоненти методичної культури вчителя початкової школи є
взаємопов’язаними складовими й повинні відображати найважливіші ознаки
особистісної та діяльнісної сторін методичної культури.
Як зазначає Т. Федірчик (2015), кожен з компонентів системи вищого
порядку складає систему складових нижчого порядку (с. 94). Тому кожен
структурний компонент методичної культури вчителя початкових класів має
власну підструктуру, що виступає критеріями, та представлена сукупністю
елементів, які являють собою цілісне утворення показників. Так, ціннісномотиваційний компонент відображає систему ціннісних орієнтацій і
професійно-особистісну мотивацію; когнітивно-праксеологічний компонент
охоплює методичну компетентність та методичну майстерність учителя
початкових класів; особистісно-творчий компонент характеризує професійно
значущі якості та методичну креативність; рефлексивно-оцінювальний
компонент включає здатність до рефлексії та саморозвитку й здатність до
оцінювання професійно-методичної діяльності.
Вважаємо за необхідне охарактеризувати зміст кожного структурного
компонента, наявність і вираженість яких утворює відповідний рівень
методичної культури учителя початкових класів.
Ціннісно-мотиваційний компонент у структурі методичної культури
учителя початкових класів представлений системою ціннісних орієнтацій і
професійно-особистісною мотивацією, виражає усвідомлене спонукання до
здійснення

професійно-методичної

системоутворюючим

фактором

діяльності

динамічного

та

виступає

формування

методичної

культури вчителя початкових класів.
Вивчаючи зміст даного компонента з позиції аксіологічного підходу,
з’ясовуємо, що його основу складають цінності, які в сучасній педагогічній
освіті набувають особливої актуальності. Поняття «цінність» сьогодні
трактується як «система особистісних смислів» (О. Леонтьєв, 1977). Цікавою
видається думка С. Рубінштейна (1976), який зазначав: цінності – це не те, за
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що ми платимо, а те, заради чого живемо (с. 281). У науковій літературі
ціннісні орієнтації – спрямованість особистості на певні цінності.
Проблема ціннісних орієнтацій розглянута багатьма ученими. Зокрема:
– цінність як складову суспільної та індивідуальної свідомості, яка,
формуючи уявлення про явища світу, вказує на його значимість; як ставлення
до явищ природи і суспільства, які є благами життя і культури людей певного
суспільства як дійсності або ідеалу розглядає, О. Аніщенко (2015, с. 150);
– цінність як соціологічне поняття, яке використовується для позначення
всього того, що втілює в собі суспільні ідеали й виступає завдяки цьому
еталоном належного, вважає А. Васильєва (2005, с. 22);
– професійні ціннісні орієнтації як систему професійної спрямованості та
ставлення вчителя до діяльності висвітлює Печерська (2013, с. 254).
Філософська наука інтерпретує цінності особистості як системну
ознаку, що відображає функціональний аспект особистісного значення у
процесі діяльності, характеризує специфічні аксіологічні відносини з боку
особистості, спрямовані на реалізацію як особистісних потреб, інтересів, так
й інтересів системи, до якої належить певна особистість. Важлива для нашого
дослідження думка, що цінностям властивий соціальний характер (зумовлені
системою виховання, навчання, формуються і корегуються інтересами і
запитами

суспільства)

та

індивідуальний

характер

(залежать

від

індивідуальних особливостей особистості, її життєвого досвіду, інтересів,
потреб, ідеалів) (Корнієко, 1998).
Надзвичайно актуальний для нашого дослідження є погляд І. Зязюна
(2009), який виокремлює специфіку цінностей як компонента культури:
«Цінність виражає людський вимір культури, втілює в собі ставлення до
форм людського буття, людського існування. Вона ніби об’єднує всю
духовну різноманітність із розумом, почуттями і волею людини» (с. 28). Не
менш цікавий висновок науковця з приводу того, що система цінностей
педагога – його внутрішній світ, що виникає й розвивається переважно як
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результат процесу його професійно-педагогічної підготовки у вищому
навчальному закладі (Зязюн, 2008, с. 11).
Вважаємо, що сформованість професійних цінностей пробуджує в
майбутніх учителів відповідальне ставлення до педагогічної та професійнометодичної діяльності, мотивує до творчості, формує в уяві модель
методичної культури, що слугує орієнтиром у професійно-методичному
саморозвитку.
Аналізуючи праці І. Ісаєва (2010), знаходимо таку класифікацію
цінностей: цінності-цілі (розкривають значення і сенс цілей професійнопедагогічної діяльності); цінності-засоби (розкривають значення способів і
засобів здійснення професійно-педагогічної діяльності); цінності-відносини
(цінності, які розкривають значення і сенс ставлень як основного механізму
функціонування цілісної педагогічної діяльності); цінності-знання (цінності,
що розкривають значення і сенс психолого-педагогічних знань у процесі
здійснення

педагогічної

діяльності);

цінності-якості

(цінності,

що

розкривають значення і сенс якостей особистості вчителя) (с. 145) .
Досліджуючи професійну культуру педагогів, О. Цюняк (2015) виділяє
духовні, моральні, інформаційні, прогностичні, діагностичні, аналітикооцінні, науково-дослідницькі цінності, сукупність яких носить цілісний та
системний характер (с. 106-107).
У праці Т. Іванової знаходимо групи ціннісних орієнтацій за їх
спрямованістю: на себе (на особистість) (самопізнання, самореалізація,
самозбереження); на особу іншої людини (доброзичливість, спілкування,
підтримка, співпереживання тощо); на діяльність (організація діяльності,
досягнення певних результатів) (Іванова, 2005).
Заслуговують на увагу групи цінностей освіти, які розкриває С. Клепко
(2003): внутрішні цінності функціонування освіти (головна цінність –
індивідуальність учнів або запити суспільства; професорсько-викладацькі
цінності, цінності, покладені в основу навчальної діяльності учнів і
механізмів

оцінювання);

зовнішні

цінності,

що

нав’язуються

освіті
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суспільством,

державою

зокрема;

інструментальні

цінності

освіти

(матеріальна, соціальна, статусно-престижна цінність); фабриковані цінності
в освіті: вільна і відповідальна особистість; формування світоглядних
установок, поглядів, цінностей загальнолюдського характеру, забезпечення
умов для вільного самовизначення кожної людини у світоглядному просторі
для прийняття нею власних цінностей у формі життєвих цілей, мотивів та
інтересів, прагнень, потреб, принципів (с. 4).
З

позиції

аксіологічного

підходу,

зазначає

І. Княжева

(2014),

відбувається входження майбутнього педагога в контекст сучасної культури
через засвоєння, оволодіння системою вироблених цінностей (с. 123).
У дослідженні Ю. Соловйової (2006) зазначається, що цінність відіграє
значущу роль у житті людини, оскільки орієнтує і спрямовує її до
самовизначення та самореалізації (с. 5). Цілком погоджуємося з думкою
автора, що система цінностей становить основу культури особистості, яка
зумовлює її вчинки, формує потреби, впливає на інтереси.
Підкреслимо важливість ціннісної орієнтації на професійно-методичну
діяльність учителя, яка є свідомим індивідуальним позитивним ставленням
до методичної діяльності, що проявляється в усвідомленні її важливості для
професійної

підготовки

та

успіху

в

майбутній

професії

(Княжева,

2014, с. 125).
Виходячи

з

вищесказаного,

систему

ціннісних

орієнтацій

у

дослідженні будемо розуміти як сукупність загальнолюдських, особистіснопрофесійних цінностей та спрямованості особистості педагога, що
проявляються в індивідуальному позитивному ставленні до професійнометодичної діяльності, усвідомленні значущості її для формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі їх
професійної підготовки.
Якість виконання професійно-методичної діяльності та її результати
залежать від рівня розвитку потреб учителів початкових класів, їх мотивації,
які, в свою чергу, впливають на активність особистості й визначають вибір
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засобів, прийомів і методів досягнення освітніх цілей. Проаналізуємо
поняття, які лягли в основу ціннісно-мотиваційного компоненту: «мотив» та
«мотивація».
У словнику педагогічних термінів поняття «мотив» (з фр. motif, від лат.
movео – рухаю) тлумачиться як спонукальна причина дій і вчинків людини;
«мотивація» – система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до
конкретних форм діяльності або поведінки (Гончаренко, 1997, с. 217).
У довідковій літературі «мотиви» розглядаються як внутрішні психічні
явища, які спонукають суб’єкт до виконання; «мотивація» визначається як
система внутрішніх мотивів, яка спонукає людину до конкретних вчинків,
форм поведінки і діяльності (Лукʼянова, Аніщенко, 2014, с. 58).
Словник методичних термінів та понять пропонує наступну дефініцію
означеного поняття: «мотив – спонукання до діяльності, пов’язане із
задоволенням потреб людини; сукупність зовнішніх і внутрішніх умов, що
викликають активність суб’єкта і визначають її спрямованість»; а мотивація
розглядається

як

процес

дії

мотиву

(Азімов,

Щукін,

2009,с. 148).

Л. Лук’янова (2013) зазначає, що мотиви – це причини особистісної
поведінки, джерелом яких є потреби, і виступають рушійною силою будьякої діяльності (с. 2).
Професійну мотивацію Є. Ільїн (2002) розуміє як ресурс і передумову,
які необхідні для розвитку професіоналізму й базуються на інтересах,
потребах, бажаннях тощо (с. 270-279).
Для нашого дослідження важлива спрямованість майбутніх учителів на
професійно-методичну

діяльність,

яка

постає

внутрішнім

стимулом

формування методичної культури й показником професійно-особистісної
мотивації.
Звернемось

до

поняття

«спрямованість

особистості»,

яке

у

психологічній літературі розглядається як система домінуючих мотивів
(Павелків, 2009). Цей термін фігурує в дослідженнях багатьох науковцівпсихологів, які трактують її поняття як «динамічну тенденцію» (Рубінштейн,
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1999); «системотвірний мотив» (Леонтьєв, 1977); «основну життєву
спрямованість» (Ананьєв, 1980).
Спрямованість особистості включає ієрархічно пов’язані між собою
форми: потяг (найпростіша біологічна форма спрямованості); бажання
(усвідомлена потреба); прагнення (бажання при включенні вольового
компонента); інтерес (пізнавальна форма спрямованості на певний предмет);
схильність (інтерес при включенні вольового компонента); ідеал (предметна
мета, конкретизована в образі чи уявленні); світогляд (система філософських,
етичних,

естетичних,

природничо-наукових

та

інших

поглядів

на

навколишній світ); переконання (вища форма спрямованості, яка розуміється
як система мотивів особистості, що спонукають її діяти відповідно до своїх
поглядів, принципів, світогляду) (Павелків, 2009).
У педагогічній науці окреслюються основні компоненти професійної
спрямованості

особистості

вчителя,

до

яких

входять:

усвідомлення

суспільного значення педагогічної професії; емоційне задоволення від
обраної професії; усвідомлене самооцінювання професійно-педагогічних
здібностей (Кузьміна, Реан, 1993, с. 28).
І. Зязюн звертає увагу на багатоаспектність педагогічної спрямованості,
а саме: на себе – самоутвердження (щоб бачили в мені кваліфікованого,
вимогливого, справжнього вчителя); на засоби педагогічного впливу (коли
найважливіше для вчителя – програма, заходи, способи їх пред’явлення); на
школяра (дитячий колектив в актуальних умовах – адаптація); на мету
педагогічної діяльності (на допомогу школяреві в розвитку – гуманістична
стратегія) (Зязюн, Крамущенко, Кривонос та ін., 2008, с. 26).
Проведений аналіз наукових поглядів учених дозволив сформувати
власне розуміння поняття «професійно-особистісна мотивація».
Так, професійно-особистісну мотивацію розуміємо як індивідуальне
утворення особистості вчителя, яке формується під дією зовнішніх та
внутрішніх чинників і включає в себе як професійні, так і особистісні
мотиви, інтереси, потреби тощо, сформованість яких є чітким орієнтиром,
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спрямованістю та внутрішнім поштовхом до формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки.
Когнітивно-праксеологічний компонент методичної культури вчителя
початкових

класів,

представлений

методичною

компетентністю

та

методичною майстерністю, синтезує сформованість теоретичних знань із
застосуванням їх на практиці.
В основі цього компонента лежить поняття «когнітивний» (від лат.
сognitio – «пізнання, вивчення, усвідомлення»), яке у словнику іншомовних
слів (1985) розглядається як сам «акт» пізнання або отримання знання; у
вужчому значенні використовується в тій області дослідження, де
розглядаються такі поняття як знання, уміння, навички.
Поняття «праксеологія» (від грец. – справа, діяння) у словнику
іншомовних слів (1985) розуміється як термін, яким позначають галузь
наукових досліджень, що вивчає загальні умови й методи правильної,
ефективної та раціональної людської діяльності.
Таким чином, когнітивно-праксеологічний компонент методичної
культури

майбутніх

ефективне,

учителів початкових

науковообґрунтоване

класів

застосування

розглядатимемо

системи

як

професійно-

методичних компетенцій з педагогіки та методик викладання навчальних
дисциплін початкової ланки освіти у практичній педагогічній діяльності.
Вважаємо, що найважливіші ознаки цього компонента відображають
методичну компетентність та методичну майстерність учителя початкових
класів. Тому перш ніж розкрити сутність когнітивно-праксеологічного
компонента,

з’ясуємо

зміст

понять

«компетентність»,

«педагогічна

компетентність», «майстерність», «педагогічна майстерність».
Поняття

«компетентність»

поінформованість,

обізнаність

у

(Бусел,

довідкових
2009, с. 560).

джерелах
У

означає

педагогічному

словнику «компетентність» розуміється як здатність (готовність) людини до
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практичної діяльності, до розв’язання життєвих проблем, що ґрунтуються на
життєвому досвіді, цінностях, здібностях тощо (Новіков, 2013, с. 80).
Словник методичних термінів поняття «компетентність» тлумачить як
властивості, якості особистості, що визначають її здатність до виконання
діяльності на основі набутих знань, сформованих навичок та умінь. А
«компетенцію» прийнято розглядати крізь призму знань, умінь, навичок,
набутих у процесі навчання (Азімов, Щукін, 2009, с. 107).
У сучасній психолого-педагогічній науці існує кілька підходів до
визначення

поняття

«компетентність»,

зокрема:

особистісний

підхід

розглядає дане поняття як інтеграцію професійних і особистісних складових;
діяльнісний підхід трактує дане поняття як здатність виконувати певні
професійні дії (Глузман, 2011, Федірчик, 2015).
Поняття

«педагогічна

компетентність»

досліджували

В. Бондар,

Н. Глузман, Р. Гуревич, Н. Кузьміна та ін. Так, педагогічну компетентність як
якість особистості, яка дозволяє продуктивно вирішувати навчально-виховні
задачі, розглядає Н. Кузьміна (1962). Як єдність теоретичної та практичної
готовності, що виражається в уміннях, бачить педагогічну компетентність
В. Сластьонін,

О. Міщенко

(1991, с. 79).

Н. Глузман

(2011)

розглядає

професійну компетентність майбутніх учителів початкових класів як
інтегративну характеристику, що визначає готовність і здатність особистості
розв’язувати професійні задачі з навчання та виховання молодших школярів
шляхом реалізації системи ціннісних установок, теоретичних знань,
практичних умінь, досвіду професійної діяльності, особистісних якостей,
здобутих у процесі навчання (с. 17). А. Кузьмінський (2012) зазначає, що
професійні

компетентності,

підґрунтям

яких

є

загальнонаукові

фундаментальні компетенції, визначають спроможність фахівця виконувати
функціональні професійні обов’язки (с. 64), а компетенції як результат
навчання у ВНЗ становлять основу подальшого розвитку професіоналізму й
особистості фахівця; інша частина компетенцій визначається послідовним
накопиченням досвіду професійної діяльності й соціального життя (с. 63).
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У

наукових

С. Скворцової,

працях

(І. Акуленко,

Н. Тарасенкової,

О. Жигайло,

Т. Федірчик

та

Н. Кузьміної

ін.)

методична

компетентність розглядається як складова професійної компетентності
педагогів.
Аналізуючи сутність поняття «методична компетентність» та її
складові знаходимо наступні твердження:
– методична

компетентність

включає:

здатність

різноманітних

методичних

задач;

розв’язування

до

ефективного

готовність

учителя

проводити заняття за різними навчальними комплектами; сформованість
системи дидактико-методичних знань, умінь з певного навчального предмета
та досвід їх застосування в поєднанні з емоційно-ціннісним ставленням до
навчання школярів цього предмета (Скворцова, 2015, с. 205);
– як

професійно-особистісну

характеристику

педагога,

що

виражає

готовність виконувати професійні функції (Шаган, 2010).
У деяких дослідженнях знаходимо тісний взаємозв’язок методичної та
предметної

компетентності:

методико-математична

компетентність,

за

визначенням Н. Глузман (2011), – це системне особистісне утворення, яке
інтегрує теоретичні, практико-зорієнтовані, дослідницькі знання та уміння з
математики та методики її навчання в початковій школі, вдосконалення своєї
професійної діяльності засобами самоосвіти, самореалізації та особистісного
розвитку (с. 19) .
Методична

компетентність

як

властивість

особистості,

яка

проявляється у сформованості професійно-педагогічних знань та умінь у
межах певного навчального предмета і методики його викладання, узятих в
єдності, розглядається Т. Бережною (2009, с. 90).
У своєму дослідженні поняття «методична компетентність» будемо
трактувати

як

особистісно-професійну

властивість

учителя,

що

проявляється у здатності здійснювати діяльність на основі здобутої
системи спеціально-наукових, дидактичних і методичних знань та умінь у
поєднанні з досвідом ефективного розв’язування методичних завдань, а
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також у теоретичній та практичній готовності здійснювати професійнометодичну діяльність з урахуванням нормативних вимог, що постійно
змінюються.
Методична компетентність визначає вирішення проблеми вибору
вчителем видів і прийомів роботи на уроці, вибору питань і завдань для
реалізації конкретних цілей уроку. Підготовка плану вимагає від вчителя
визначення типу уроку, постановки мети і завдань, методичного аналізу
змісту й розробки конспекту уроку. Основою реалізації методичної
компетентності є: організація та наукове управління процесом навчання,
інтелектуально-емоційним

розвитком

учнів,

поступовий

розвиток

їх

самостійності з урахуванням вікових особливостей молодших школярів і
специфіки навчальних дисциплін початкової школи.
З метою чіткого усвідомлення феномену «методична майстерність»,
доцільним вважаємо проаналізувати ключові поняття цієї педагогічної
категорії. Майстерність розглядається як «умілість, вправність», «висока
якість виконаної роботи; досконалість виконання» (Бусел, 2009, с. 600). У
словнику освіти дорослих зазначається, що педагогічна майстерність
ґрунтується на високому професійному рівні педагога, його загальній
культурі, педагогічному досвіді (Лукʼянова, Аніщенко, 2014, с. 68).
Поняття

педагогічної

майстерності

в

дослідженнях

учених,

розглядається як «культурологічний феномен освітньої галузі взагалі і
підготовки педагогічних кадрів зокрема» (Лавріненко, 2009), «найвищий
рівень педагогічної діяльності, який виявляється в тому, що у відведений час
педагог досягає оптимальних наслідків» (Кузьміна, 1995); «інтегрований
показник ступеня готовності конкретної людини до виконання професійних
обов’язків учителя й вихователя» (Барбіна, 1997).
Вагомі для нашого дослідження погляди І. Зязюна, який педагогічну
майстерність

тлумачить

як

комплекс

властивостей

особистості,

що

забезпечує самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на
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рефлексивній

основі

(Зязюн,

Крамущенко,

Кривонос,

Самещенко,

Семиченко, Тарасевич, 2008, с. 25).
Велике значення для нашої роботи набуло дослідження О. Лавріненка
(2009), який стверджує, що педагогічна майстерність поєднує дидактику з
педагогічною дією, олюднює, опочуттєвлює зміст учіння та форми його
організації (с. 30). Науковець зазначає: «Учитель, який на рівні педагогічної
майстерності підготовлений до проведення всіх типів уроків, повинен знати
їхні переваги і недоліки. Підготовка вчителя-майстра має спрямовуватися на
розвиток

постійної

самотворчості,

яка

б

давала

йому

можливість

скористатися на благо учнів перевагою уроку і позбутися всіх недоліків»
(Лавріненко, 2009, с. 28).
У науковому дослідженні І. Артем’євої (2004) зустрічаємо поняття
«методична майстерність», яке визначається автором як «культуротворче
новоутворення»,

що

проявляється

в

інтеграції

засвоєних

елементів

методичної культури і особистісних проявів професіоналізму вчителя та
функціонує як узагальнена здатність (комплексне вміння) оптимально
здійснювати професійно-методичну діяльність (с. 49).
О. Стасенко (2011) методичну майстерність майбутнього вчителя
фізичної культури трактує як рівень реалізації професійно значущих знань,
умінь, навичок та особистісних якостей (с. 284).
Узагальнивши вищезазначене, методичну майстерність, розуміємо
вужче, ніж поняття «педагогічна майстерність», і подамо власне розуміння
сутності означеного поняття: методична майстерність – це комплекс
професійно-особистісних

властивостей

та

якостей

педагога,

які

забезпечують ефективність виконання професійно-методичної діяльності
на рефлексивній основі.
Розглядаючи методичну компетентність і методичну майстерність як
складові когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури
вчителя початкових класів, зазначаємо, що методична компетентність
представлена системою психолого-педагогічних знань і знань методик
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викладання навчальних предметів у початковій школі, тоді як методична
майстерність полягає в умінні застосувати ці знання на практиці та досконало
здійснювати професійно-методичну діяльність вчителя відповідно до вимог
початкової школи. Тобто методична компетентність означає теоретичну
підготовку майбутніх учителів, а методична майстерність відображає
практичну готовність до здійснення професійно-методичної діяльності.
Особистісно-творчий компонент у структурі методичної культури
вчителя початкових класів представлений професійно значущими якостями й
методичною креативністю, що надає професійно-методичній діяльності
вчителя яскраво-вираженого особистісного характеру.
Проблема особистості вчителя залишається актуальною на кожному
етапі історичного розвитку суспільства. Адже саме вчитель, здійснюючи
зв’язок поколінь, передає та поширює досягнення людської культури, формує
особистість майбутнього покоління.
Питання особистості й діяльності вчителя відображено крізь призму
педагогічних ідей та поглядів учених від найдавніших часів і до сьогодні, в
яких вони висували до постаті вчителя певні вимоги: любити свою професію
і розуміти, що вона «найпрекрасніша під сонцем» (Я. Коменський); бути
носієм глибоких та всебічних знань (К. Гельвецій); систематично оновлювати
свої знання; цікавитися внутрішнім світом та вивчати індивідуальність учнів
(К. Ушинський); на основі гуманізму будувати педагогічну діяльність,
любити дітей та «віддати їм своє серце» (В. Сухомлинський); бути патріотом
своєї Батьківщини, носієм моральних цінностей (А. Макаренко) тощо.
На результат педагогічної діяльності вчителя суттєво впливають
професійно значущі якості особистості, які сьогодні набувають особливої
актуальності, оскільки входження України до європейського освітнього
простору вимагає узгодження вимог як до змісту професійної підготовки
фахівців з урахуванням відповідних компетенцій, так і до сформованості
професійно значущих якостей педагога (Федоренко, 2010).
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У науковій літературі до визначення сутності професійно значущих
якостей вчителя застосовувались різні підходи: описовий, що полягав у
розкритті окремих якостей; психологічний – як сукупність педагогічних
здібностей; компетентнісний та професіографічний трактували як сукупність
компетенцій і педагогічний професіоналізм; системно-структурний, що
розглядає дане поняття як ієрархічну модель особистості й діяльності
педагога.
Науковцями здійснено чимало спроб вивчення якостей педагога,
необхідних для здійснення успішної професійної діяльності. Так, Н. Кузьміна
(1962) виокремлює педагогічну спостережливість та уяву, вимогливість,
педагогічний такт, організаторські здібності тощо (с. 27).
На рівні дисертаційного дослідження М. Федоренко (2010) визначає
такі професійно значущі якості вчителя початкової школи: активність;
професійно-педагогічна

спрямованість;

професійно-ціннісні

орієнтації;

рефлексія; педагогічна креативність; цілепокладання, компетентне вирішення
професійно-педагогічних завдань (с. 10-11).
До професійно значущих якостей, необхідних для формування
професійної культури педагогів, О. Цюняк (2015) відносить: креативне
мислення

(самостійність,

критичність

мислення,

креативність);

комунікативні якості (контактність, комунікабельність, толерантність);
організаційні

якості

(відповідальність,

вимогливість);

особистісно-

педагогічну саморегуляцію (самодисципліна тощо) (с. 109 – 110).
З багатьох проаналізованих підходів виокремлення груп професійно
значущих якостей нам найбільше імпонує поділ означеного феномену на
групи: якості особистості, закладені природою; якості, сформовані під дією
навчання та виховання; якості, здобуті в процесі професійної діяльності, які
представлені у праці Б. Ананьєва (1980).
Отже, у контексті нашого дослідження професійно значущі якості
вчителя розглядаємо як сукупність особистісних якостей, закладених
природою, набутих під час навчання та виховання, сформованих у процесі
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діяльності, що необхідні для ефективного здійснення професійно-методичної
діяльності.
Професійно значущими якостями вчителя початкових класів, які
розкривають зміст особистісно-творчого компонента методичної культури та
необхідні для ефективного здійснення професійно-методичної діяльності,
вважаємо:
– природні якості: організаторські якості (здатність організувати різні види
роботи з учнями; самоорганізованість; самодисципліна); комунікативність
(здатність забезпечити повноцінне сприймання навчальної інформації
учнями;

досконале

володіння

невербальною

комунікацією;

культура

мовлення; вміння слухати); емпатія (здатність до співпереживання, вміння
поставити себе на місце іншої людини); оптимізм;
– якості, набуті в процесі навчання та виховання: гуманність, толерантність
(розуміння та повага до особистості дитини, терпиме ставлення до думки
оточуючих); інтелектуальні якості (чітка світоглядна позиція, що дозволяє
швидко зорієнтуватись, знайти й прийняти ефективне, іноді несподіване
рішення в складних проблемних ситуаціях);
– якості, сформовані у процесі професійної діяльності: цілеспрямованість
(наявність визначеної мети, цілей, прагнення досягти їх; наполегливість);
активна позиція (небайдуже ставлення до всього, що відбувається; бажання
бути активним учасником суспільних і педагогічних процесів); оптимізм
(віра у власні сили та сили учнів, віра в успіх та досягнення мети; позитивне
ставлення до професійно-методичної діяльності).
Наступною складовою, яка лежить в основі особистісно-творчого
компоненту, є методична креативність.
Говорячи про креативність, А. Маслоу зауважує: «Ми повинні навчити
людей бути креативними…, щоб вони були готові прийняти нове, уміли
імпровізувати… Настав час нової людини, здатної відійти від свого
минулого, яка відчуває в собі силу, мужність і упевненість, щоб довіритися
тому, що диктує ситуація, здатної, якщо знадобиться, розв’язати проблеми,
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що повстали перед нею, шляхом імпровізації, без попередньої підготовки»
(Маслоу, 1999).
О. Куцевол (2007) зазначає, що креативність, за словами психологів
(Дж. Гілфорда, Е. Торранса, А. Маслоу, В. Рибалки), – це сукупність творчих
здібностей особистості, які проявляються в мисленні, почуттях і діях;
здатність породжувати оригінальні ідеї (с. 14). Педагогічна креативність – це
здатність до педагогічної творчості, здатність бачити, ставити й оригінально
вирішувати

педагогічні

проблеми,

швидко

орієнтуватися

в

нових

педагогічних ситуаціях, передбачити результати (Куцевол, 2007).
С. Сисоєва (2006) до ознак педагогічної креативності відносить:
проблемне бачення, пошуково-перетворюючий стиль мислення, творчу
фантазію, розвинуте уявлення, високий рівень загальної культури (с. 99).
У дослідженні О. Куцевол (2007) знаходимо визначення «методичної
творчості», яку автор розуміє як

діяльність, спрямовану на постановку

дидактично-методичних завдань з удосконалення змісту, структури й
системи шкільної освіти та пошук нестандартних, оригінальних шляхів і
засобів їх вирішення з метою розвитку суб’єктів навчально-виховної
взаємодії (с. 18).
Методичну креативність вчителя В. Кан-Калик розглядає як уміння
нестандартно застосовувати наявні знання для реалізації цілей виховання і
навчання відповідно до методичної теорії та конкретних умов навчання. На
думку Т. Бережної, методична креативність – це інтелектуальна активність
методичного мислення вчителя, що створює умови для реалізації методичної
творчості й вирішення методичних завдань чи ситуацій на рівні інноваційнотеоретичного відкриття (Бережна, 2009, с. 93).
У своєму дослідженні, методичну креативність будемо розуміти як
інтегративне поєднання якостей особистості вчителя, що визначають його
готовність

до

творчості

в

професійно-методичній

діяльності

нестандартного вирішення методичних завдань чи професійних ситуацій.

та
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Вважаємо, що основними складовими методичної креативності, які
розкривають зміст особистісно-творчого компонента методичної культури
вчителя початкових класів, є здатність до творчості в професійно-методичній
діяльності (здатність генерувати нові ідеї, відмовитися від стереотипних
способів мислення; відкритість до інноваційної діяльності; уміння знаходити
шляхи нестандартного вирішення ситуацій); оригінальність педагогічної дії
(здатність продукувати нестандартні ідеї; оригінальне розв’язання навчальновиховних та методичних завдань; креативний погляд на події, явища); прояв
нетрадиційного, творчого мислення (вміння швидко, нетипово розв’язувати
різні проблемні задачі; неординарно мислити).
Процес професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі
має носити креативний характер, що, в свою чергу, дозволяє майбутнім
педагогам, окрім зміцнення свого творчого потенціалу, розвинути й
удосконалити

такі

якості

особистості,

як

самопізнання,

творчий

саморозвиток, а також сприяти формуванню об’єктивної самооцінки.
Рефлексивно-оцінювальний

компонент

методичної

культури

представлений здатністю до рефлексії та творчого саморозвитку, а також
здатністю до оцінювання професійно-методичної діяльності.
За словами О. Ходусова, «тільки людина, що володіє культурою, здатна
осмислити свої дії, поведінку, критично оцінити їх, побудувати ієрархію
цілей і засобів їх досягнення і свідомо втілювати їх ужиття. Тільки людина
культурна здатна до рефлексії» (Ходусов, 2009). Саме опираючись на ці
слова, ми трактуємо сутність рефлексії методичної культури вчителя
початкових класів.
Виходимо з того, що поняття «рефлексія» (від лат. reflexio – звернення
назад, повертання) у словнику методичних термінів тлумачиться як роздуми,
самоспостереження, бажання розуміти власні почуття і вчинки; є важливою
професійно значущою рисою особистості педагога (Азімов, Щукін, 2009,
с. 247), а педагогічна рефлексія – це процес пізнання педагогом самого себе
як професіонала, свого внутрішнього світу, аналіз власних думок і
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переживань у зв’язку з професійно-педагогічною діяльністю, роздуми про
самого себе як особистість; усвідомлення того, як його сприймають і
оцінюють учні, колеги, інші люди (Азімов, Щукін, 2009, с. 248).
Рефлексію як спрямування мислення людини на свій внутрішній світ
розглядає І. Бех (2012, с. 9). О. Новіков (2013) це поняття пояснює як
важливий компонент у структурі діяльності, що здійснюється через пізнання
і аналіз суб’єктом явищ власної свідомості та власної діяльності (с. 185).
Автор стверджує, що рефлексія відіграє важливу роль у розвитку як
окремої особистості, так і колективів, соціальних спільнот, тому що: поперше, рефлексія зумовлює цілісне формування знань про цілі, зміст, форми,
методи і засоби своєї діяльності; по-друге, дозволяє завжди критично
поставитися до себе і своєї діяльності; по-третє, перетворює особистість на
суб’єкт власної активності (Новіков, 2013, с. 186).
Педагогічну рефлексію С. Литвиненко (2013) пов’язує зі здатністю
вчителя

усвідомлювати

й

регулювати

способи

здійснення

власної

педагогічної діяльності та досягнення суб’єктом ефективних результатів
діяльності, свідчить про рівень розвитку педагогічної рефлексії (с. 11).
У науковій літературі виділяються такі рівні рефлексії: 1) педагог
оцінює власні внутрішні переживання; 2) педагог, намагається зрозуміти
внутрішній стан учнів, цікавиться їх інтересами, бажаннями; 3) педагог
орієнтується в тому, як учень бачить діяльність вчителя, тобто бачить себе
очима учнів; 4) орієнтується в тому, як учень уявляє собі його, розуміє дії
учня, бачить, як учні розуміють його (Азімов, Щукін, 2009, с. 248).
За словами С. Литвиненко (2013), рефлексія вчителя виявляється: у
процесі взаємодії вчителя з учнями (прагнення зрозуміти їх інтереси, нахили,
здібності, почуття, вчинки); у процесі проектування діяльності учнів
(розробка цілей навчання, шляхів їх досягнення з урахуванням вікових та
індивідуальних особливостей учнів); у процесі самоаналізу й самооцінки
вчителем власної діяльності й самого себе як її суб’єкта (с. 14).
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Педагогічна рефлексія у дослідженнях О. Анісімова, І. Княжевої,
В. Семиченко та ін. розуміється як процес самопізнання й самоаналізу
власної діяльності, поведінки, особистісного і професійного досвіду.
Погоджуємося з думкою І. Княжевої (2014), що основною формою
рефлексії є самооцінка чи самооцінювання, а результатом – бажання до
саморозвитку (с. 118). Поняття «саморозвиток», підтримуючи погляди
науковців (Б. Ананьєва, В. Гриньової), розуміємо як процес творчого
самовдосконалення, самотворення,

саморуху,

здатність

людини

бути

суб’єктом власного життя шляхом самоусвідомленості, самоорганізації,
самокерованості.
Як зауважує Т. Бережная (2009), процес саморозвитку особистості та її
якісні особливості багато в чому залежать від уміння людини правильно
оцінити свої потреби, інтереси в тій чи іншій ситуації, можливості (с. 68).
З урахуванням вищезазначеного поняття здатність до рефлексії та
саморозвитку розуміємо як здатність учителя у процесі здійснення
самоаналізу та самооцінювання власної професійно-методичної діяльності
визначити шляхи, прогнозувати перспективи саморозвитку та регулювати
професійно-особистісну активність.
Здатність до рефлексії та саморозвитку передбачає: вміння здійснювати
аналіз та самоаналіз професійно-методичної діяльності; здатність до
самооцінювання та самопізнання; критичне ставлення до себе та визнання
недоліків своєї діяльності; готовість вчителя до самоосвіти, саморозвитку та
самовдосконалення.
Наступною

складовою

вважаємо здатність

рефлексивно-оцінювального

компонента

до оцінювання продуктів професійно-методичної

діяльності, оскільки переконані, що сучасний вчитель, який володіє
методичною культурою, повинен уміти давати оцінку та висловлювати
власні

оціночні

судження

щодо

здійснення

професійно-методичної

діяльності. Для розуміння цієї складової звернемось до тлумачення поняття
«оцінка», «оціночні судження».
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Оцінка в педагогічному словнику визначається як «ставлення до явищ,
діяльності, поведінки, встановлення їх значимості, відповідності нормам,
цілям»; «встановлення ступеня, рівня, якості» (Новіков, 2013, с. 152).

У

довідкових джерелах це поняття розглядається як «дія за значенням оцінити,
оцінювати»; «думка, міркування про якість, характер» (Бусел, 2009, с. 828).
В своєму дослідженні оцінку будемо розуміти як спосіб виявлення
значущості чого-небудь, як специфічну форму відображення цінності об’єкта
та його якостей для діяльності, яку здійснює суб’єкт (Княжева, 2014, с. 116).
Тобто не фіксування значущості й цінності об’єкта і його властивостей через
оцінку, а формування й висловлювання оцінних суджень з приводу них.
Судження розглядається як дещо завершена думка про предмет, його
ознаки чи відношення до інших предметів (Сластенко, Ягодзінський, 2005).
У Законі України «Про інформацію» (1992) оціночними судженнями
вважається «висловлювання, які не містять фактичних даних, зокрема
критика, оцінка дій».
Відповідно,

здатність

до

оцінювання

професійно-методичної

діяльності будемо розуміти як спроможність учителя визначити цінність
та значущість об’єкта оцінювання, встановити його відповідність нормам,
цілям; з’ясувати його продуктивність, доречність використання для
досягнення цілей професійно-методичної діяльності. Ця складова методичної
культури вчителя початкових класів розкривається через: вміння аналізувати
освітню нормативно-правову базу,

навчальні програми, підручники;

аналізувати конспекти занять; уміння оцінювати педагогічний досвід і
впроваджувати його у власну професійно-методичну діяльність.
Отже, нами виокремлено та проаналізовано компоненти методичної
культури вчителя початкових класів: ціннісно-мотиваційний, когнітивнопраксеологічний,

особистісно-творчий

та

рефлексивно-оцінювальний.

Вважаємо, що вони взаємопов’язані, відображають найсуттєвіші ознаки та
постають основою формування методичної культури вчителя початкових
класів у процесі професійної підготовки.
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Висновки до розділу 1
На основі узагальнення поглядів учених та аналізу освітньої
нормативно-правової бази встановлено, що формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки – це
цілеспрямований вплив на особистість з метою розвитку і вдосконалення її
ціннісних орієнтацій, професійних якостей, знань, умінь і навичок, здатності
до здійснення ефективної професійно-методичної діяльності. Водночас
означений процес є складним, багатогранним, педагогічно спрямованим,
який характеризується керованістю, організованістю, передбачуваністю та
завершеністю результатів. Встановлено, що методична культура є умовою
ефективності педагогічної діяльності вчителя початкових класів, а її
формування потребує вдосконалення існуючих змісту, форм і методів
професійної

підготовки

в

системі

вищої

освіти,

що

зумовлено

реформаційними процесами в Україні.
Проблему формування методичної культури майбутніх учителів
початкових

класів

культурологічного,

досліджено

з

аксіологічного,

позиції

методологічних

системного,

підходів:

компетентнісного,

особистісно-діяльнісного.
У результаті наукового пошуку, професійно-методичну діяльність
розглядаємо як вид професійно-педагогічної діяльності вчителя, яка
проявляється в єдності таких її видів: навчальна, виховна, методична,
науково-дослідницька.
Методична культура вчителя початкових класів займає певне місце в
ієрархії понять «культура» – «культура особистості» – «професійна
культура» – «професійно-педагогічна культура».
Методичну культуру вчителя початкових класів розуміємо як
інтегративну сукупність професійно-особистісних цінностей та якостей
педагога, його методичну компетентність та методичну майстерність, що
дозволяють творчо здійснювати професійно-методичну діяльність на основі
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рефлексії, набутого досвіду та саморозвитку з урахуванням нормативних
вимог.
Розглядаємо її як цілісну систему взаємопов’язаних компонентів:
ціннісно-мотиваційного, когнітивно-праксеологічного, особистісно-творчого
та

рефлексивно-оцінювального.

Ціннісно-мотиваційний

компонент

у

структурі методичної культури учителя початкових класів представлений
системою ціннісних орієнтацій та професійно-особистісною мотивацією;
когнітивно-праксеологічний компонент розкривається через методичну
компетентність
представлений
креативністю;

та

методичну

професійно

майстерність;

значущими

рефлексивно-оцінювальний

особистісно-творчий

якостями
компонент

й

методичною

характеризується

здатністю до рефлексії, саморозвитку та оцінювання професійно-методичної
діяльності.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в таких
публікаціях автора: Нікула, 2011а; Нікула, 2011b; Нікула, 2012; Нікула,
2014а; Нікула, 2014с; Нікула, 2015е; Нікула, 2015h; Нікула, 2017а; Нікула,
2017d; Нікула, 2017е; Nikula, 2017g.
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РОЗДІЛ 2
СТАН ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У розділі проаналізовано стан формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у освітній практиці вищих навчальних
закладів. Розроблено діагностичний інструментарій: критерії, показники,
рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових
класів та описано методики їх діагностування. Розкрито результати вхідного
констатувального дослідження рівня сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів.
2.1. Аналіз стану формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у освітній практиці
вищих навчальних закладів
Професійна

підготовка

майбутніх

учителів

початкових

класів

відбувається згідно з Державним стандартом, навчальними планами
спеціальності «Початкова освіта» та в ході реалізації навчальних програм
дисциплін, які забезпечують теоретичну й практичну підготовку.
Для виявлення стану формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів нами проаналізовано стандарт вищої освіти
України, який забезпечує перший (бакалаврський) рівень; ступень вищої
освіти – бакалавр; галузь знань – освіта; спеціальність – початкова освіта;
освітня кваліфікація – бакалавр початкової освіти; професійна кваліфікація –
учитель початкової школи. У ньому визначаються цілі навчання, які
полягають у набутті студентами професійної компетентності щодо навчання
учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на
рівні, що відповідає освітній і професійній кваліфікації (Стандарт вищої
освіти, 2016).
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Здійснено аналіз навчальних планів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича, Тернопільського національного
педагогічного

університету

Південноукраїнського
К.Д.Ушинського,

імені

національного

Володимира

педагогічного

Центральноукраїнського

Гнатюка,

університету імені

державного

педагогічного

університету імені Володимира Винниченка (див. додаток В). У них наявні
дисципліни нормативної частини: цикл загальної підготовки та цикл
професійної підготовки.
Встановлено, що формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів відбувається шляхом системного вивчення дисциплін
професійної

підготовки:

психологія

загальна

та

вікова,

психологія

педагогічна, основи психодіагностики, вступ до спеціальності, історія
педагогіки, основи педагогіки, дидактика, теорія і методика виховання,
педагогічна майстерність, організація й управління в початковій освіті,
основи педагогічних досліджень, педагогічні технології в початковій школі,
основи інклюзивної педагогіки, дитяча література, методика навчання
української мови, методика навчання літературного читання, каліграфія,
методика навчання освітньої галузі «математика», методика навчання
освітньої галузі «природознавство», методика навчання освітньої галузі
«суспільствознавство», методика навчання основам здоров’я, фізична
культура з методикою навчання, трудове навчання з практикумом, методика
навчання інформатики, образотворче мистецтво з методикою навчання,
основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання, музичне
мистецтво з методикою навчання, основи хореографії з методикою навчання,
основи культури і техніки мовлення. З метою виявлення їх потенційних
можливостей для формування методичної культури проаналізуємо зміст
навчальних програм.
Мета вивчення дисципліни «Психологія загальна та вікова» полягає в
ознайомленні майбутніх учителів початкових класів із віковими та
індивідуальними

особливостями

людини,

озброєнні

знаннями
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закономірностей психічного розвитку і формування особистості в процесі її
навчання та виховання в загальноосвітній школі, вміннями самостійно
визначати потенційні можливості й тенденції розвитку в учнів творчих
здібностей, цілей і потреб у суспільно корисній діяльності. Вважаємо, що
здобуті знання, сформовані вміння та навички, є важливими компетенціями
їх

методичної культури, оскільки допоможуть майбутнім учителям

початкової школи розуміти та враховувати психологічні, вікові та
індивідуальні особливості молодших школярів під час організації та
здійснення навчально-виховного процесу.
Навчальна дисципліна «Психологія педагогічна» сприяє формуванню у
студентів

фундаментальних

знань

психологічних

основ

педагогічної

діяльності, розуміння закономірностей навчального й виховного впливу на
психічний розвиток і формування особистості дитини; розкриває майбутнім
учителям

початкових

класів

основні

механізми

засвоєння

дітьми

соціокультурного досвіду, його структурування, збереження та використання
в різних умовах; демонструє зв’язок між рівнем інтелектуального й
особистісного розвитку і формами та методами навчального й виховного
впливу на школяра. Засвоєнні знання, на нашу думку, є важливими
складовими когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури,
оскільки допоможуть майбутнім учителям початкових класів адекватно, з
психологічної точки зору, добирати форми, методи, засоби навчання та
виховання молодших школярів, а також, організовувати власну професійнометодичну діяльність у позитивно-психологічних та емоційно-сприятливих
умовах з метою власного саморозвитку.
Навчальний курс «Основи психодіагностики» сприяє виробленню
практичних умінь і навичок психодіагностики різних сфер особистості на
різних вікових етапах розвитку. Студенти вчаться працювати з різними
методиками, спрямованими на визначення психологічних особливостей
молодших школярів. Такі знання, уміння та навички лягають в основу
когнітивно-праксеологічного

компонента

методичної

культури

та

106

допомагають майбутнім учителям початкових класів добирати адекватні
форми, методи, засоби впливу на молодших школярів, організовувати
диференційовану, індивідуальну роботу з учнями, реалізовувати різноманітні
шляхи активізації їх пізнавальної діяльності тощо.
Під час вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності»
відбувається ознайомлення студентів з особистісними та професійно
значущими якостями сучасного вчителя, формуються основи особистісного
компонента їх методичної культури. Вивчаючи цей курс, майбутні вчителі
початкових класів ознайомлюються з особливостями педагогічної професії,
специфікою професійної діяльності вчителя початкових класів. Це сприяє
формуванню у студентів загальнотеоретичних знань стосовно професії за
вибраним фахом і є одним зі шляхів формування професійно-особистісної
мотивації як складової їх методичної культури. Проте, вважаємо необхідним
ознайомити студентів із професійно-методичною діяльністю учителів
початкових

класів,

приділити

більше

уваги

її

культурологічній

спрямованості.
Вивчаючи дисципліну «Історія педагогіки» студенти ознайомлюються з
вітчизняною та зарубіжною педагогічною спадщиною, розвитком освіти й
шкільництва в різні історичні періоди розвитку суспільства. У майбутніх
учителів початкових класів формується історико-педагогічне мислення та
критичне ставлення до запозичень із досвіду минулого, які використовуються
у практиці сучасної школи. Однак задля кращого спрямування цієї
навчальної дисципліни на формування методичної культури майбутніх
учителів необхідно ґрунтовніше розглянути погляди вітчизняних та
зарубіжних

педагогів

на

педагогічну

культуру

вчителя,

здійснити

ретроспективний аналіз становлення цієї проблеми.
Мета вивчення навчальної дисципліни «Основи педагогіки» полягає у
засвоєнні студентами теоретичних знань з педагогіки як науки, ознайомленні
з її предметом, метою, завданнями на сучасному етапі. Студенти
усвідомлюють особливості розвитку, виховання і формування особистості,
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оволодівають основними педагогічними категоріями та поняттями, що
становлять когнітивно-праксеологічний компонент методичної культури.
Вважаємо,

що

вивчення

«Професійно-педагогічна

цієї

дисципліни

культура

вчителя

варто

доповнити

початкових

темою

класів»,

де

розглянути її сутність, компоненти та роль у розвитку та формуванні
особистості учня.
Вивчення «Дидактики» спрямоване на ознайомлення

студентів

з

основними питаннями теорії навчання: сутністю процесу навчання, змістом
освіти, формами, методами, засобами, принципами навчання молодших
школярів, особливостями процесу засвоєння знань, формування умінь та
навичок,

способами

перевірки

й

оцінювання

молодших школярів, формування вміння
документи

навчальних

аналізувати

досягнень
нормативні

з питань освіти, навчальні заняття. Оволодіння змістом цієї

навчальної дисципліни забезпечує підготовку майбутніх учителів початкових
класів до моделювання організації та здійснення навчального процесу в
школі першого ступеня. Вважаємо, що вивчення цієї дисципліни створює
основну базу для формування когнітивної складової методичної культури
майбутніх учителів початкових класів. Однак необхідно доповнити цей курс
теоретико-методологічними основами аксіологічного та культурологічного
підходів щодо здійснення та організації навчально-виховної роботи в
початковій школі.
Навчальна дисципліна «Теорія і методика виховання» формує у
студентів знання про суть, структуру й зміст процесу виховання в початковій
школі, ознайомлює з його закономірностями, методами, формами та
засобами організації. Майбутні вчителі початкових класів

оволодівають

уміннями планувати, проектувати, організовувати та реалізовувати виховний
процес із молодшими школярами, що лежать в основі когнітивнопраксеологічного компонента. З метою посилення можливостей формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів вважаємо за
необхідне ґрунтовніше розглянути роль професійно значущих якостей
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учителя та систему ціннісних орієнтацій для ефективної реалізації виховного
процесу,

що

сприятиме

формуванню

особистісного

та

ціннісно-

мотиваційного компонентів методичної культури.
Під час вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» студенти
ознайомлюються з теоретичними основами педагогічної майстерності
вчителя, формують практичні вміння й навички реалізації педагогічної
діяльності на практичному рівні,

оволодівають основами педагогічної

культури. Засвоївши педагогічну майстерність, майбутні вчителі початкових
класів, зможуть використовувати принципи, норми й правила професійної,
етичної

поведінки, організовуватимуть процес навчання як

вирішення

навчально-пізнавальних питань на основі творчої взаємодії з учнем як
суб’єктом навчання. Важливо й те, що у студентів формується гуманна
позиція щодо розуміння мети і завдань власної педагогічної діяльності, а
також уміння визначити оптимальні засоби й напрями професійнометодичного

самовдосконалення.

Вивчення

цієї

дисципліни

сприяє

формуванню методичної майстерності, професійно значущих якостей,
творчих здібностей, здатності до саморозвитку як важливих складових
методичної культури майбутніх учителів початкових класів.
Мета курсу «Організація і управління у початковій освіті» полягає в
ознайомленні студентів із науковими основами управління закладами освіти,
методичною роботою в школі та формами її організації, з питаннями
внутрішкільного керівництва і контролю в середньому загальноосвітньому
навчальному закладі. Важливим для формування методичної культури є те,
що майбутні вчителі здобувають уміння аналізувати досвід роботи вчителів
початкових класів, виявляти, вивчати та впроваджувати у власну професійнометодичну діяльність кращий досвід задля саморозвитку.
Вивчаючи дисципліну «Педагогічні технології в початковій школі»,
студенти

ознайомлюються

з

концептуальними

та

теоретичними

положеннями педагогічних технологій, вчаться впроваджувати сучасні
технології у практику початкової школи, обирати оптимальні

технології
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навчання відповідно до індивідуальних можливостей учнів початкових
класів, рівня їх підготовки, умов. Ця дисципліна спрямовує студентів до
педагогічної
формуванню

творчості,

самостійності,

пошукової

когнітивно-праксеологічного

та

діяльності,

сприяє

творчо-особистісного

компонентів їх методичної культури.
Навчальна дисципліна «Основи культури і техніки мовлення»
розкриває майбутнім учителям початкових класів теоретичні основи
культури мовлення, знайомить із мовними нормами, комунікативними
якостями мовлення. У студентів формують уміння і навички правильно
будувати зв’язні висловлювання в усній і писемній формах, випрацьовують
навички спілкування з учнями, батьками, колегами, керівництвом, що є
вагомим у їх професійно-методичній діяльності. Ця дисципліна впливає на
формування професійно значущих якостей майбутніх учителів початкових
класів, зокрема комунікативних здібностей, що є складовими методичної
культури.
Важливими дисциплінами для формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів, на нашу думку, є методики вивчення
предметів початкової освіти. Адже, при їх вивченні у студентів формується
система методичних знань, умінь, навичок, які сприяють якісному засвоєнню
навчального матеріалу молодшими школярами. Кожна методика вивчення
навчального предмета

по-своєму важлива та водночас специфічна.

Важливість проявляється в тому, що знання кожної з них формує цілісність
когнітивно-праксеологічного компонента методичної культури (адже вчитель
початкової школи працює в багатопредметному середовищі). Специфічність
виявляється в тому, що кожен навчальний предмет початкової школи має
свої особливості стосовно:
- планування,

структурування

та

організації

навчальної

роботи

(відмінності у макро- та мікро-етапах комбінованого уроку різних предметів.
Так, урок природознавства має макро-етап «Організація спостереження за
змінами в живій і неживій природі»; урок трудове навчання передбачає етап
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«практична робота учнів» та ін. Майбутній учитель початкових класів
повинен враховувати це при плануванні й організації кожного уроку, вміти
розподіляти час на кожен з етапів і ефективно реалізувати його);
- матеріально-технічного забезпечення (наприклад, уроки інформатики,
природознавства, фізичної культури, трудового навчання та ін. потребують
свого специфічного обладнання, інвентаря. Вчитель повинен дібрати його,
знати правила використання, техніки безпеки та вміти користуватися всім
обладнанням);
- умов проведення (у класі, у кабінеті інформатики, у виробничій
майстерні, у спортзалі, на вулиці тощо);
- пізнавальних інтересів учнів (когось легше зацікавити дослідами на
уроках природознавства, когось – казкою на літературному читанні, хтось
любить розв’язувати математичні задачі на логіку тощо. Проте вчитель
початкових класів повинен так підібрати навчальний матеріал, форми,
методи, засоби його подачі, щоб зацікавити всіх учнів). Вважаємо що саме
така специфіка вивчається на методиках навчальних предметів, тому коротко
проаналізуємо кожну з них.
У

процесі

вивчення

методики

української

мови

у

студентів

формуються теоретичні знання та практичні вміння, необхідні для
професійно-методичної діяльності, для засвоєння мовних знань, умінь і
навичок молодшими школярами, забезпечення засобами рідної мови
загального розвитку учнів початкових класів.
Навчальний предмет «Методика навчання літературного читання»
забезпечує студентів літературною освітою, ознайомлює з різноманітними
формами, видами роботи на уроці, розкриває різноманітність способів та
засобів розвитку пізнавальної активності учнів початкових класів.
На методиці навчання освітньої галузі «Математика» студенти
оволодівають належною фаховою підготовкою для успішного навчання
математики молодших школярів. Предмет спрямований на розкриття змісту
освітніх, виховних, розвивальних і практичних завдань початкового курсу
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математики, ознайомлення студентів із засобами та організацією навчання
математики молодших школярів; на підготовку студентів до проведення
уроків та позакласних заходів із математики в початкових класах.
Методика навчання освітньої галузі «Природознавство» сприяє
формуванню у студентів знань про природознавство як галузь Державного
стандарту початкової загальної освіти. Майбутні учителі початкових класів
ознайомлюються з методами, методичними прийомами та формами
організації

навчання природознавства; формують уміння проводити різні

типи уроків із природознавства, а також позаурочні та позакласні роботи,
пов’язані з цим предметом.
Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство» сприяє
підготовці майбутніх учителів початкових класів до організації

та

проведення уроків із предмета початкової школи «Я у світі» відповідно до
мети

та

завдань

ознайомлюються

освітньої
з

галузі

основними

«Суспільствознавство».

Студенти

психолого-педагогічними

умовами

формування в учнів початкової школи соціальної і життєвої компетентностей
на основі поетапного засвоєння різних видів соціального досвіду; із
методами, методичними прийомами та формами організації пізнавальної
діяльності учнів, критеріями їх відбору. Майбутні педагоги здобувають
практичні вміння та навички проведення різних типів уроків із навчального
предмета «Я у світі».
На заняттях з вивчення методики навчання основ здоров’я студенти
засвоюють методичні знання й уміння, необхідні для навчання молодших
школярів основ здоров’я, виховання в учнів ціннісного ставлення до
власного здоров’я та здоров’я оточуючих. Основними завданнями предмета є
формування умінь проводити різні типи уроків з основ здоров’я,
організовувати індивідуальну, групову та фронтальну діяльність учнів під
час вивчення цього предмета.
Навчальна дисципліна «Фізична культура з методикою навчання»
вчить майбутніх учителів початкових класів самостійно здобувати нові
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знання з основ теорії, методики і організації фізичного виховання в
молодших класах; правильно здійснювати вибір методів, використовувати
форми організації учнів молодшого шкільного віку в процесі занять
фізичними вправами, сприяти зміцненню їх здоров’я, належному фізичному
розвитку.
На опанування методики трудового навчання в початковій школі
спрямований

курс

«Трудове

навчання

з

практикумом».

Студенти

ознайомлюються із сучасними програмами і навчальними посібниками з
трудового навчання молодших школярів, структурою та вимогами до
сучасного уроку трудового навчання. У них формується творча активність
особистості майбутнього вчителя, бажання викладати трудове навчання в
початковій школі, яке визначається високим рівнем майстерності, художньої
культури, володіння системою політехнічних знань.
Навчальний предмет «Методика навчання інформатики» має на меті
формування у студентів знань, умінь і навичок, які необхідні вчителю
початкової школи для ефективного використання сучасних інформаційних
технологій під час викладання початкового курсу інформатики як окремого
навчального предмета, так і для застосування обчислювальної техніки в ході
підготовки та проведення навчальних занять з інших дисциплін і позакласної
роботи загальноосвітньої початкової школи. Основне завдання предмета –
сформувати у студентів уміння працювати у всіх прикладних, навчальних,
демонстраційних, ігрових комп’ютерних програмах, які використовуються на
уроках інформатики; планувати уроки та виховні заходи.
Мета

вивчення

курсу

«Образотворче

мистецтво

з

методикою

викладання» полягає у формуванні знань, умінь та навичок як з основ
педагогічного малюнка, так і з методики викладання образотворчого
мистецтва у початкових класах. Розвиваються вміння проводити різні форми
навчально-виховної та позакласної роботи з використанням сучасних
технологій навчання.
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Вивчаючи дисципліну «Основи сценічного та екранного мистецтва з
методикою навчання», студенти залучаються до скарбниці світового
сценічного мистецтва, до цінностей культури. Ознайомлюючись із кращими
зразками музичного, хореографічного, драматичного мистецтва, формують
навички виражальних засобів сценічного мовлення, духовно-ціннісних
орієнтацій, культурно-пізнавальних інтересів, естетичного смаку.
Навчальна дисципліна «Музичне мистецтво з методикою навчання»
спрямована на засвоєння музичного репертуару шкільної програми для
початкових класів; оволодіння методикою розвитку музичного сприймання,
вокального й музично-ритмічного розвитку учнів молодших класів,
методами та прийомами організації різних типів уроків музики в початковій
школі, їх структурних елементів. Основне завдання курсу – сформувати
практичні навички та вміння, необхідні для успішної реалізації завдань
музично-естетичного виховання учнів початкових класів.
Вважаємо, що зміст методик навчальних дисциплін початкової школи
необхідно доповнити, враховуючи вимоги Державного стандарту початкової
освіти та сучасних методичних вимог до вчителя.
Що стосується дисциплін самостійного вибору, то тут має місце певна
розбіжність у аналізованих нами планах різних вищих закладів освіти з
підготовки вчителів початкової школи. Зокрема, ми аналізували вибіркові
навчальні дисципліни, наближені до проблеми нашого дослідження. У
вибіркових

дисциплінах

підготовки

вчителів

початкових

класів

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича наявні:
психолого-педагогічні проблеми сучасного уроку, методика гурткової роботи
з молодшими школярами, організація виховної роботи з учнівськими
колективами початкової школи, індивідуальна робота з молодшими
школярами, методична робота в закладах освіти. У Тернопільському
національному

педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка

вивчаються такі вибіркові дисципліни: інформаційна культура студента,
спецкурс

із

методики

навчання

математики

(«формування

вмінь
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конструювати задачі з математики в учнів початкової школи»), спецкурс із
методики навчання української мови («формування мовної особистості
молодшого школяра засобами цікавого мовознавства»), спецкурс із методики
навчання природознавства («технологія формування в молодших школярів
дієвих природничо-наукових знань»), практикум із розв’язування задач,
практикум із розвитку зв’язного мовлення. Вибіркова частина навчального
плану Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К. Д. Ушинського

представлена

такими

навчальними

дисциплінами:

педагогічна підтримка професійного становлення майбутнього вчителя,
педагогічна

творчість.

У

Центральноукраїнському

державному

педагогічному університеті імені Володимира Винниченка вивчаються такі
наближені до нашого дослідження дисципліни: інноваційні технології
навчання і виховання в початковій школі, ведення ділової шкільної
документації, компетентнісний підхід у початковій освіті.
Аналіз зазначених дисциплін засвідчив відсутність ознайомлення
студентів із сутністю та змістом методичної культури вчителя початкових
класів як цілісним утворенням її структурних компонентів. Тому вважаємо за
необхідне впровадити у навчальний процес професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів дисципліну «Методична культура
вчителя початкових класів».
Практична підготовка студентів здійснюється шляхом проходження
різних видів практики і полягає в оволодінні студентами сучасними
методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої
професії; формуванні в них, на базі одержаних у вищому навчальному
закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних
рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах;
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх
застосовувати в практичній діяльності (Україна. Наказ Міністерства освіти
України № 93,1993). Майбутні учителі початкових класів проходять у
загальноосвітніх навчальних закладах педагогічну практику, під час якої
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опановують досвід педагогічної

та професійно-методичної діяльності.

Основна мета педагогічної практики – оволодіння студентами сучасними
технологіями навчання, виховання та розвитку молодших школярів,
методами

й

формами

організації

педагогічної

взаємодії,

навичками

професійної майстерності; формування в них педагогічних умінь і навичок
роботи з творчими, обдарованими учнями, дітьми з особливостями
психофізичного розвитку; виховання потреби систематичного оновлення
здобутих теоретичних знань та їх використання в шкільній практиці;
прагнення

до

самореалізації;

самоосвіти,

самовиховання,

стимулювання

до

самовдосконалення

саморефлексивної

й

діяльності

(Будник, Ілійчук, Матвеєва, Сливка, Цюняк, 2016).
Навчальними планами підготовки бакалаврів початкової освіти
передбачені такі види педагогічної практики: педагогічна виховна практика в
початковій школі (4-й навчальний семестр, 1 день на тиждень); педагогічна
практика в пришкільних оздоровчих таборах (4-й семестр, 2 тижні);
педагогічна практика «Пробні уроки та заняття» (5-й, 6-й навчальний
семестр, 1 день на тиждень); педагогічна пропедевтична практика (2-й
навчальний семестр, 7 днів); педагогічна практика «Перші дні дитини в
школі» (7-й семестр, 1 тиждень); педагогічна неперервна практика в школі
(7-й семестр, 3 тижні). Проаналізуємо вплив кожної з них на формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів.
Мета

педагогічної

виховної

практики

полягає

в

усвідомленні

студентами змісту, форм, методів, засобів, виховної роботи в початковій
школі, опануванні способів реалізації різних її напрямів. Під час
проходження

цієї

практики

майбутні

учителі

початкових

класів

ознайомляться з виховною роботою школи 1-го ступеня; виховною
діяльністю вчителя початкових класів як складовою професійно-методичної
діяльності;

документацією

вчителя, яка

регламентує

організацію

та

проведення виховного процесу з молодшими школярами. Студенти
формують уміння планувати та організовувати виховну роботу у початковій
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школі, оволодівають методами і прийомами діагностування молодших
школярів, з метою подальшого врахування їх

вікових та індивідуальних

особливостей. На виховній практиці студенти планують виховну роботу з
учнями, визначають виховні завдання, розробляють конспекти виховних
заходів і проводять їх, спостерігають й аналізують різні форми виховної
роботи у початковій школі, вчаться організовувати та керувати дитячим
колективом.
Практика

у

пришкільних

оздоровчих

таборах

спрямована

на

ознайомлення студентів зі змістом, формами, методами виховної роботи з
дітьми в літній період. Майбутні учителі початкових класів усвідомлюють
специфіку роботи вчителя з молодшими школярами, вчаться враховувати
вікові та індивідуальні особливості учнів під час організації праці й
відпочинку молодших школярів у період літніх канікул; набувають уміння
встановлювати правильні взаємовідносини з учнями та їх батьками в умовах
табірної зміни; здобувають знання особливостей тимчасового учнівського
колективу, правил техніки безпеки та поведінки на різних місцевостях,
усвідомлюють відповідальність за життя та здоров’я молодших школярів;
вчаться зацікавлювати молодших школярів, організовувати ігрову, трудову,
оздоровчу діяльність шляхом використання різноманітних дитячих ігор,
пісень, танців тощо.
Практика «Пробні уроки та заняття» полягає у підготовці майбутніх
учителів до здійснення навчально-виховної діяльності в початковій школі.
Основна її мета – вироблення в майбутніх учителів початкових класів
професійних умінь і навичок планувати, організовувати навчально-виховний
процес із молодшими школярами. В ході практики «Пробні уроки та заняття»
студенти вчаться планувати та розробляти конспекти уроків із різних
навчальних предметів початкової школи; аналізувати, осмислювати та
добирати методичну літературу, шкільні підручники й програми, наочні
посібники, матеріально-технічне забезпечення уроку; враховуючи вікові та
індивідуальні особливості, добирати найбільш ефективні форми, методи й
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засоби навчання молодших школярів; здійснювати самоаналіз власної
професійно-методичної діяльності й аналіз спостережуваних уроків.
Пропедевтична практика формує та розвиває внутрішню професійнопедагогічну мотивацію студентів, спрямовує їх на педагогічну професію. У
процесі проходження цієї практики майбутні учителі початкових класів
ознайомлюються з особливостями, умовами здійснення продуктивного
навчально-виховного процесу в початковій школі, аналізують діяльність
учителя початкових класів, усвідомлюють багатогранність його діяльності
(зокрема, викладання багатьох навчальних предметів, виконання ролі
вихователя, класовода тощо). Спостерігаючи за роботою вчителя, з’ясовують
причинно-наслідкові зв’язки між його професіоналізмом та продуктивністю
діяльності дітей (Гриньова, Малаканова, Сорокіна, 2014). Шляхом залучення
студентів до різних видів професійно-педагогічної діяльності їм надається
можливість з’ясувати свій рівень професіоналізму й відтак окреслити план
саморозвитку.
Мета педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» полягає в
ознайомленні студентів з особливостями адаптації дитини до школи, зі
змістом та методикою навчально-виховної роботи з дітьми в перший тиждень
навчання; формуванням у майбутніх учителів умінь та навичок здійснювати
діагностику рівня готовності дитини до школи, виявляти вплив вікових та
індивідуальних особливостей на адаптацію до умов навчання. Під час
проходження такої практики студенти також спостерігають, аналізують
діяльність вчителя початкових класів у перші дні навчання дітей; вчаться
організовувати фізкультхвилинки на уроках і рухливі ігри дітей на перервах.
Педагогічна неперервна практика є найбільш тривалим видом практики
за часом і найбільш глибокою за змістом, оскільки студенти під час цієї
практики не лише ознайомлюються із завданнями навчально-виховної роботи
в початковій школі, а й беруть безпосередню участь у їх виконанні. Мета цієї
практики полягає в оволодінні майбутніми учителями початкових класів
уміннями та навичками самостійної навчально-виховної роботи в початкових
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класах, а також визначенні їх готовності до здійснення професійнопедагогічної діяльності. Педагогічна неперервна практика сприяє оволодінню
майбутніми вчителями уміннями та навичками здійснювати різні види
діяльності вчителя початкових класів: організовувати навчально-виховну
роботу, виконувати роль вихователя та класного керівника, організатора
дитячого колективу, налагоджувати співпрацю з батьками, брати участь у
методичній роботі школи, здійснювати самоосвіту тощо.
Студенти детально ознайомлюються з умовами діяльності школи,
педагогічним колективом, матеріально-технічним забезпеченням навчальновиховного процесу, знайомляться з основною документацією вчителя
початкових класів. Така організація педагогічної практики формує навички
планувати, організовувати

та проводити різні типи уроків у початковій

школі, застосовувати при цьому різноманітні методи, прийоми активізації
пізнавальної діяльності молодших школярів. У них формується досвід
використання сучасних освітньо-виховних технологій у початковій школі.
Майбутні вчителі початкових класів на основі здійснення самоаналізу
окреслюють основні цілі саморозвитку та самоосвіти на перспективу.
Аналіз сучасного стану професійної підготовки учителів початкових
класів дав змогу виявити значну кількість навчальних дисциплін, які
формують основні професійні знання, уміння та навички для здійснення
педагогічної діяльності в школі, а також різні види педагогічної практики,
яка сприяє застосуванню психолого-педагогічних і методичних знань,
виробленню професійних умінь, навичок.
Проте

варто

зазначити,

що

формування

методичної

культури

здійснюється частково, фрагментарно, акцентуючи увагу здебільшого на
окремих її складових. Вважаємо, що недостатньо здійснюється формування
ціннісної, рефлексивної, особистісної, творчої складової. Для перевірки рівня
сформованості кожного структурного компонента методичної культури
зокрема та її в цілому створено діагностичний інструментарій, що розкрито в
наступному підрозділі.
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2.2. Критерії, показники, рівні сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів та методики їх діагностування

Результати теоретичного дослідження, здійсненого в першому розділі,
дозволили виявити сутність методичної культури учителів початкових
класів. Враховуючи результати теоретичного дослідження та з метою
обґрунтування моделі формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі їх професійної підготовки нами проведено
констатувальне дослідження.
Констатувальний етап експериментального дослідження передбачав
виконання таких завдань:
1) визначити критерії, показники, рівні сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів;
2) дібрати адекватні методи та методики діагностування й розробити
рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових
класів;
3) здійснити аналіз результатів емпіричного дослідження та виявити
вихідні рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів.
З метою реалізації цих завдань нами розроблено діагностичний
інструментарій експериментального дослідження, до складу якого входять:
критерії, показники, рівні сформованості методичної культури та методики
діагностування. Здійснимо аналіз означеного інструментарію.
При виборі критеріїв і показників сформованості методичної культури
ми виходили з того, що вони повинні відображати специфіку методичної
культури вчителя початкових класів як цілісного утворення, концентрацію,
єдність та взаємозв’язок усіх структурних компонентів методичної культури
вчителя

початкових

класів:

ціннісно-мотиваційного,

когнітивно-

праксеологічного, особистісно-творчого, рефлексивно-оцінювального.
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Для глибшого розуміння сутності даної проблеми здійснимо аналіз та
розмежуємо поняття «критерій» та «показник», адже проаналізувати й
уточнити понятійно-категорійний апарат та термінологію є важливою
методологічною вимогою будь-якого наукового дослідження.
Поняття «критерії» (від лат. сritērium) розуміється як здатність
розрізнення. Великий тлумачний словник сучасної української мови трактує
це поняття як «підставу для оцінки, визначення та класифікації чогось;
мірило» (Бусел, 2009, с. 588). Відповідно «показник» – свідчення, доказ,
ознака чого-небудь; наочні дані про результати якоїсь роботи, процесу (в
нашому випадку процесу формування методичної культури); кількісна
характеристика властивостей процесу (Бусел, 2009, с. 1024).
Розділяємо думку Т. Федірчик (2015), про те, що критерій виявляє
більш загальну суттєву ознаку, згідно з якою оцінюється, порівнюється
педагогічне явище, процес, якісна сформованість, а ступінь прояву критерію
виражається в конкретних показниках. Тому, погоджуємось з автором, що
«критерій» за своїм обсягом – ширше поняття, ніж «показник» (с. 308).
Проаналізувавши наукову літературу, зауважимо, що до визначення
критеріїв культури вчителя зверталося багато вчених. Зокрема, досліджуючи
проблему формування професійної культури майбутніх магістрів початкової
освіти, О. Цюняк (2015) виокремлює три провідних критерії: 1) система
ціннісних орієнтацій; 2) мотивація до професійної діяльності; 3) здібності до
творчого саморозвитку (с. 120).
Досліджуючи

проблему

професійно-педагогічної

культури

майбутнього вчителя початкової школи, І. Пальшкова (2009) виділяє такі
критерії та відповідні їм показники: критерій обізнаності, показниками якого
є знання про історичний досвід навчання і виховання дитини в початковій
школі; вимоги, що визначають зміст і організацію навчання і виховання
дитини в початковій школі; вимоги, що визначають способи взаємодії з
учнями в процесі навчання і виховання; систему суспільних нормативів, що
регламентують діяльність вчителя у початкових класах; методики і технології

121

навчання та виховання учнів у початковій школі; критерій навченості, якому
відповідають наступні показники: вміння використовувати різноманітний
педагогічний досвід у навчанні і вихованні дитини в початковій школі;
обґрунтовувати свої дії вимогами щодо змісту навчання і виховання дитини в
початковій освіті; проводити навчання і виховання дітей у різноманітних
організаційних формах; користуватися нормативними документами при
плануванні та розробці перспективних і поточних планів роботи з дітьми;
здійснювати навчання й виховання дітей за різними методиками і
педагогічними технологіями; критерій схильності, його показники такі:
наявність особистих цілей професійної діяльності вчителя; ставлення до
дитини

як

до

суб’єкта

навчально-вихованого

процесу;

особиста

відповідальність за результати навчання і виховання дитини в початковій
школі; критичне ставлення до власної професійної діяльності та її
результатів; творче ставлення до способів організації навчально-виховного
процесу та їх удосконалення (с. 253).
В. Гриньова (2001) в дисертаційному дослідженні, присвяченому
педагогічній культурі майбутнього вчителя, виокремлює такі її показники:
інтерес до формування педагогічної культури та її компонентів, потреба у
вдосконаленні;

сформованість

системи

знань,

умінь,

властивостей;

сформоване ціннісне відношення до педагогічної культури (с. 19).
Досліджуючи проблему розвитку методичної культури майбутніх
викладачів в умовах магістратури, І. Княжева (2014) не виділяє критеріїв, а
визначає показники до кожного компонента: когнітивний (володіння і
розуміння професійної мови; сформованість базових методико-педагогічних
знань; уявлення про сутність методичної культури викладача); діяльнісноорганізаційний (організаторські здібності; сформованість умінь необхідних
для аналізу, відбору, авторизації та запровадження методик і технологій
викладацької діяльності; досвід створення методичних продуктів як
артефактів); рефлексивно-оцінювальний (рефлективність; здатність до оцінки
й самооцінки продуктів методичної культури; здатність до самопізнання і
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саморозвитку);

ціннісно-мотиваційний

(професійно-орієнтована

спрямованість особистості; професійно-педагогічна мотивація; ціннісна
орієнтація на методичну діяльність) (с. 137).
Вивчаючи емпатійну культуру майбутніх учителів початкових класів,
О. Шурин обґрунтовує

такі її критерії: мотиваційно-ціннісний, який

представлений

показниками,

педагогічної

такими
мотивації,

ціннісне

як

сформованість

ставлення

до

професійно-

майбутньої

професії,

гуманістична спрямованість на педагогічну діяльність, прагнення до
самовдосконалення, здобуття нових професійних знань; когнітивний, що
виражається глибиною оволодіння теоретико-методологічними знаннями
щодо професійної культури вчителя початкової школи, професійною
компетентністю,

усвідомленням

суспільної

значущості

педагогічної

діяльності; практико-діяльнісний, що характеризується такими показниками,
як прояв емпатії, рефлексія значення емпатії й емпатійної культури в
педагогічній діяльності, комунікативна компетентність (Шурин, 2014).
Знаходимо низку досліджень присвячених методичній культурі
вчителя, в яких критерії є водночас компонентами. Так, І. Артем’єва,
Т. Бережна до критеріїв методичної культури відносить: мотиваційний
компонент (показниками якого є спрямованість студента на оволодіння
методичною культурою, зацікавленість у вивченні методичної культури
вчителя); когнітивний (володіння знаннями з методології, культурології,
дидактики; технології; знання змісту інших предметів і новітніх досягнень
науки);

операційно-діяльнісний

(уміння

здійснювати

цілепокладання,

відбирати зміст, методики, організації навчального процесу, організовувати
діяльність згідно з поставленими завданнями); комунікативний (уміння
встановити педагогічний контакт у системі «учитель–учень», «учитель–
учитель», «учитель–клас»); рефлексивний (визначення рівня власних
методичних знань, до усвідомлення дій чи операцій; вміння здійснювати
самооцінку і самоаналіз методичної діяльності; вміння дивитися на себе
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очима співрозмовника і аналізувати власні дії) (Артем’єва, 2004, с. 62-76;
Бережна, 2009, с. 60-70).
А. Карачевцева (2003) пропонує такі критерії методичної культури
майбутнього вчителя початкових класів, які формуються на першому ступені
педагогічної освіти: технолого-методична готовність, яка проявляється в
умінні усвідомлювати, формувати і творчо розв’язувати методичні задачі;
методичне

мислення,

сформованістю

що

методичної

оцінюється
рефлексії;

гнучкістю,

особистісний

варіативністю,
розвиток,

який

характеризується проявом творчої активності, прагненням до саморозвитку й
самовдосконалення (с. 69).
У ході наукового пошуку нами обрано критерії методичної культури
майбутніх учителів початкових класів до кожного компонента. Так,
критеріями

ціннісно-мотиваційного

компонента

визначені:

система

ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна мотивація. Когнітивнопраксеологічний компонент представлений такими критеріями: методична
компетентність, методична майстерність вчителя. До критеріїв особистіснотворчого компонента нами віднесено: професійно значущі якості вчителя та
його

методична

креативність.

Рефлексивно-оцінювальний

компонент

розкривається крізь призму таких критеріїв: здатність до рефлексії та
саморозвитку, здатність до оцінювання професійно-методичної діяльності
(див. рис. 2.1, див. додаток Ґ).
Показниками
загальнолюдські

системи

цінності;

ціннісних

особистісні

орієнтацій
цінності

нами

вчителя

обрано:

(гуманність,

справедливість, працелюбність, відповідальність, вимогливість до себе);
професійні

цінності

вчителя

(цінності-уміння,

цінності-знання,

цілеспрямованість, самостійність, ініціативність, організованість), ціннісна
орієнтація на професійно-методичну діяльність.
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ЦІННІСНО-МОТИВАЦІЙНИЙ
КОМПОНЕНТ
система
ціннісних
орієнтацій

КОГНІТИВНО-ПРАКСЕОЛОГІЧНИЙ
КОМПОНЕНТ

професійноособистісна
мотивація

методична
компетентність

методична
майстерність

МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

РЕФЛЕКСИВНО-ОЦІНЮВАЛЬНИЙ
КОМПОНЕНТ
здатність до
рефлексії та
саморозвитку

здатність до
оцінювання
професійнометодичної
діяльності

ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧИЙ
КОМПОНЕНТ

професійно
значущі якості

методична
креативність

Рис. 2.1. Компоненти методичної культури майбутніх учителів початкових класів
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Професійно-особистісна мотивація представлена такими показниками:
професійно-методична мотивація; інтерес до успіху в професійно-методичній
діяльності; потреба

у професійній самореалізації; бажання кар’єрного

зростання; спрямованість на оволодіння методичною культурою.
Критеріями

когнітивно-праксеологічного

компонента

виступають

методична компетентність і методична майстерність.
Важливим

показником

методичної

компетентності

є

методична

грамотність.
Протягом розвитку педагогічної науки розроблялася цілісна концепція
освіченості людини, яка визначає певні рівні грамотності: елементарна
грамотність – освоєння

елементарних

засобів

навчально-пізнавальної

діяльності (читання, письмо, лічба); функціональна грамотність – уміння
вирішувати життєві завдання в різних сферах діяльності на основі прикладних
знань; компетентність – уміння виконувати завдання в різних сферах
життєдіяльності на базі теоретичних знань. Існує підхід запропонований
науковцем Б. Гершунським, який передбачає сходження людини до більш
високих освітніх результатів за схемою: грамотність – освіченість – професійна
компетентність – культура – менталітет.
Грамотність – необхідний етап становлення особистості, тобто вона має
пропедевтичний сенс. У понятті «грамотність» акумулюються й гуманітарні, й
природничі

аспекти

початкового

пізнання

світу

в

їх

гармонії

та

взаємодоповненні (Артемєва, 2004, с. 33).
Розкриваючи особливості розвитку методичної культури педагога,
Л. Плєханова відображає цей процес крізь «ієрархічні сходинки»: «методична
грамотність»

–

«методична

компетентність»

–

«методична

культура»

(Плєханова, 2012).
У дослідженні І. Артем’євої (2004) знаходимо тлумачення методичної
грамотності як системи методичних знань компонентів процесу навчання,
системи методичних умінь і навичок здійснення професійно-педагогічної
діяльності (с. 34).
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Т. Бережна розглядає методичну грамотність як систему знань, умінь та
навичок, що носить технологічний характер і в педагогічній діяльності
виявляється

в

методичних

уміннях:

конструктивних

(необхідні

для

проектування як своєї діяльності, так і діяльності учнів; уміння, які
проявляються в процесі відбору та побудови змісту навчального матеріалу для
майбутнього заняття); організаторських (використання засобів, форм і методів
педагогічного впливу для передачі навчального матеріалу учням; вміння
регулювати власну й учнівську діяльність на уроці) (Бережна, 2009).
Із метою кращого усвідомлення означеного поняття звертаємось до
термінологічного словника, в якому «грамотність» означає здатність писати
згідно із заведеними нормами; здатність розуміти і використовувати різні типи
інформації в побутовому, професійному та громадському житті; можливість
індивіда бути включеним в економічну, культурну, політичну практику
суспільства, у грамотне середовище на локальному, регіональному, державному
та глобальному рівнях; умову соціального й культурного розвитку суспільства;
фундамент, на якому можна збудувати подальший розвиток людини
(Лукʼянова, Аніщенко, 2014, с. 24).
Трансформувавши це поняття у предмет нашого дослідження, методичну
грамотність будемо розуміти як сукупність таких складових:
– готовність учителя користуватися нормативними документами; вміння
аналізувати Державний стандарт, Базовий навчальний план, навчальну
програму, підручники різних авторів; орієнтуватися, оцінювати та грамотно
підбирати навчальні посібники для молодших школярів відповідно до
навчально-виховної мети;
– здатність

обирати

найбільш

ефективне

навчально-методичне

забезпечення щодо досягнення цілей і завдань навчання певному предмету,
визначеними Держстандартом і навчальною програмою;
– уміння методично грамотно, з дотриманням психолого-педагогічних,
методичних, технічних норм вести та оформлювати конспекти уроків,
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методичні рекомендації, документацію методичної роботи вчителя, атестаційні
матеріали, передовий педагогічний досвід;
– уміння грамотно складати індивідуальні, самостійні, контрольні
завдання для учнів тощо.
Ще

одним

показником

методичної

компетентності

є

наявність

методичного мислення. Це поняття Н. Лаврентьєва (2014) розглядає як
«особливий вид когнітивної діяльності, що виявляється в методично
осмисленому використанні положень педагогіки та психології в навчанні і
вихованні учнів, освоєнні, створенні та застосуванні нових педагогічних
засобів» (с. 283). Г. Саранцев (2009) до ознак методичного мислення відносить
методичну інтерпретацію положень психолого-педагогічної науки; широку
ерудицію; системність відображення досліджуваних об’єктів, властивостей і
взаємозв’язків; комплексність використання діалектики, системного аналізу та
підходу; конкретизацію загальних положень, доведення їх до методичних
рекомендацій (с. 35-38).
У нашому дослідженні методичне мислення проявляється в умінні
здійснювати аналіз різноманітних варіантів подання учням навчального
матеріалу, вибір із них найбільш ефективного; вибудовувати власні методичні
концепції; конкретизувати загальні положення, доводити їх до методичних
рекомендацій;

аналізувати

шкільні

підручники,

різноманітні

навчальні

посібники; систематизувати за певним критерієм вправи, завдання для
молодших школярів; прогнозувати можливі помилки та запобігати їх появі.
Таким чином, показниками методичної компетентності нами обрано:
знання педагогіки та методик викладання навчальних дисциплін початкової
школи; знання та уміння здійснювати планування, структурування, реалізацію
різних форм організації навчально-виховної роботи в початковій школі;
методична грамотність; методичне мислення.
Показниками

методичної

майстерності

ми

вважаємо:

вміння

здійснювати всі види професійно-методичної діяльності вчителя; уміння
моделювати,

прогнозувати,

розв’язувати

педагогічні

ситуації;

уміння
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організовувати різноманітні форми навчально-виховного процесу в початковій
школі; уміння презентувати свої методичні ідеї, розробки, педагогічний досвід;
педагогічну техніку.
Як зазначає І. Зязюн, майстерність педагога полягає не в перенесенні
знань із книжок в аудиторію, а в їх натхненності, «олюднюванні» (Зязюн,
Крамущенко, Кривонос, Самещенко, Семиченко, Тарасевич, 2008, с. 28). Тому
важливим для вчителя є вміння творчо осмислювати, адаптовувати та
інтерпретувати готові розробки уроків, що теж визначено нами як показник
означеного критерію.
Критеріями особистісно-творчого компонента методичної культури
визначено професійно значущі якості та методичну креативність.
Показниками професійно значущих якостей вчителя, ми виокремлюємо:
– комунікативність (здатність легко налагоджувати спілкування у сфері
«людина-людина»; здатність до забезпечення повноцінного сприймання
навчальної

інформації

учнями;

досконале

володіння

невербальною

комунікацією; культура мовлення; вміння слухати);
– організаторські якості (здатність організувати різні види роботи з
учнями;

відповідальність;

вимогливість;

самоорганізованість;

самодисципліна);
– здатність до емпатії (здатність до співпереживання, вміння поставити
себе на місце іншої людини);
– мобільність (здатність до творчого засвоєння нових видів діяльності та
перебудови стереотипів, які склалися раніше; відкритість до нового,
впевненість у своїх силах у процесі його засвоєння; широта і багатогранність
мислення, здатність переходити від одного способу діяльності до іншого;
гнучкість настанов особистості, які дозволяють регулювати свої дії в умовах,
що змінюються);
– цілеспрямованість (наявність визначеної мети цілей, прагнення досягти
їх; наполегливість);
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– гуманність (розуміння дитини, повага до її особистості, терпиме
ставлення до думки оточуючих).
Показниками методичної креативності вважаємо:
– здатність до творчої професійно-методичної діяльності (відкритість до
інноваційної діяльності; креативний погляд на події, явища);
– прояв нетрадиційного мислення (здатність генерувати нові ідеї;
неординарно мислити; здатність відмовитись від стереотипних способів
мислення; сформована творча уява, фантазія);
– оригінальне

вирішення

педагогічних

ситуацій

(вміння

швидко,

нетипово розв’язувати різні проблемні ситуації);
– здатність творчо осмислювати й продукувати нові методичні ідеї.
Критеріями рефлексивно-оцінювального компонента є: здатність до
рефлексії та саморозвитку; здатність до оцінювання професійно-методичної
діяльності.
Здатність

до

рефлексії

та

саморозвитку

представлена

такими

показниками: здатність до самопізнання; вміння здійснювати самоаналіз
власної професійно-методичної діяльності; готовність до саморозвитку.
Показниками

здатності

діяльності

виокремлено:

діяльність;

уміння

до

здатність

аналізувати

оцінювання
аналізувати

професійно-методичної
професійно-методичну

навчально-методичні

матеріали;

уміння

аналізувати та впроваджувати передовий педагогічний досвід.
Із вищесказаного випливає, що вчитель початкових класів, який володіє
методичною культурою, по-перше, має сформовану систему ціннісних
орієнтацій та позитивну професійно-особистісну мотивацію (критерії ціннісномотиваційного компонента); по-друге, володіє методичною компетентністю та
методичною майстерністю (критерії когнітивно-праксеологічного компонента);
по-третє, у нього сформовані професійно значущі якості та методична
креативність (критерії особистісно-творчого компонента); по-четверте, він
здатен до рефлексії і саморозвитку, до оцінювання професійно-методичної
діяльності (критерії рефлексивно-оцінювального компонента).
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На снові здійсненого аналізу компонентів, змісту критеріїв, показників
методичної культури обґрунтуємо рівні методичної культури майбутніх
учителів початкових класів на етапі їх професійної підготовки.
Насамперед звернемося до аналізу поглядів учених, які по-різному
підходили до виокремлення рівнів сформованості культури вчителя. Окремі
науковці диференціюють прояв культури на три рівні. Зокрема, І. Пальшкова
(2009)

виокремлює

низький,

середній,

високий

рівні

сформованості

професійно-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів.
О. Гаврилюк (2007), досліджуючи комунікативну культуру вчителів, визначає
рівні за ступенем їх прояву: високий (усі показники й компоненти
комунікативної культури виявляються яскраво), середній (більша частина
показників і компонентів виявляються

достатньою мірою) і низький

(показники й компоненти виявляються слабо).
Розкриваючи теоретико-методологічні основи формування екологовалеологічної культури майбутніх учителів, Ю. Бойчук (2010) диференціює
продуктивний, достатній та елементарний рівні її сформованості, які, згідно з
переконанням

автора,

дають

узагальнену

характеристику

еколого-

валеологічних знань, мотивів і поведінки особистості.
Досліджуючи проблему формування методичної культури вчителя
початкових класів на першому ступені педагогічної освіти, А. Карачевцева
(2003) виділяє наступні її рівні: адаптивний, як мінімум предметно-методичних
знань і умінь; репродуктивний, який забезпечує засвоєння моделей професійної
поведінки та діяльності; евристичний, який ініціює пошукову активність
вчителя. Автор припускає, ще й творчий рівень, але у своїй роботі його не
застосовує, обґрунтовуючи це тим, що він здобувається в процесі навчання у
вищій школі.
Знаходимо й наукові праці, де прояв культури вчителя визначається
чотирма рівнями. Так, В. Гриньова (2001), розкриваючи проблему педагогічної
культури майбутнього вчителя, обґрунтовує такі рівні: досконалий, базовий,
достатній і елементарний. О. Шурин (2014) визначає оптимальний, достатній,
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первинний, елементарний рівні сформованості емпатійної культури майбутніх
учителів початкових класів. І. Аннєнкова (2003) обґрунтовує чотири рівні
сформованості емоційної культури майбутніх учителів у процесі вивчення
педагогічних дисциплін: високий, достатній, середній, низький. Високий рівень
притаманний студентам, які усвідомлюють значущість емоційної культури у
професійній діяльності вчителя; виявляють повну поінформованість щодо
сутності емоційної культури, її структури і шляхів формування, особливостей
власної емоційної сфери; на уроках встановлюють сприятливу емоційну
атмосферу; вміють виразно висловлювати власні почуття, переконання.
Достатній рівень характеризує студентів, що розуміють значущість емоційної
культури у професійній діяльності педагога і позитивно ставляться до всього,
що сприяє її розвитку і їхньому професійному росту як майбутніх учителів;
виявляють поверхову поінформованість щодо сутності емоційної культури, її
компонентів і шляхів формування; зазнають труднощів при застосуванні
набутих знань у нестандартних ситуаціях; на уроці не завжди оперативно
запобігають появі або усувають негативні емоції учнів. Середній рівень,
зазначає І. Аннєнкова, властивий студентам з недостатнім розумінням
значущості емоційної культури у професійній діяльності педагога, у зв’язку з
чим вони не прагнуть її подальшого розвитку, відрізняються безініціативністю;
виявляють часткову поінформованість щодо сутності емоційної культури, її
структури і шляхів формування; на уроці відчувають труднощі при виборі
методів усунення несприятливих емоцій учнів. Низький рівень проявляється у
студентів, які є слабко мотивованими щодо значущості емоційної культури в
їхній майбутній діяльності, не сприймають серйозно свої обмеження і
утруднення при взаємодії з іншими людьми, не прагнуть їх усунення; мають
фрагментарне уявлення щодо особливостей власної емоційної сфери; не вміють
коригувати небажані емоції учнів (Аннєнкова, 2003).
Досліджуючи проблему розвитку креативності майбутніх учителів,
О. Куцевол описує такі рівні методичної діяльності вчителя: репродуктивний,
що передбачає вміння розв’язувати дидактично-методичні завдання шляхом
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відтворення раніше засвоєних способів вирішення на основі відомих
методичних рекомендацій, зразків, законів і правил; на репродуктивнотворчому рівні вчитель розв’язує дидактично-методичні задачі не тільки згідно
з теоретичним еталоном, а й із врахуванням конкретних умов навчання, які він
самостійно виявляє в ході аналізу ситуації; творчо-репродуктивний рівень
методичної

діяльності

характеризується

вмінням

учителя

ефективно

реаізовувати дидактично-методичні завдання для досягнення мети навчання
в єдності

освітнього, розвивального і виховного аспектів, а також

максимального

врахування

умов

реальної

навчальної

ситуації

та

використання найновіших досліджень сучасної методичної науки; творчий
рівень передбачає вміння всебічного дослідження можливостей підвищення
ефективності

навчально-виховного

процесу,

методичний

пошук

та

експеримент (Куцевол, 2007).
Аналіз пропонованих ученими рівнів сформованості різних видів
професійно-педагогічної культури вчителя засвідчує, що єдиного підходу
немає. Проте більшість дослідників за основу беруть ефективність виконання
професійно-педагогічної діяльності завдяки набутому досвіду.
Не применшуючи ролі та значення описаних вище рівнів, ураховуючи
сутність

поняття

«методична

культура

вчителя

початкових

класів»,

особливості її формування у процесі професійної підготовки та контингент
учасників нашого дослідження – майбутні учителі початкових класів,
пропонуємо

такі

рівні

сформованості:

адаптивно-наслідувальний,

репродуктивний, компетентнісно-продуктивний, інтегративно-творчий.
Адаптивно-наслідувальний рівень (І – низький) характеризується низькою
мотиваційною сферою та системою ціннісних орієнтацій, що склалася
внаслідок поганої адаптації до здійснення професійно-методичної діяльності.
Методична компетентність перебуває на адаптивно-наслідувальному рівні, і
навіть якщо вчителі володіють знаннями з окремих педагогічних дисциплін,
адаптивно-наслідувальний рівень методичних знань не забезпечує цілісність
виконання

професійно-методичної

діяльності.

Методична

майстерність

133

проявляється на адаптивно-наслідувальному рівні, що відображається у
неефективній організації елементів навчально-виховного процесу в початковій
школі; поверхневому аналізі педагогічних ситуацій без відповідного висновку;
невмінні висловити та обґрунтувати свої методичні ідеї, не кажучи вже про
методичні розробки. Професійно-методична діяльність на цьому рівні
здійснюється без прояву методичної майстерності, характеризується невмінням
застосовувати техніку вербальної та невербальної комунікації та нестійкою
емоційно-вольовою сферою. Такий рівень характеризується недостатньо
сформованими професійно значущими якостями вчителя, як наслідок –
невміння організувати свою діяльність, раціонально використати час, вибрати
належний стиль спілкування. Їм не притаманна креативність щодо здійснення
професійно-методичної діяльності. Здатність до рефлексії не властива
респондентам цього рівня, внаслідок чого відсутнє усвідомлення власних
помилок та бажання саморозвитку.
Репродуктивний рівень (ІІ – середній) методичної культури свідчить про
епізодичну або ситуативну спрямованість на професійно-методичну діяльність,
професійно-особистісна мотивація тут пасивна. Знання з методик навчальних
дисциплін сформовані на репродуктивному рівні, їх застосування на практиці
не приносить високих результатів, оскільки побудоване на репродуктивній
основі. Професійно-методична діяльність базується на застосуванні «готових»
знань і за готовою інструкцією. Такі ознаки, як
ініціативність, наполегливість педагога, не є

творчість діяльності,

властиві даному рівню.

Методична майстерність реалізується на основі раніше здобутих знань та через
дотримання різних інструкцій, рекомендацій, настанов, зразків; вчитель володіє
знаннями про педагогічну техніку, намагається проявляти артистизм та
керувати емоційно-вольовою сферою, хоча вона не завжди коректно
проявляється.

Цей

рівень

характеризується

сформованими

професійно

значущими якостями вчителя; методична креативність проявляється як
відтворююча характеристика, вона не носить елементів новизни, а, швидше за
все,

елементи

наслідування

креативності

(копіювання

чиїхось

нових,
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креативних ідеї). Здатність до рефлексії сформована на репродуктивному рівні
й проявляється в тому, що педагог намагається оцінювати свою діяльність,
однак не завжди об'єктивно. У педагогів сформована здатність до оцінювання
продуктів професійно-методичної діяльності, але вона ще не чітко усвідомлена
і не є проявом активності, а носить репродуктивний характер. На цьому етапі
усвідомлюються деякі власні помилки, які не завжди визнаються особистістю,
через

що

відбувається

неправильний

рух

до

саморозвитку

та

самовдосконалення.
Системно-продуктивний рівень (ІІІ – достатній) методичної культури
вчителя початкових класів характеризується достатнім рівнем сформованості
системи ціннісних орієнтацій та професійно-особистісної мотивації, в якій
значне місце посідає орієнтація на професійно-методичну діяльність. Педагоги
володіють системними знаннями методик навчальних дисциплін початкової
школи, інтеграції змісту навчального матеріалу та різноманітних технологій
навчання, вміють їх системно використовувати. Їм властива методична
грамотність та методичне мислення, яке проявляється в умінні створити
власний методичний доробок, ідею. Методична майстерність свідчить про
достатній рівень володіння уміннями реалізовувати різні напрями професійнометодичної діяльності цілісно; вміння моделювати, розв’язувати, аналізувати
педагогічні ситуації та методичні задачі. Достатнє, системне володіння
педагогічною технікою; хоча і з труднощами, все ж, вдається керувати
емоційно-вольовою сферою у професійно-методичній діяльності. На цьому
рівні в педагогів уже сформована здатність до рефлексії та самопізнання; вони
вміють оцінювати передовий педагогічний досвід, однак потребують допомоги
щодо шляхів впровадження його у власну діяльність; вміють виробити систему
саморозвитку та самоосвіти.
Інтегративно-творчий рівень (ІV – високий) визначається стійкою
професійно-особистісною мотивацією, сформованістю системи ціннісних
орієнтацій на високому рівні. Респондентам властивий високий рівень
психолого-педагогічних, методичних знань, які вони вміють інтегрувати в
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багатопредметному

середовищі

початкової

школи

в

поєднанні

з

різноманітними технологіями навчання. На цьому рівні вчителі початкових
класів володіють методичною грамотністю і методичним мисленням, що
проявляється в успішності всіх видів професійно-методичної діяльності.
Методична майстерність характеризується творчістю, проявляється у розробці
та проведенні нетрадиційних уроків, різноманітності інноваційних форм
професійно-методичної діяльності; вмінні на високому рівні моделювати,
прогнозувати, розв’язувати та аналізувати педагогічні ситуації та методичні
задачі. Майстерно володіють педагогічною технікою, здатні керувати емоційновольовою сферою у професійно-методичній діяльності. Професійно значущі
якості проявляються на високому рівні і сприяють прояву методичної
креативності, творчості в освітній діяльності, оригінальності у професійнометодичній діяльності. Проявляється творчий підхід до оцінювання продуктів
професійно-методичної діяльності. Рефлексія на цьому рівні сформована
досить високо, характеризується усвідомленістю прогалин у професійнометодичній діяльності, бажанні їх заповнити, запобігти появі можливих
помилок. Сформоване уміння критичного самопізнання, і як результат, –
складання та реалізація творчого плану самоосвіти, самовдосконалення,
саморозвитку.
Оскільки в нашому дисертаційному дослідженні розглядається методична
культура вчителя початкових класів, то передбачаємо те, що досягти студентам
інтегративно-творчого (високого) рівня під час навчання у вищій школі досить
складно. Вважаємо, що він формується в процесі набуття досвіду здійснення
професійно-методичної діяльності та характерний для вчителів початкових
класів зі стажем роботи.
Перехід від одного до іншого рівня сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
відбувається шляхом кількісних та якісних змін. Погоджуємось із думкою
І. Сенчі, що кількісні зміни проявляються у збільшенні структурних
компонентів культури (змінюються показники визначених критерій), тоді як
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якісні визначаються суттєвими змінами носія культури, а саме: його свідомості,
ідеалів, потреб, поведінки, професійно-особистісних якостей, компетенцій
тощо (Сенча, 2008, с. 80).
Визначити кількісні та якісні зміни в показниках компонентів методичної
культури в майбутніх учителів початкових класів зможемо за допомогою
методик. На основі критеріїв і показників сформованості методичної культури
вчителя початкових класів ми дібрали комплекс методик (див. додаток Д).
За словами С. Гончаренка (2008), «сукупність застосовуваних методів
дослідження, а також порядок і правила їх застосування являють собою
методику конкретного дослідження» (с. 111). Вважаємо, що саме завдяки
методикам здійснюється об’єктивний аналіз та робляться висновки про явище,
яке вивчається. Саме тому, погоджуючись із Т. Федірчик, при виборі методик
нашого дослідження ми керувались тим, що вони мають відповідати ознакам
об’єктивності, відтворюваності, необхідності, конкретності, валідності; бути
апробованими у процесі вивчення педагогічних процесів та явищ; охоплювати
всі структурні компоненти формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів; спрямовуватись на дослідження означеного
феномену за обґрунтованими критеріями (Федірчик, 2015, с. 331).
Так,

для

виявлення

рівня

сформованості

ціннісно-мотиваційного

компонента методичної культури майбутніх учителів початкових класів, згідно
з критеріями (система ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна
мотивація), використано наступні методики.
Система ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів
вимірювалась за методикою М. Рокича «Ціннісні орієнтації» (Климова, 1999),
яка дозволяє визначити загальнолюдські, особистісно-професійні цінності, що
лягають в основу формування методичної культури як культуротворчого
процесу та ціннісну орієнтацію на професійно-методичну діяльність.
Професійно-особистісну

мотивацію

досліджували

за

допомогою

методики Є. Рогова «Оцінювання професійної спрямованості особистості»
(Рогов, 1999) та методики вивчення мотивації професійної діяльності
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(К. Замфір в модифікації А. Реана) (Реан, 2006). Використання зазначених
методик допомагає продіагностувати вираженість позитивної мотивації до
професійно-методичної діяльності майбутніх учителів початкових класів;
методично-орієнтовану спрямованість особистості; інтерес до успіху в
професійно-методичній діяльності; бажання та потребу в професійній
самореалізації та самоутвердженні.
Когнітивно-праксеологічний компонент методичної культури майбутніх
учителів початкових класів за обраними критеріями (методична компетентність
та методична майстерність) вимірювався за наступними методиками.
Рівень

сформованості

методичної

компетентності

визначався

за

допомогою розроблених автором тестових завдань, що дозволили визначити
систему

знань

із

професійно-орієнтованих

дисциплін.

За

допомогою

авторського опитувальника «Самооцінювання методичних компетенцій» згідно
студенти визначали рівень прояву тих чи інших методичних компетенцій за
5-тибальною шкалою. Комплексне виявлення розуміння студентами сутності
феномену «методична культура вчителя початкових класів» та її компонентів
перевірено за допомогою розробленої автором анкети «Сутність методичної
культури вчителя початкових класів».
Методична майстерність визначалася комбінованим способом аналізу
результатів педагогічної практики й експертної оцінки викладачів-методистів.
Це сприяло об’єктивному виявленню умінь здійснювати різноманітні форми
організації навчально-виховного процесу в початковій школі; дало змогу
оцінити професійно-методичну діяльність учителя, уміння моделювати,
прогнозувати, розв’язувати й аналізувати педагогічні ситуації та методичні
задачі (Грабовецький, 2010).
З

метою

визначення

рівня

сформованості

особистісно-творчого

компонента методичної культури майбутніх учителів початкових класів за
обраними критеріями (професійно значущі якості; методична креативність) ми
використовували такі методики.
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Професійно значущі якості вимірювались за допомогою методики КОЗ
В. Синявського

та

Б. Федоришина

«Оцінювання

комунікативних

організаторських здібностей» (Синявський, Федоришин,

і

2009), а також

методики І. Юсупова «Здатність педагога до емпатії» (Рогов, 1999). Вони
дозволили визначити комунікативність та організаційні якості, мобільність,
цілеспрямованість, здатність до емпатії, прояв гуманності й толерантності.
Методична креативність виявлялася за допомогою опитувальника
креативності Д. Джонсона (Ильин, 2009, с. 305), що уможливило виявлення
здатності майбутніх учителів початкових класів до творчості; здатність
генерувати незвичайні, оригінальні ідеї, відхилятися від традиційних схем,
швидко знаходити вихід із різних проблемних ситуацій.
Рефлексивно-оцінювальний

компонент

досліджувався

за

обраними

критеріями (здатність до рефлексії та саморозвитку; здатність до оцінювання
продуктів методичної діяльності) за допомогою таких методик.
Здатність до рефлексії та саморозвитку ми визначали, використовуючи
методику А. Карпова «Діагностика рефлексії» (Карпов, 2003) та анкетування
В. Маралова «Схильність до саморозвитку» (Маралов, 2004), які дали змогу
виявити рівень педагогічної рефлексії, здатність майбутніх учителів початкових
класів до самооцінювання, самопізнання, виявити навички самокорекції та
готовність до самоосвіти та саморозвитку.
Вважаємо, що комплексне використання запропонованих методик
сприятиме виявленню рівня сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у цілому та кожного її структурного компонента
зокрема. Це дозволить розробити модель формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів і реалізувати її у процесі професійної
підготовки.
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2.3. Результати вхідного констатувального дослідження
рівня сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
Вхідний констатувальний етап дослідження полягав у встановленні стану
сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів на
початку експериментальної роботи щодо її формування. Він здійснювався
відповідно до компонентного складу означеного явища (див. підрозділ 1.4);
визначених критеріїв, показників та психолого-педагогічних методик (див.
підрозділ 2.2).
У науковій літературі «вибірка – це частина генеральної сукупності,
визначена за певними правилами, яка підлягає безпосередньому вивченню»
(Сисоєва, Кристопчук, 2013, с. 239). Вибіркову сукупність нашого дослідження
склали студенти спеціальності «Початкова освіта», тобто майбутні вчителі
початкових класів, які навчаються за освітніми програмами здобуття рівня
вищої освіти «бакалавр» (студенти 1–4 курсів).
Дослідженням були охоплені майбутні вчителі початкових класів, які
здобувають професійну підготовку у вищих навчальних закладах України
(класичних і галузевих університетів), до яких увійшли: Чернівецький
національний

університет

національний

педагогічний

Південноукраїнський
К. Д. Ушинського,

імені

Юрія

університет

національний

Федьковича,
імені

Володимира

педагогічний

Центральноукраїнський

Тернопільський
Гнатюка,

університет

державний

імені

педагогічний

університет імені Володимира Винниченка.
Вибіркова сукупність експериментального дослідження становила 386
студентів (див. табл. 2.1). Згідно з С. Гончаренком (2008) допустима помилка
при такій кількості студентів становить 10,05, а величина ймовірності – 0,95
(с. 187).
На засадах добровільного бажання участі в експерименті відбувся
розподіл респондентів у контрольну (КГ) та експериментальну групи (ЕГ), до
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яких увійшли представники кожного ВНЗ, що взяли участь у дослідженні. Так,
до КГ включено 191 (49,48%), а до ЕГ – 195 (50,52%) усіх респондентів.
Таблиця 2.1
Розподіл майбутніх учителів початкових класів,
які склали вибіркову сукупність дослідження
Вищий
навчальний
заклад
Чернівецький
національний університет
імені Юрія Федьковича
Тернопільський
національний педагогічний
університет імені
Володимира Гнатюка
Південноукраїнський
національний педагогічний
університет імені
К.Д.Ушинського
Центральноукраїнський
державний педагогічний
університет імені
Володимира Винниченка

Кількість майбутніх учителів початкових класів
Денна форма навчання
Заочна форма навчання
кі-ть

%

кі-ть

%

62

16,06

34

8,82

59

15,28

43

11,14

67

17,36

38

9,84

51

13,21

32

8,29

Всього: 386 студентів – 100%

З метою аналізу стану сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів, що входили до зазначених груп, був проведений
констатувальний зріз за допомогою діагностичного інструментарію, описаного
в підрозділі 2.2.
Встановлення відповідності рівнів сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів і кількісних оцінок проводилося за
узагальненою нами шкалою від 0 до 100 балів. Як зазначає А. Орлов (2004),
«інтервали, що відповідають певним рівням, можуть бути обрані дослідником
згідно з якісною характеристикою цих рівнів» (с. 145). Виходячи з цього, шкала
оцінювання розподілена так:
– інтегративно-творчий рівень (високий) – 76–100 балів;
– системно-продуктивний рівень (достатній) – 51–75 балів;
– репродуктив рівень (середній) – 26–50 балів;
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– адаптивно-наслідувальний рівень (низький) – 0–25 балів.
Для перевірки обраної шкали здійснено опитування вчителів початкових
класів за методиками, описаними в попередньому підрозділі. Всього опитано
107 учителів початкових класів, серед яких 48 (44,86 %) мають педагогічний
стаж до 5 років, а 59 (55,14%) – понад 5 років. Аналіз результатів рівнів
сформованості кожного компонента методичної культури учителів початкових
класів унаочнений на рис. 2.1.
Так, ціннісно-мотиваційний компонент у 50,87% учителів початкових
класів

сформований

характеризуються

на

інтегративно-творчому

достатнім

рівнем

рівні;

сформованості

37,23%

цього

вчителів

компонента;

репродуктивний рівень властивий 10,04% учителів і 1,84% виявилось на
адаптивно-наслідувальному рівні.
60
50
40

50,87

53,12

49,82

37,23

34,82

50,17

37,54

35,41

30
20
10

10,04
1,84

11,68
3,66

7,54
1,77

10,85
3,54

0

адаптивно-наслідувальний рівень

репродуктивний рівень

компетентнісно-продуктивний рівень

інтегративно-творчий рівень

Рис. 2.1 Рівень сформованості методичної культури
учителів початкових класів
Когнітивно-праксеологічний компонент методичної культури вчителів
початкових класів на інтегративно-творчому рівні сформований у 49,82%
учителів, а 34,82% на компетентнісно-продуктивному. Особистісно-творчий
компонент сформовано 53,12% на інтегративно-творчому рівні, а 37,54% – на
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компетентнісно-продуктивному. Рефлексивно-оцінний компонент

у 50,17%

учителів сформовано на інтегративно-творчому рівні, а 35,41% – на
компетентнісно-продуктивному.
Загалом, результати свідчать про те, що методична культура вчителів
початкових класів сформована на інтегративно-творчому та компетентніснопродуктивному рівнях, які, на нашу думку, забезпечують ефективне виконання
професійно-методичної діяльності в початковій школі.
Досліджуючи стан сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі їх професійної підготовки, з метою
вираження кількісної величини рівня сформованості необхідно було здійснити
розрахунки рівня сформованості кожного компонента, порівняти дані,
отримати загальний показник рівня сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів.
Для цього введено: загальний коефіцієнт сформованості методичної
культури (К), коефіцієнт сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
(Кц-м), коефіцієнт сформованості когнітивно-праксеологічного компонента
(Кк-п), коефіцієнт сформованості особистісно-творчого компонента (Ко-т),
коефіцієнт сформованості рефлексивно-оцінного компонента (Кр-о).
Загальний коефіцієнт визначатиметься способом виведення середнього
арифметичного всіх коефіцієнтів кожного компонента методичної культури за
формулою

Відповідно, кожен окремий компонент методичної культури майбутнього
вчителя початкових класів, залежно від рівня сформованості, буде мати
кількісне вираження, запропоновано вище.
Оцінювання компонентів методичної культури майбутніх учителів за
обраними критеріями та показниками мали різні шкали. Тому, задля здійснення
об’єктивності порівняння результатів, ми визначили узагальнену шкалу (див.
додаток Е).
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Оскільки результати констатувального зрізу вважатимемо за результати
вхідного

констатувального

зрізу

експериментальної

роботи,

необхідно

проаналізувати показники компонентів методичної культури респондентів
виокремлених нами КГ та ЕГ. Означені результати є початковими даними,
згідно з якими аналізуватиметься динаміка формування методичної культури
майбутніх учителів після проведення формувального експерименту, описаного
в підрозділі 3.3.
Проаналізуємо

результати

констатувального

дослідження

рівнів

сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(див. табл. 2.2).
Таблиця 2.2
Результати констатувального вхідного моніторингу
в експериментальній і контрольній групах (у %)
Компоненти
ціннісномотиваційний
когнітивнопраксеологічний
особистіснотворчий
рефлексивнооцінювальний

Рівні
адаптивнорепродуктивний компетентніснонаслідувальний
продуктивний
Експериментальні групи (ЕГ)
36,42
33,33
21,54

ціннісномотиваційний
когнітивнопраксеологічний
особистіснотворчий
рефлексивнооцінювальний

інтегративнотворчий
8,71

41,54

34,36

19,49

4,61

42,78

31,16

20,35

5,71

37,59

35,38

21,54

5,13

38,22

Контрольні групи (КГ)
32,46

20,94

8,38

42,93

33,51

19,37

4,19

38,22

35,08

21,47

5,23

38,22

38,76

17,28

5,76

Ціннісно-мотиваційний компонент методичної культури майбутніх
учителів початкових класів, ми досліджували за допомогою методик:
– М. Рокича «Ціннісні орієнтації» (М.1.1);
–

вивчення мотивації професійної діяльності (К. Замфір в модифікації

А. Реана) (М.1.2);
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– Є. Рогова «Оцінка професійної спрямованості особистості» (М.1.3).
Відповідно, загальний коефіцієнт сформованості даного компонента
визначався способом виведення середнього арифметичного значення всіх
коефіцієнтів (результатів) кожної методики згідно з формулою

де, Кц-м – коефіцієнт ціннісно-мотиваційного компонента;
Км.1.1 – коефіцієнт результатів методики М. Рокича «Ціннісні орієнтації»;
Км.1.2 – коефіцієнт результатів методики Є. Рогова «Оцінка професійної
спрямованості особистості вчителя»;
Км.1.3 – коефіцієнт результатів методики вивчення мотивації професійної
діяльності (К. Замфір в модифікації А. Реана).
Так, для виявлення ціннісних орієнтацій майбутніх учителів нам
слугувала методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокича (див. додаток Ж.1 ), згідно
з

якою

студентам

пропонувався

перелік

цінностей

(термінальних

та

інструментальних), які необхідно було проранжувати, починаючи з найбільш
значущих для них. Отримані результати дозволили зробити висновок про те,
що студенти найбільш значимими для себе вважають такі цінності: здоров’я
(фізичне та психічне); щасливе сімейне життя; суспільне визнання (друзів,
одногрупників, оточуючих). Отримані дані свідчать про те, що основою
термінальних цінностей респондентів є цінності особистого життя. Натомість
професійні цінності (пізнання, розвиток, творчість) отримали незначне число
виборів: розвиток (фізичне та духовне самовдосконалення); цікава, творча
робота; формування культури.
Аналізуючи комплекс інструментальних цінностей студентів, слід
зазначити, що найбільшу кількість виборів отримали цінності етичні та
індивідуалістичні: чуйність; сміливість відстоювання своєї думки; терпимість.
Тоді

як,

інструментальні

цінності,

що

характеризують

спрямованість

респондентів на професійну діяльність, отримали незначну кількість виборів:
самоконтроль (стриманість, самодисципліна); раціоналізм (уміння свідомо та
логічно мислити, приймати обдумане, раціональне рішення); творчість
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(мислення та прийняття рішень); вихованість (гарні манери); освіченість
(глибина знань, висока загальна культура).
При обробці результатів ми керувались групами ціннісних орієнтацій,
запропонованих

автором

методики.

Тому,

враховуючи

об’єкт

нашого

дослідження (методична культура вчителя початкової школи), вважаємо, що:
- сформованість групи цінностей професійної самореалізації та особистого
життя характеризує інтегративно-творчий рівень (високий);
- група цінностей самоствердження та прийняття інших свідчить про
системно-продуктивний рівень (достатній);
- етичні

цінності,

цінності

спілкування

та

справи

характеризує

репродуктивний (середній) рівень;
- сформованість лише конкретних та абстрактних цінностей визначають
адаптивно-наслідувальний рівень (низький).
Отже, аналіз результатів показує, що сформованість ціннісних орієнтацій
на

інтегративно-творчому

рівні

становить

16,42 %;

на

системно-

продуктивному – 26,27 %; на репродуктивному – 31,71 % студентів; на
адаптивно-наслідувальному – 25,6 % респондентів.
Рівень сформованості професійно-особистісної мотивації ми з’ясовували,
застосовуючи методику вивчення професійної діяльності (К. Замфір у
модифікації А. Реана) (див додаток Ж.2). В основу якої покладена концепція
про зовнішню (зовнішня позитивна мотивація – ЗПМ, зовнішня негативна
мотивація – ЗНМ) і внутрішню мотивацію (внутрішня мотивація – ВМ).
Внутрішній тип мотивації характеризує особистість, для якої діяльність
важлива сама по собі. У тому випадку, коли в основі мотивації до професійної
діяльності лежить прагнення до задоволення інших зовнішніх потреб по
відношенню до змісту самої діяльності, прийнято говорити про зовнішню
мотивацію. Зовнішні позитивні й негативні мотиви є також стимулами, тому
важливо акцентувати увагу на них як на потенціалі особистості.
Студентам запропонували список мотивів професійної діяльності, які
необхідно було оцінити за 5-бальною шкалою (перехід до узагальненої шкали
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див. у додатку Е). Підраховуючи показники внутрішньої мотивації (ВМ),
зовнішньої позитивної (ЗПМ) і зовнішньої негативної (ЗНМ), ми користувалися
ключем, запропонованим автором методики:
ВМ = (оцінка п.6 + оцінка п. 7) : 2;
ЗПМ = (оцінкап.1 + оцінка п.2 + оцінка п.5) : 3;
ЗНМ = (оцінка п.3 + оцінка п.4) : 2.
Для нашого дослідження важливо не тільки з’ясувати тип мотиваційного
комплексу (ВМ, ЗПМ, ЗНМ), а й наскільки один тип переважає над іншим.
Саме тому, визначаючи рівні професійно-особистісної мотивації, ми окреслили
мотиваційний комплекс особистості, який являє собою тип співвідношення між
собою видів мотивації:
ВМ>ЗПМ>ЗНМ
сформованості

–

характеризує

професійно-особистісної

інтегративно-творчий
мотивації

майбутніх

рівень
учителів

початкових класів;
ВМ=ЗПМ>ЗНМ – властива студентам із системно-продуктивним рівнем
сформованості означеного явища;
ЗНМ>ЗПМ=ВМ – представляє респондентів із репродуктивним рівнем;
ЗНМ>ЗПМ>ВМ – відповідає адаптивно-наслідувальному рівню.
При інтерпретації результатів, враховуючи перевагу одного типу мотивації
над іншим (за ступенем вираженості), можемо стверджувати, що задоволеність
професійною діяльністю тим вище, чим оптимальніший мотиваційний
комплекс: інтегративно-творчий рівень внутрішньої і зовнішньої позитивної
мотивації та адаптивно-наслідувальний – зовнішньої негативної.
На підставі отриманих результатів визначений рівень професійноособистісної мотивації майбутніх учителів початкових класів: інтегративнотворчий рівень сформованості проявили 5,93 % студентів; у 31,27 %
опитуваних виявився компетентнісно-продуктивний рівень; 29,18% проявили
репродуктивний рівень і 33,62 % респондентів – адаптивно-наслідувальний
рівень сформованості професійно-особистісної мотивації.
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За

допомогою

опитувальника

С. Рогова

«Оцінка

професійної

спрямованості особистості вчителя» ми визначали спрямованість особистості
на

професійно-методичну

діяльність

шляхом

виявлення

різних

типів

особистості майбутніх учителів (див. додаток Ж.3). Сутність методики полягала
в тому, що студентам запропонували у спеціальному бланку дати відповіді
(правильно,

властивість,

що

описується,

типова

для

моєї

поведінки;

неправильно, властивість, що описується, нетипова для моєї поведінки) на
твердження опитувальника (всього 50 тверджень). Обчислення результатів
полягав у тому, що кожна відповідь, яка збігалась із «ключовою», оцінювалась
в 1 бал, а за невідповідну ключу ставилось 0 балів. Одержані результати
підраховувались і, згідно із шкалою оцінювання (див. додаток Е), визначався
тип особистості вчителя та його професійна спрямованість.
У результаті встановлено, що інтегративно-творчий рівень професійнометодичної

спрямованості

майбутніх

учителів

проявився

у

13,71 %

респондентів; компетентнісно-продуктивний рівень – у 7,58 % студентів;
49,83 % характеризуються репродуктивним рівнем і 29,41 % майбутніх
учителів початкових класів засвідчили наявність адаптивно-наслідувального
рівня професійної спрямованості.
Зробивши

підрахунки

за

формулою

2.2,

знайдені

результати

представили на гістограмі (рис 2.2), диференціюючи респондентів на КГ та ЕГ.
Аналіз побудованої гістограми дає можливість констатувати такі
результати

першого

етапу

експериментального

дослідження

ціннісно-

мотиваційного компонента: на адаптивно-наслідувальному рівні сформованості
цього компонента методичної культури перебуває у КГ 38,22%, а в ЕГ – 36,42%
майбутніх учителів початкових класів, що свідчить про різницю в 1,8%. На
репродуктивному рівні в КГ знаходиться 32,46% студентів, а в ЕГ – 33,33%, що
демонструє різницю в 0,87%. Компетентнісно-продуктивний рівень виявлено у
КГ – 20,94% респондентів, а в ЕГ – 21,54%. Інтегративно-творчий рівень
виявлено в КГ – 8,38% майбутніх учителів початкових класів, а в ЕГ – 8,71%.
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Рівень сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
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Рис. 2.2. Результати сформованості ціннісно-мотиваційного
компонента методичної культури майбутніх учителів
на етапі констатувального дослідження
Загалом результати констатувального дослідження вказують на те, що
переважають адаптивно-наслідувальний та репродуктивний (КГ – 70,68%; ЕГ –
69,75%) рівні методичної культури майбутніх учителів початкових класів, що
свідчить про недостатність сформованості цього компонента та підтверджує
необхідність впровадження експериментальної програми щодо покращення
системи ціннісних орієнтацій і професійно-особистісної мотивації.
Рівень

сформованості

когнітивно-праксеологічного

компонента

методичної культури майбутніх учителів початкових класів досліджувався за
допомогою тестових завдань з професійно-орієнтованих дисциплін (М.2.1),
опитувальника «Самооцінка методичних компетенцій» (розроблений автором)
(М.2.2), способом аналізу результатів педагогічної практики й експертної
оцінки (М.2.3), анкети «Сутність методичної культури вчителя початкових
класів» (М.2.4).
Відповідно, загальний коефіцієнт сформованості цього компонента
визначався способом виведення середнього арифметичного значення всіх
коефіцієнтів (результатів) кожної методики за формулою:
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де Кк-п – коефіцієнт когнітивно-праксеологічного компонента;
Км.2.1– коефіцієнт результатів тестування з професійно-орієнтованих дисциплін;
Км.2.2 – коефіцієнт результатів опитувальника «Самооцінка професійнометодичних компетенцій»;
Км.2.3 – коефіцієнт аналізу результатів педагогічної практики й експертної
оцінки;
Км.2.4 – коефіцієнт результатів анкети «Сутність методичної культури вчителя
початкових класів».
Тестові завдання складалися із 3-х рівнів (додаток З.1). І рівень містить
тести закритої форми (30 тестів), які передбачають вибір лише однієї
правильної відповіді з кількох запропонованих. Кожне правильно виконане
тестове завдання оцінюється в 1 бал, відповідно максимальна сума балів за
перший рівень становить 30 балів. ІІ рівень містить різноманітні завдання
продуктивного характеру (10 завдань): тести відкритої форми, які дозволяють
вільно конструювати відповідь або доповнити її; заповнення деформованих
таблиць; методика «Незакінчені речення» тощо. За кожну правильну відповідь
цього рівня студент отримує 2 бали, а отже, максимальна кількість, які можуть
набрати студенти на цьому рівні, – 20 балів. ІІІ рівень носить творчопошуковий характер і містить 2 завдання пов’язані з конструюванням уроку,
постановкою його мети, дидактичних завдань, визначенням змісту, добором
сукупності методів, засобів, принципів навчання тощо. Завдання цього рівня
оцінювались у 5 балів, максимальна кількість – 10 балів. Максимальна кількість
балів, яку студенти могли отримати за виконання тестів у цілому – 60 балів, що
свідчить про сформованість методичної компетентності на інтегративнотворчому рівні. Шкала оцінювання подана в додатку Е.
Опрацювавши відповіді студентів, ми отримали такі результати: 4,27%
респондентів

володіють

високим

рівнем

сформованості

методичної

компетентності; 19,21% характеризуються достатнім рівнем означеного явища;
33,68% майбутніх учителів проявили репродуктивний рівень сформованості
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методичної компетентності та 42,84% виявили адаптивно-наслідувальний
рівень методичної компетентності.
Розроблений нами опитувальник «Самооцінка професійно-методичних
компетенцій» містить перелік компетенцій (39 тверджень) (додаток З.2),
сформованість яких студенти оцінювали за 5-ти бальною шкалою. Результати
самооцінювання засвідчили, що: 5,36% студентів оцінюють свої методичні
компетенції як інтегративно-творчий рівень сформованості; 18,92% майбутніх
педагогів показали результат достатнього рівня; репродуктивний рівень
проявило 41,24% респондентів та 34,48% виявили адаптивно-наслідувальний
рівень сформованості методичних компетенцій.
Виходячи з вищесказаного, можемо порівняти результати тестування і
самооцінювання: різниця в інтегративно-творчому рівні сформованості –
1,09%; компетентнісно-продуктивному – 0,29%; репродуктивному – 7,56%,
адаптивно-наслідувальному

– 8,36 %.

Це

свідчить

про

об’єктивність

самооцінювання студентами професійно-методичних компетенцій.
З метою адекватного й об’єктивного дослідження сформованості
методичної майстерності майбутніх учителів початкових класів ми використали
комплексне поєднання аналізу результатів педагогічної практики та методу
експертної оцінки викладачами-методистами кафедр, на яких навчаються
студенти.
Нами проаналізовано відомості успішності студентів та встановлено
оцінки за проходження педагогічної практики, застосовано метод колективних
експертних оцінок, який базується на виявленні колективних думок про об’єкт
дослідження й забезпечує, на нашу думку, об’єктивність результатів та
надійність експертизи. З цією метою сформована група експертів, до якої
входили викладачі-методисти різних методик викладання в початковій школі.
Кожна група містила по 5 експертів, керівника групи та секретаря. Їм
запропонували заповнити анкети, в яких вказувалась ціль експертизи, критерії,
шкала оцінювання та список студентів. У цілому, анкети були орієнтовані на
оцінку методичної майстерності студентів в 100 бальній системі оцінювання.
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Кінцеві

результати

визначення

рівня

сформованості

методичної

майстерності майбутніх учителів початкових класів представляють собою
середнє арифметичне результатів педагогічної практики та оцінки виставленої
експертом, що визначалось за формулою

де Кмм – коефіцієнт сформованості методичної майстерності; Кп – результати
педагогічної практики; Ке – експертна оцінка.
Отже, ми отримали такі результати: 4,48% студентів володіють високим
рівнем

сформованості

методичної

майстерності;

19,36%

проявили

компетентнісно-продуктивний рівень; 34,92% характеризуються середнім
рівнем та у 41,24% студентів методична майстерність перебуває на адаптивнонаслідувальному рівні сформованості.
З метою комплексного виявлення розуміння студентами сутності
наукового концепту «методична культура вчителя початкових класів» та
уявлень про її структурні компоненти використано авторську анкету «Сутність
методичної культури вчителя початкових класів» (додаток З.3). На запитання
«Які з видів педагогічної культури, на Ваш погляд, найважливіші для вчителя?»
відповіді такі: 47,52% респондентів вважають такою комунікативну культуру,
23,61% вказують на важливість дидактичної культури, 18,36% називають
визначальною у професійній діяльності вчителя його методичну культуру,
10,51% наголошують на визначальності духовної та естетичної культури
педагога.
Результати опрацьованих відповідей на запитання «Що таке «методична
культура»?» свідчать про те, що студенти мають певний рівень знань про
складові компоненти методичної культури, оскільки виділяли когнітивну,
творчу її складову. Проте майбутні учителі не завжди виокремлювали ціннісні,
рефлексивні, особистісні складові. Більша частина студентів ототожнюють
досліджуваний об’єкт із педагогічною майстерністю (52,68%), частина зводить
методичну культуру лише до знань, умінь та навичок (24,89%), інші вважають
її методичною творчістю (12,24%), зводять до інновацій (10,19%).
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При систематизації відповідей на запитання «Чи володієте Ви методичною
культурою? Якщо так, то вкажіть рівень» одержано такі результати: 62,41%
опитаних вказали адаптивно-наслідувальний рівень; 20,37% – репродуктивний
рівень; 17,22% – системно-продуктивний рівень. Вражає той факт, що жоден
студент не підкреслив інтегративно-творчий рівень володіння методичною
культурою майбутнього вчителя початкових класів. Це свідчить про
недостатністю знаннєву базу та прогалини в організації освітнього процесу
щодо формування досліджуваного явища. Передбачаючи такий факт, нами було
запропоновано запитання, яке б дало змогу виявити рівень володіння
методичною культурою. В результаті 31,27% респондентів вказали на
недостатність теоретичних знань, 32,64% – на брак практичних умінь; 15,38%
визначили

недостатність

самостійної

роботи;

11,82%

наголосили

на

недостатній кількості методичної літератури; 6,18% вказали свої варіанти,
серед яких – недостатнє інформаційне, технічне, методичне забезпечення
навчального процесу; 2,71% зізнались у пасивному ставленні до формування
методичної культури.
Опрацьовуючи відповіді на запитання «Виділіть шляхи, які дозволяють
підняти рівень методичної культури», ми виявили, що 35,2% респондентів
наголошують на необхідності введення лекційного курсу, що розкривав би
сутність методичної культури вчителя початкових класів; 19,8% – збільшення
кількості практичних занять з методик викладання; 15,3% виокремили
самоосвіту; 7,4% опитуваних, підкреслили потребу збільшення кількості
уроків-спостережень; 16,7% – пробних уроків; 5,6% вказали на важливість
участі у методичній роботі школи. Ці відповіді ми враховували під час
розробки

експериментальної

моделі

формування

методичної

культури

майбутніх учителів.
Результати сформованості когнітивно-праксеологічного компонента, що
відображені на гістограмі (рис. 2.3), указують, що методична компетентність і
методична майстерність, які визначено критеріями цього компонента,

153

здебільшого сформовані на адаптивно-наслідувальному й репродуктивному
рівнях.
Адаптивно-наслідувальний рівень сформовано у 42,93% майбутніх
учителів у КГ та 41,54% – у ЕГ, що свідчить про різницю в 1,39%.
Репродуктивний рівень виявлено 33,51%, у студентів КГ та 34,36% в – ЕГ, що
на 0,85% більше, ніж у КГ. Компетентнісно-продуктивний рівень властивий
19,37% респондентам КГ та 19,49% – ЕГ, що засвідчує про різницю між ними у
0,12%. Інтегративно-творчий рівень становить у КГ – 4,19%, а в ЕГ – 4,61%.

% майбутніх учителів
початкових класів

Рівень сформованості когнітивно-праксеологічного
компонента (до експерименту)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

КГ
ЕГ

адаптивнонаслідуальний
рівень
42,93
41,54

репродуктивний
рівень
33,51
34,36

компетентніснопродуктивний
рівень
19,37
19,49

інтегративнотворчий рівень
4,19
4,61

Рис. 2.3. Результати сформованості когнітивно-праксеологічного
компонента методичної культури майбутніх учителів
на етапі констатувального дослідження
У цілому, результати вказують на те, що когнітивно-праксеологічний
компонент методичної культури в майбутніх учителів початкових класів
сформований на адаптивно-наслідувальному та репродуктивному рівнях (КГ –
76,442% та ЕГ – 75,9%), що засвідчує необхідність впровадження системи
заходів, спрямованих на формування методичної компетентності та методичної
майстерності майбутніх учителів початкових класів, які є важливими
компонентами здійснення професійно-методичної діяльності в початковій
школі.
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Рівень сформованості критеріїв особистісно-творчого компонента ми
визначали за допомогою методики КОЗ В. Синявського та Б. Федоришина
«Оцінка комунікативних і організаторських здібностей» (М.3.1); методики
І. Юсупова «Здатність педагога до емпатії» (М.3.2) та опитувальника
креативності Д. Джонсона (М.3.3).
Загальний коефіцієнт сформованості особистісно-творчого компонента
визначався способом виведення середнього арифметичного значення всіх
результатів кожної методики:

де, Ко-т – коефіцієнт особистісно-творчого компонента;
Км.3.1– коефіцієнт результатів методики КОЗ «Оцінка комунікативних і
організаторських здібностей»;
Км.3.2 – коефіцієнт результатів методики І. Юсупова «Здатність педагога до
емпатії»;
Км.3.3 – коефіцієнт аналізу результатів опитувальника креативності Д. Джонсона.
Професійно значущі якості майбутніх учителів початкових класів, такі як
комунікативні

та

організаторські

здібності

(вважаємо

їх

одними

з

найважливіших), досліджувалися за допомогою методики КОЗ «Оцінка
комунікативних

та

організаційних

здібностей»

(В. Синявського,

Б. Федоришина). Студентам запропоновано у спеціальному бланку відповісти
на 40 тверджень (додаток Й.1).
Розрахунок

результатів

здійснювались

за

допомогою

визначення

коефіцієнта комунікативних та організаційних здібностей

де Ко – коефіцієнт організаційних схильностей;
Кх – кількість відповідей, що збігаються з дешифратором;
20 – максимальна кількість відповідей, що можуть збігатися з дешифратором;
Кк – коефіцієнт комунікативних здібностей;
Ох – кількість співпадаючих з дешифратором відповідей.

155

Кінцева формула визначення рівня сформованості означених явищ була
такою:

де, К о-к – коефіцієнт організаційно-комунікативних здібностей.
Таким чином, отримано наступні результати: 5,35% студентів проявили
інтегративно-творчий

рівень;

20,71%

майбутніх

учителів

володіють

компетентнісно-продуктивним рівнем; у 31,78% виявлено репродуктивний
рівень та 42,16% респондентів характеризуються адаптивно-наслідувальний
рівнем комунікативних та організаційних здібностей.
За допомогою методики «Здатність педагога до емпатії» (І. Юсупова)
(додаток Й.2) визначено рівень емпатії майбутніх педагогів. Заповнюючи
спеціальний бланк, студенти мали погодитися або не погодитися

із

запропонованими твердженнями (всього 36). Відтак, підраховано суму балів і,
опираючись на шкалу оцінювання (див. додаток Е), визначено рівень емпатії.
У ході проведеної діагностики ми встановили, що високим рівнем емпатії
володіє 5,01% студентів; компетентнісно-продуктивний рівень притаманний
21,52% опитуваних; 36,73% проявили середній рівень здатності до емпатії;
36,74 %

майбутніх

учителів

характеризується

адаптивно-наслідувальним

рівнем.
Рівень сформованості методичної креативності визначався за допомогою
опитувальника креативності Д. Джонсона (додаток Й.3). Респонденти оцінили
8 тверджень опитувальника за 5-тибальною шкалою оціночних суджень.
Здійснюючи обчислення результатів опитування, ми знайшли загальну оцінку
креативності, яка є сумою балів усіх пунктів (мінімальна кількість балів – 8,
максимальна – 40).
У результаті обрахунків ми констатували, що 5,78% респондентів
виявили інтегративно-творчий рівень креативності; 20,16% студентів проявили
компетентнісно-продуктивний

рівень;

31,35%

характеризуються
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репродуктивним

рівнем

та

42,71%

студентам

властивий

адаптивно-

наслідувальний рівень креативності.
За формулою 2.5 визначаємо рівень сформованості особистісно-творчого
компонента, результати якого висвітлено на гістограмі (рис. 2.4).
Рівень сформованості особистісно-творчого компонента
(до експерименту)

% майбутніх учителів
початкових класів
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репродуктивний
рівень
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компетентніснопродуктивний
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інтегративнотворчий рівень
5,23
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Рис. 2.4. Результати сформованості особистісно-творчого
компонента методичної культури майбутніх учителів
на етапі констатувального дослідження
Результати

засвідчують,

що

адаптивно-наслідувальний

рівень

сформовано в 38,22% респондентів КГ та 43,08% – респондентів ЕГ, з різницею
4,86%. Репродуктивний рівень сформовано у КГ – 35,08% майбутній учителів, а
в ЕГ – 31,28% (різниця становить 3,8%); компетентнісно-продуктивний рівень
виявлено у КГ – 21,47% опитуваних, а в ЕГ – 20 %, що на 1,47% менше ніж у
КГ. На інтегративно-творчому рівні перебуває 5,23% студентів КГ та 5,64% –
ЕГ. Загалом, результати засвідчують, що 73,3% студентів КГ та 74,36% ЕГ
перебувають на адаптивно-наслідувальному та репродуктивному рівні, які ми
вважаємо не достатні для ефективного здійснення професійно-методичної
діяльності та формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів. Тому слід вдосконалити зміст, форми, методи для покращення
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результатів сформованості професійно значущих якостей та методичної
креативності студентів.
Рефлексивно-оцінний компонент ми досліджували, використовуючи
методику

А. Карпова

«Діагностика

рефлексії»

(М.4.1)

та

анкетування

В. Маралова «Схильність до саморозвитку» (М.4.2).
Коефіцієнт сформованості рефлексивно-оцінного компонента визначався
способом виведення середнього арифметичного значення всіх коефіцієнтів
(результатів) кожної методики:

де, Кр-о – коефіцієнт рефлексивно-оцінного компонента;
Км.4.1 – коефіцієнт результатів методики А. Карпова «Діагностика рефлексії»;
Км.4.2 – коефіцієнт результатів анкетування В. Маралова «Схильність до
саморозвитку».
Рівень сформованості в майбутніх учителів здатності до педагогічної
рефлексії визначався за допомогою методики А. Карпова «Діагностика
рефлексії» (додаток К.1). Суть методики полягала в тому, що студентам було
запропоновано 27 тверджень опитувальника. Після заповнення бланка, згідно з
дешифратором, підраховувалася сума проставлених та інверсованих балів, що
за шкалою оцінювання переводилися в стіни від 0 до 10 (див. додаток Е), які
вже й визначали рівень сформованості рефлексії майбутніх учителів.
Отримано такі результати: 5,56% студентів характеризується високим
рівнем рефлексії; 21,18% проявили компетентнісно-продуктивний рівень;
35,53% респондентів виявились з середнім рівнем та 37,73% проявили
адаптивно-наслідувальний рівень здатності до педагогічної рефлексії.
Рівень здатності майбутніх учителів початкових класів до саморозвитку
з’ясовано за допомогою методики В. Маралова «Схильність до саморозвитку»
(додаток К.2). Студентам запропонували 15 тверджень, вираженість яких
оцінювалась за 5-тибальною шкалою. Обробка результатів полягала в
підрахуванні загальної суми балів.
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Опрацювавши результати даної методики, ми дійшли висновків, що лише
4,6%

студентів

проявили

інтегративно-творчий

рівень

здатності

до

саморозвитку; 19,04% респондентів характеризуються достатнім рівнем;
37,20%

проявили

середній

рівень;

39,38%

відзначаються

адаптивно-

наслідувальним рівнем саморозвитку.
Узагальнені результати сформованості рефлексивно-оцінного компонента
представлені в діаграмі (рис. 2.5).
Рівень сформованості
рефлексивно-оцінювального компонента
(до експерименту)

% майбутніх учителів
початкових класів

40
35
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20
15
10
5
0

КГ
ЕГ

адаптивнонаслідувальний
рівень
38,22
37,95

репродуктивний
рівень
38,76
35,38

компетентнісно
-продуктивний
рівень
17,28
21,54

інтегративнотворчий рівень
5,76
5,13

Рис. 2.5. Результати сформованості
рефлексивно-оцінювального компонента методичної культури
майбутніх учителів на етапі констатувального дослідження
Як наслідок можемо стверджувати: адаптивно-наслідувальний рівень
становить 38,22% у КГ та 37,95% –в ЕГ, що на 0,27% менше, ніж у КГ; на
репродуктивному рівні сформованості перебуває

38,76%, ЕГ – 35,38%

майбутніх учителів початкових класів. Компетентнісно-продуктивний рівень
проявився у КГ – 17,28%, у ЕГ – 21,54%, з різницею в 4,26%. Інтегративнотворчий рівень сформованості цього компонента виявлено у КГ – 5,76%, у ЕГ –
5,13% (різнися становить 0,63%).
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Узагальнені результати вхідного констатувального зрізу з виявлення
рівня сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових
класів загалом подані в таблиці 2.3. та проілюстровано на рисунку 2.6.
Таблиця 2.3
Результати рівня сформованості
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(до експерименту)
Групи

Рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів (у %)
адаптивнорепродуктивний компетентнісно- інтегративнонаслідувальний
продуктивний
творчий
39,39
34,95
19,76
5,89
39,74
33,58
20,64
6,02

КГ
ЕГ

Рівень сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
(до експерименту)

% майбутніх учителів
початкових класів
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адаптивнонаслідувальний
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39,39
39,74

репродуктивний
рівень
34,95
33,58

компетентнісно
-продуктивний
рівень
19,76
20,64

інтегративнотворчий рівень
5,89
6,02

Рис. 2.6. Результати сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів на етапі констатувального дослідження
Аналіз засвідчує, що результати представників КГ та ЕГ майже однакові.
Так, адаптивно-наслідувальний рівень становить 39,39% в ЕГ , та 39,74% – в
ЕГ з різницею в 0,35%; репродуктивний рівень у КГ притаманний 34,95%
респондентів, а в ЕГ – 33,58%, що становить різницю в 1,37%; на
компетентнісно-продуктивному рівні виявлено 19,76% студентів у КГ та
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20,64% у ЕГ (різниця становить 0,88% опитуваних); інтегративно-творчий
рівень характерний для 5,89% майбутніх учителів початкових класів КГ та
6,02% – ЕГ і становить різницю 0,13% респондентів.
Як бачимо, на етапі констатувального дослідження експериментальні та
контрольні групи за результатами рівнів сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів не відрізнялися. Це дає підстави для
здійснення їх

порівняльного аналізу після впровадження та апробування

експериментальної

моделі

формування

методичної

культури

майбутніх

учителів початкових класів та виявлення її ефективності.
Отже, результати вивчення стану сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів засвідчили недостатній рівень її
сформованості та доцільність розробки й впровадження в освітній процес
моделі формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів
на етапі їх професійної підготовки.

Висновки до розділу 2
На основі аналізу Державного стандарту, освітніх програм, навчальних
планів і змісту начальних дисциплін підготовки майбутніх учителів початкових
класів встановлено, що формування їхньої методичної культури відбувається
через систему вивчення професійно-орієнтованих дисциплін і практичну
підготовку. Виявлено фрагментарність змісту, форм і методів формування
методичної культури фахівців початкової освіти у системі професійної
підготовки.
З метою констатувального дослідження рівня сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки визначено критерії, показники, рівні та обрано методики.
Критеріями

ціннісно-мотиваційного

компонента

визначені

система

ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна мотивація. Когнітивно-
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праксеологічний

представлений

такими

критеріями,

як

методична

компетентність та методична майстерність. До критеріїв особистісно-творчого
компонента нами віднесено професійно значущі якості та методичну
креативність. Критеріями рефлексивно-оцінювального компонента є: здатність
до рефлексії, саморозвитку та оцінювання професійно-методичної діяльності.
Визначено рівні сформованості методичної культури вчителя початкових
класів:

адаптивно-наслідувальний,

репродуктивний,

компетентнісно-

продуктивний, інтегративно-творчий. Перехід від нижчого до вищого рівня
сформованості методичної культури учителів початкових класів відбувається
шляхом кількісних та якісних змін у показниках компонентів: ціннісномотиваційного;

когнітивно-праксеологічного;

особистісно-творчого

та

рефлексивно-оцінювального.
Проведений

аналіз

результатів

констатувального

етапу

експериментального дослідження рівня сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки за
підібраними методиками дозволяє стверджувати, що адаптивно-наслідувальний
рівень в ЕГ становить 39,39%, а в ЕГ – 39,74% з різницею в 0,35%;
репродуктивний рівень у КГ сформований у 34,95% респондентів, а в ЕГ –
33,58%, різниця в 1,37%; на компетентнісно-продуктивному рівні виявлено
19,76% студентів у КГ та 20,64% у ЕГ (різниця 0,88% опитуваних);
інтегративно-творчий рівень характерний для 5,89% майбутніх учителів
початкових класів КГ та 6,02% – ЕГ і становить різницю 0,13% респондентів.
Отримані результати свідчать про недостатній рівень сформованості
методичної культури майбутніх учителів початкових класів із кожного
компонента. Це актуалізує потребу в розробці моделі формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки та запровадженні вдосконалених змісту, форм, методів для
ефективної реалізації означеного процесу.
Результати дослідження, відображені у розділі, викладено в публікаціях
автора (Нікула 2016а; Нікула 2015b; Нікула 2010; Нікула 2015g).
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РОЗДІЛ 3
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
У розділі теоретично обґрунтовано модель формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів. Описано програму та розкрито
етапи реалізації моделі формування методичної культури майбутніх фахівців
початкової освіти. Здійснено аналіз динаміки формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів за результатами формувального
експерименту, доведено ефективність розробленої моделі.

1.1.

Модель формування методичної культури

майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
Процес формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів викликав необхідність використання методу моделювання, який
останнім часом дуже широко застосовується в педагогічних дослідженнях.
Моделювання вчена Г. Цехмістрова (2004) розглядає як непрямий,
опосередкований метод наукового дослідження об’єктів пізнання, який
ґрунтується на застосуванні моделі як засобу дослідження. Поняття «модель»
автор розуміє як уявну або матеріально реалізовану систему, що, відображаючи
чи відтворюючи об’єкт дослідження, здатна замістити його так, що вона сама
стає джерелом інформації про об’єкт пізнання (с. 92).
Метод моделювання використовується з метою створення і дослідження
наукових моделей – смислово представленої і матеріально реалізованої
системи, яка відображає предмет дослідження, є засобом теоретичного
дослідження педагогічних явищ (Сисоєва, Кристопчук, 2013, с. 101).
У словнику методичних термінів моделювання розуміється як метод
дослідження об’єкта за допомогою його аналога (Азімов, Щукін, 2009, с. 145).
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Зазначається, що модель може замінювати оригінал на рівні: елементів;
структур; поведінки або функцій; результатів.
Однак, між моделлю і оригіналом повинна існувати наступна подібність:
фізичних характеристик, функцій; поведінки досліджуваного об’єкта і його
математичного опису; структурна. Водночас у наукових працях наголошується
на тому, що «будь-яка модель завжди бідніша за прототип, що вона відображає
лише його окремі сторони і зв’язки, оскільки теоретичне моделювання завжди
містить абстрагування» (Сисоєва, Кристопчук, 2013, с. 101).
Поняття «модель» (англ. model; лат. modulus – «міра, аналог, зразок»)
розглядається як відтворення чи відображення об’єкта, задуму (конструкцій),
опису чи розрахунків, що відображає, імітує, відтворює принципи внутрішньої
організації або функціонування, певні властивості, ознаки чи характеристики
об’єкта дослідження (Цюняк, 2015, с. 91).
У широкому розумінні це поняття трактується в методичному словнику
педагогічних термінів: «знаковий образ об’єкта або системи об’єктів, що
використовується як «замінник» і засіб вивчення» (Азімов, Щукін, 2009, с. 145).
Із наведених вище визначень випливає, що модель не є копією і
дублікатом об’єкта, повинна заміняти їх у такий спосіб, щоб її вивчення
дозволяло отримати нову інформацію про них; вона повинна відображати
провідні ознаки, факти, зв’язки і відношення об’єкта.
Сутність

моделювання

як

методу

науки

полягає

в

тому,

що

досліджуваний об’єкт заміщається більш простим за структурою і доступним
вивченню об’єктом, еквівалентним оригіналу. При цьому вивчення моделі дає
нову інформацію про оригінал. Модель є не тільки засобом отримання нових
знань про об’єкт, а й засобом їх фіксації.
За словами О. Столяренко (2015), у процесі моделювання відбувається
уявне розкладання реальної системи – оригіналу на елементи, які так чи інакше
пов’язані між собою (с. 45).
В. Биков (2005) визначає суттєві аспекти моделювання: цільова складова,
змістово-інформаційна, учительська складова педагогічної системи, освітній
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мікросоціум, система засобів навчання, технологічна складова, навчальні
приміщення (с. 7-8).
Аналіз поглядів на поняття «моделювання» та «модель» виявив
необхідність застосування системного підходу, в основі якого лежить
дослідження об’єкта як цілісної системи, що складається із взаємодіючих
компонентів.
У дослідженні Л. Берталанфі (1969) поняття «система» розглядається як
комплекс компонентів, які взаємодіють між собою» (с. 29). О. Столяренко у
своїй праці опирається на визначення, запропоноване С. Саркисяном і
Л. Головановим, які стверджують, що це не просто сукупність багатьох
одиниць, в якій кожна підкоряється законам причинно-наслідкових зв’язків, а
єдність відношень і зв’язків окремих частин, що зумовлюють виконання
визначеної складної функції, яка і можлива лише завдяки кострукції, що
складається з великої кількості взаємопов’язаних елементів, які взаємодіють
один з одним (Столяренко, 2015, с. 10).
Вагоме для нашого дослідження виокремлення ознак системи: по-перше,
вона складається із сукупності компонентів (елементів, підсистем), цілісність
яких забезпечується їх взаємозв’язком та взаємодією; по-друге, наявність
інтегративних якостей, не властивих окремим її частинам; по-третє, система
виступає як цілісне утворення лише тоді, коли вона обґрунтовано, з огляду на
об’єктивно діючі зв’язки і відношення, виділяється з навколишнього
середовища (Столяренко, 2015, с. 10).
Системі, як сукупності взаємодіючих підсистем, властивий розвиток,
тобто якісні й кількісні зміни, що сприяють її переходу від одного рівня
цілісності до наступного.
Застосування системного підходу до побудови моделі формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної

підготовки

сприяє

розумінню

її

як

цілісної

системи

взаємопов’язаних елементів, функціонування яких відбувається згідно з
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визначеними принципами, обраними підходами та спрямоване на досягнення
поставлених цілей.
Модель формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів у процесі професійної підготовки носить гіпотетичний характер і
служить основою для реалізації навчального процесу в педагогічному закладі.
У цьому дослідженні модель навчально-виховного процесу являє собою
відкриту педагогічну систему з наявністю багатьох зовнішніх і внутрішніх
факторів, які в свою чергу є умовами процесу формування методичної культури
майбутнього вчителя. Оскільки моделювання полягає у виділенні суттєвого в
досліджуваному об’єкті, ми відбирали головні чинники функціонування
складної системи підготовки вчителів початкових класів (а саме формування у
них методичної культури), абстрагуючись від інших.
Модель формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів представлена трьома блоками: теоретико-методологічним, змістоводіяльнісним та результативним (див. рис. 3.1, 3.2).

Теоретикометодологічний
блок

Змістоводіяльнісний
блок

Результативний блок

Рис. 3.1 Структурні компоненти моделі формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
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ЗАВДАННЯ:

формувати систему
ціннісних орієнтацій і
професійно-особистісну
мотивацію; методичну
компетентність і
методичну майстерність;
професійно значущі якості
та методичну
креативність; здатність до
рефлексії та саморозвитку;
здатність до оцінювання
професійно-методичної
діяльності

ціннісномотиваційний

ПІДХОДИ:
культурологічний
аксіологічний
системний
особистіснодіяльнісний
компетентнісний

КОМПОНЕНТИ

когнітивнопраксеологічний

ЗМІСТОВО-ДІЯЛЬНІСНИЙ
БЛОК

ЗМІСТ:

особистіснотворчий

рефлексивнооцінювальний

ФОРМИ:

доповнення тематики лекційних
курсів професійно-орієнтованих
дисциплін («Вступ до спеціальності»,
«Загальні основи педагогіки»,
«Дидактика», «Школознавство»,
«Педагогічна майстерність»,
методики викладання в початковій
школі) змістом питань, орієнтованих
на формування методичної культури
вчителя; зміст спецкурсу «Методична
культура вчителя початкових класів»;
зорієнтованість педагогічної
практики на формування
методичної культури

лекції (тематична, бінарна, візуалізація,
диспут); семінарські та практичні
заняття; тренінги; ділова гра;
семінар-практикум

МЕТОДИ:

бесіди; творчі вправи; дидактичні ігри;
перегляд відео-уроків; спостереження та
аналіз майстер-класів; проектування,
вирішення педагогічних ситуацій;
мікровикладання, самоаналіз
проведених уроків; методика
незакінчених речень; складання
індивідуального методичного портфоліо

ЕТАПИ
ознайомлювальностимулюючий

РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ
БЛОК

ПРИНЦИПИ:

спрямування освітнього
процесу на професійнометодичну діяльність;
оптимальності змісту,
форм і методів професійнометодичної підготовки;
варіативності та свободи
вибору в методичній
діяльності майбутнього
вчителя; реалізації
професійно-методичної
діяльності студентів на
рефлексивній основі









навчальнопродуктивний

творчодіяльнісний

КРИТЕРІЇ:

система ціннісних орієнтацій;
професійно-особистісна мотивація;
методична компетентність;
методична майстерність;
професійно значущі якості;
методична креативність;
здатність до рефлексії та
саморозвитку;
 здатність до оцінювання професійнометодичної діяльності;

рефлексивноаналітичний

інтегративно-творчий

Р
І
В
Н
І

системно-продуктивний

репродуктивний

адаптивно-наслідувальний

РЕЗУЛЬТАТ: методична культура майбутніх учителів початкових класів

Рис. 3.2. Модель формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ
БЛОК

МЕТА: формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів
у процесі професійної підготовки
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Теоретико-методологічний блок визначає мету, завдання, методологічні
підходи, принципи формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів та її компоненти.
У загальному розумінні поняття «мета» в педагогіці означає очікуваний,
бажаний стан об’єкта, який обов’язково передбачає досягнення прогнозованого
результату (Гончаренко, 1997, с. 205).
Мета моделі – сформувати методичну культуру майбутнього вчителя
початкових класів у процесі професійної підготовки.
Для досягнення поставленої мети нами визначено завдання, які розуміємо
як «запланований, наперед визначений обсяг роботи» (Бусел, 2009, с. 378):
1. Формувати систему ціннісних орієнтацій студентів та стимулювати стійку
позитивну професійно-особистісну мотивацію.
2. Сприяти розвитку методичної компетентності та методичної майстерності.
3. Вдосконалювати професійно значущі якості та методичну креативність.
4. Формувати у майбутніх учителів здатність до рефлексії саморозвитку;
здатність до оцінювання професійно-методичної діяльності.
Модель формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів

побудована

культурологічного,

з

урахуванням

аксіологічного,

таких

методологічних

системного,

підходів:

особистісно-діяльнісного,

компетентнісного.
Оскільки будь-який педагогічний процес як система взаємопов’язаних
компонентів функціонує згідно з певними керівними положеннями, вважаємо
необхідним розкрити принципи формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
Принципи

формування

методичної

культури

майбутніх

учителів

початкових класів у процесі професійної підготовки:
– спрямування освітнього процесу на професійно-методичну діяльність,
реалізація якого передбачає таку організацію навчального процесу, у ході якого
студенти долучаються до різних видів професійно-методичної діяльності
вчителя початкових класів (виховної, навчальної, методичної та ін.);
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– оптимальності

змісту,

форм

і

методів

професійно-методичної

підготовки полягає у виборі змісту, форм, методів навчальної діяльності
майбутніх учителів початкових класів, які б сприяли ефективному формуванню
їх методичної культури;
– варіативності та свободи вибору в методичній діяльності майбутнього
вчителя, реалізація цього принципу передбачає ознайомлення студентів з
основними методичними лініями, реалізованими в початковій школі, з їх
концептуальними основами; формування уявлень про очікувані варіативні
умови; навчання обґрунтованого вибору методичної лінії, підручника, форм,
прийомів і методів навчання; накопичення досвіду варіативної методичної
діяльності та досвіду творчого підходу до розв’язання методичних задач.
– реалізації професійно-методичної діяльності студентів на рефлексивній
основі, полягає в осмисленні майбутніх учителів початкової школи власної
професійно-методичної діяльності та її результатів, здатності оцінити,
виокремити передовий педагогічний досвід,

скласти план професійно-

особистісного розвитку.
Цей блок включає компоненти методичної культури майбутніх учителів
початкових

класів:

особистісно-творчий,

ціннісно-мотиваційний,

когнітивно-праксеологічний,

рефлексивно-оцінювальний

на

формування

яких

спрямовуватимуться доповнені зміст, форми, методи.
Змістово-діяльнісний блок моделі формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
включає: зміст, форми, методи, які реалізовуються поетапно та розкриваються
нами у програмі формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів.
Програма

формування

методичної

культури

майбутніх

учителів

початкових класів розроблена з метою впровадження в освітню практику
вищих навчальних закладів удосконалених змісту, форм, методів, спрямованих
на формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки. Зокрема, це: лекційні та семінарські заняття з
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дисципліни за вибором «Методична культура вчителя початкових класів»;
створення та використання індивідуального методичного портфоліо; тренінг,
спрямований на формування мотиваційної сфери студентів до професійнометодичної

діяльності;

креативності

майбутніх

комунікативний
учителів;

ділова

тренінг;
гра

семінар-практикум

«Кроки

до

методичної

майстерності» та комплекс вправ, ігор, що сприятимуть формуванню
структурних компонентів методичної культури, які можна використовувати на
різних навчальних дисциплінах освітнього процесу у ВНЗ. Детальніший опис
програми нами здійснено в підрозділі 3.2.
Змістово-діяльнісний блок включає етапи формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки.
У дослідженнях науковців знаходимо різноманітні етапи формування
культури вчителя. Зокрема, Ю. Бойчук (2010), обґрунтовуючи етапи технології
формування

еколого-валеологічної

стимулювально-пізнавальний,

культури,

виділяє

змістово-практичний

та

підготовчий,
аналітико-

результативний етапи (с. 20). І. Аннєнкова (2003) передбачає чотири етапи
формування емоційної культури майбутніх учителів: перший етап (виникнення)
сприяв усвідомленню студентами особистісної значущості емоційної культури,
пізнанні особливостей власної емоційної сфери; другий етап (становлення)
передбачав оволодіння студентами теоретичними й емпіричними знаннями з
основ

емоційної

культури;

на

третьому

етапі

(зрілості)

відбувалося

застосування набутих знань і вмінь у навчально-пізнавальній діяльності; на
четвертому етапі (перетворення) здійснювалися використання і корекція
набутих знань, умінь і навичок у ході педагогічної практики (с. 30).
Л. Гарбузенко (2001), впроваджуючи технологію розвитку естетичної культури
майбутніх учителів початкових класів, виділяє такі її етапи: підготовчий,
ціннісно-орієнтаційний,

інформаційно-пізнавальний,

діяльнісно-творчий (с. 10).

художньо-творчий

та
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Поняття «етап» тлумачиться як «певна частина періоду, дистанції»
(Бусел, 2009, с. 357). Ми розглядаємо чотири етапи формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки, які взаємопов’язані й цілісно формують компоненти методичної
культури

вчителя

початкових

навчально-продуктивний;

класів:

ознайомлювально-стимулюючий;

творчо-діяльнісний;

рефлексивно-аналітичний

(рис. 3.2).
ознайомлювально
-стимулюючий

навчальнопродуктивний

творчодіяльнісний

рефлексивноаналітичний

Рис. 3.2. Етапи формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
Вони розроблені з урахуванням принципу послідовності та наступності,
що полягає в планомірному переході від одного етапу до іншого; випускаємо
можливість упущення одного з них, оскільки це порушить принцип цілісності;
передбачаємо, що проходження цих етапів приведе до завершеності процесу
формування методичної культури (оскільки, як зазначалося у 1.2 «формування
характеризується завершеністю»). Однак не випускаємо й того, що при зміні
умов чи перенесенні її у сферу вивчення іншого предмета, етапність її
формування та дослідження цього явища можуть бути продовжені.
Кожен етап має певні цілі:
– ознайомлювально-стимулюючий: стимулювати формування позитивної
мотивації до професійно-методичної діяльності вчителя та розвиток ціннісних
орієнтацій (ціннісно-мотиваційний компонент); ознайомлення зі змістом,
видами та способами реалізації професійно-методичної діяльності вчителя
початкових класів (когнітивно-праксеологічний компонент); ознайомити із
творчою професійно-методичною діяльністю вчителя та стимулювати розвиток
особистісних якостей, необхідних для здійснення цієї діяльності (особистіснотворчий компонент); спрямовувати студентів до здійснення самоаналізу,
запобігати помилкам у професійно-методичній діяльності (рефлексивнооцінювальний компонент);
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– навчально-продуктивний: вчити здійснювати професійно-методичну
діяльність, сприяти розвитку ціннісних орієнтацій (ціннісно-мотиваційний
компонент); формувати знання студентів про поняття «методична культура
вчителя початкових класів» та її структурні компоненти (когнітивнопраксеологічний); розвивати комунікативні та організаторські здібності
майбутніх учителів; сприяти прояву творчості педагогічної дії (особистіснотворчий компонент); формувати у студентів вміння здійснювати самоаналіз та
вивчати досвід учителів із метою поповнення власного (рефлексивнооцінювальний компонент);
– творчо-діяльнісний етап: формувати систему ціннісних орієнтацій та
стійку позитивну професійно-особистісну мотивацію студентів (ціннісномотиваційний);

розвивати

здатність

до

творчої

реалізації

методичної

компетентності та методичної майстерності майбутніх учителів початкових
класів

(когнітивно-праксеологічний);

сприяти

розвитку

методичної

креативності, творчих професійно значущих якостей (особистісно-творчий
компонент); сформувати здатність до педагогічної рефлексії, оцінювання
професійно-методичної діяльності та здатність до саморозвитку (рефлексивнооцінювальний);
– рефлексивно-аналітичний: на основі самопізнання формувати стійку
професійно-методичну

мотивацію;

викликати

потребу

в

професійній

самореалізації (ціннісно-мотиваційний компонент); удосконалювати методичну
компетентність та методичну майстерність майбутніх учителів (когнітивнопраксеологічний

компонент);

продовжувати

формувати

комунікативні

здібності, організаційні якості, здатність до емпатії, мобільність майбутніх
учителів (особистісно-творчий); розвивати здатність студентів до саморозвитку
на основі рефлексії та оцінювання професійно-методичної діяльності; вивчення
та

впровадження

досвіду вчителів

у власну практику (рефлексивно-

оцінювальний).
Реалізація запропонованих етапів формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів буде відображатись крізь призму
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розробленої програми, завдання кожного етапу, спрямовані на формування
системи ціннісних орієнтацій, стійкої професійно-особистісної мотивації;
методичної компетентності та методичної майстерності; розвитку творчості та
професійно-значущих якостей; здатності до рефлексії й саморозвитку та
здатності до оцінювання професійно-методичної діяльності.
Результативний блок запропонованої моделі відображає результати, на
формування яких спрямована модель: формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів, яка в процесі здійснення професійнометодичної діяльності проявляється в критеріях і показниках. Тому, до
результативного блоку моделі ми віднесли критерії: система ціннісних
орієнтацій, професійно-особистісна мотивація, методична компетентність та
методична майстерність, професійно значущі якості, методична креативність,
здатність до рефлексії та саморозвитку, здатність до оцінювання професійнометодичної діяльності.
Модель формування методичної культури майбутніх учителів початкових
класів побудована з урахуванням педагогічних умов, які забезпечуватимуть
ефективність запропонованої моделі.
Поняття «умова» в педагогічному словнику розуміється як «обставина,
що зумовлює появу або розвиток того чи іншого процесу та є інваріантною для
будь-якої

діяльності»

(Новіков,

2013,

с.

236).

Ю. Бабанський

(1982)

«Педагогічні умови» визначає як чинники, що впливають на перебіг певного
педагогічного явища, функціонування педагогічної системи (с. 115). У нашому
дослідженні «педагогічні умови» розумітимемо як обставини, сукупність
заходів, які сприяють успішному формуванню методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки. З метою
виокремлення педагогічних умов процесу формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів ми здійснили теоретичний аналіз праць
учених, які досліджували проблему формування культури вчителя.
Розкриваючи формування педагогічної культури майбутнього вчителя,
В. Гриньова

(2001)

визначає

такі

умови

її

формування:

цілісність,
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безперервність і системність процесу розвитку педагогічної культури у процесі
діяльності; побудова змісту та структури навчально-виховного процесу
відповідно до завдань та основних компонентів педагогічної культури;
орієнтація педагогічного процесу на суб’єктивну позицію студента як носія
загальнолюдських і культурних цінностей; формування позитивної мотивації
студентів

до

навчально-виховного

процесу,

педагогічної

діяльності,

педагогічної культури на основі максимальної інтенсифікації учіння студентів;
залучення їх до діяльності, яка моделює майбутню професійну діяльність;
створення сприятливого емоційно-психологічного мікpоклімату на заняттях;
урахування емоційного самопочуття студентів (с. 24).
Досліджуючи педагогічну культуру майбутнього викладача вищої школи
в умовах магістратури, С. Чорна (2008) акцентує необхідність забезпечення
таких організаційо-педагогічних умов, як: зорієнтованість навчально-виховного
процесу на формування педагогічної культури; цілеспрямоване формування
позитивної мотивації до педагогічної діяльності та стійкої потреби в
саморозвитку педагогічної культури; впровадження системи наставництва та
оптимальної сукупності форм і методів організації педагогічного процесу,
спрямованого на розвиток педагогічної культури; орієнтація педагогічної
практики на формування педагогічної культури магістрантів (с. 14).
І. Пальшкова (2009) пропонує такі умови формування професійнопедагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: відображення у
змісті навчальних предметів професійно-педагогічної культури вчителя як
історично, соціально і суб’єктно-персоніфікованого феномена; використання у
навчальному процесі пізнавальних ситуацій, що спонукають майбутніх
учителів до усвідомлення цілей, змісту і засобів професійної діяльності крізь
призму їхньої культурної відповідності історичним і соціальним обставинам;
упровадження інтерактивних форм навчання, що забезпечують набуття
майбутніми вчителями досвіду пізнання і критичного осмислення практики
навчання і виховання учнів за відповідними культурними зразками і нормами
професійної діяльності (с. 18).
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Педагогічні умови, що забезпечують успішність формування екологовалеологічної культури майбутнього вчителя, запропоновано Ю. Бойчуком
(2010): опора на життєво-освітній досвід студента та набуття нового досвіду в
процесі практичної діяльності, створення сприятливого освітнього середовища,
стимулювання студента до самоосвіти (с. 20).
Проведений аналіз визначених умов формування професійно-педагогічної
культури різними вченими сприяв виокремленню нами таких умов формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів:
1) створення освітнього середовища спрямованого на формування
системи ціннісних орієнтацій, професійно-особистісної мотивації майбутніх
учителів початкових класів;
2) удосконалення змісту, форм, методів навчально-виховного процесу у
ВНЗ, спрямованого на формування кожного компонента методичної культури
майбутніх учителів початкових класів;
3) залучення студентів до професійно-методичної діяльності з метою
накопичення власного досвіду та формування в них здатності до саморозвитку.
Перша умова – створення освітнього середовища, спрямованого на
формування

системи

ціннісних

орієнтацій

та

професійно-особистісної

мотивації майбутніх учителів початкових класів. Зазначена умова побудована з
урахуванням аксіологічного підходу, який є першоосновою поняття «культура»
в цілому та «методична культура» зокрема, оскільки методична культура
формується в процесі набуття вчителем системи ціннісних орієнтацій
(загальнолюдських; особистісно-професійних; ціннісних орієнтацій щодо
здійснення професійно-методичної діяльності). Вважаємо, що формування
системи ціннісних орієнтацій сприятиме й розвитку стійкої професійноособистісної

мотивації

студентів до

здійснення

професійно-методичної

діяльності та формування їх методичної культури.
Для реалізації цієї умови, зокрема на перших етапах формуючого
експерименту, ми використовували систему заходів, що сприяли розвитку
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системи ціннісних орієнтацій та професійно-особистісну мотивацію студентів
(групові та індивідуальні бесіди, практичні та тренінгові вправи, ігри тощо).
Друга умова – удосконалення змісту навчально-виховного процесу у ВНЗ,
спрямованого на формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів. Виокремлення даної умови спричинено здійсненим аналізом
інваріативної та варіативної складової навчальних програм професійної
підготовки майбутніх учителів початкових класів на освітньому рівні
«бакалавр». Можемо стверджувати, що навчальні дисципліни освітнього рівня
«бакалавр» не розкривають сутності розуміння поняття «методична культура
вчителя»; відсутні й відомості про компоненти даного виду культури, шляхи її
формування тощо. Тому стверджуємо, що змісту для формування методичної
культури майбутніх учителів не достатньо, внаслідок чого необхідно його
збагатити відповідними матеріалами. Для реалізації цієї умови ми розробили та
впроваджували дисципліну за вибором «Методична культура вчителя
початкових класів», суть якої розкрито в підрозділі 3.2.
Третя умова – залучення студентів до професійно-методичної діяльності
з метою накопичення власного досвіду та формування в них здатності до
саморозвитку. Висуваючи цю умову, ми керувались тим, що формування
методичної

культури

майбутніх

учителів

початкових

класів

потребує

осмислення й закріплення набутих цілей, змісту, способів організації
професійно-методичної діяльності на практичному рівні, що можливе лише
внаслідок набуття власного досвіду. У науковій літературі поняття «досвід»
розглядається як практичне засвоєння знань, умінь та навичок; як відображення
у свідомості людини об’єктивного світу, отримане через сприйняття (Бусел,
2009, с. 242). Говорячи про досвід, М. Монтень (1979) зазначав, що «істина
здобувається з фактів, які випливають з досвіду» (с. 311).
На сучасному етапі С. Гончаренко стверджує: «використовуючи досвід як
певну ідею і загальну основу, треба, спираючись на нього, вибудовувати свої
варіанти досвіду, в чомусь схожого на інший, але створений розумом і серцем
тих людей, які цей досвід опановують» (Сисоєва, Кристопчук, 2013, с. 163).
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І. Княжева (2014) зазначає, що «досвід є безумовною цінністю особистості,
джерелом її знань про себе і про світ» (с. 152). Ми цілком погоджуємося із
думками науковців щодо педагогічного досвіду. Оскільки загальна культура
формується

на

основі

соціально-історичних

передумов,

то

культурі

особистісній (у нашому випадку методичній) передує досвід. Набуття
особистістю досвіду відбувається лише шляхом залучення її до діяльності.
Тому для реалізації даної умови ми залучали студентів до активної професійнометодичної діяльності шляхом підготовки, організації, проведення уроків чи їх
фрагментів; відвідування майстер-класів досвідчених учителів; спостереження
та участі в різних видах методичної роботи школи; застосовували ігри, вправи,
тренінги тощо.
Отже, вважаємо, що запропонована модель являє собою цілісну систему,
яка здатна забезпечити ефективне формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.

3.2. Програма формувального експерименту з реалізації моделі
формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки
На етапі формувального експерименту нами розроблена та впроваджена
експериментальна програма з метою поетапного формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки.
Поняття «програма» (від грец. рrogramma – оголошення, розпорядження)
у словнику тлумачиться як «наперед продуманий план якої-небудь діяльності,
роботи» (Дубічинський, 2008).
У нашому дослідженні програму розглядатимемо як інструктивнометодичний документ, чітко визначений план заходів, спрямованих на
формування методичної культури, який застосовується в процесі професійної
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підготовки майбутніх учителів початкових класів відповідно до загального
змісту їх навчання у ВНЗ.
Розробляючи програму, ми враховували й те, що з метою ефективного
формування методичної культури студентів у процесі професійної підготовки,
їх діяльність повинна носити багатофункціональний характер: аналітична
робота (вивчення і аналіз досвіду роботи вчителів, власної діяльності);
діагностична (вивчення учнів, діагностика рівня їх розумового розвитку,
розуміння їх потреб, інтересів); конструктивна (розробка планів, конспектів,
організація та проведення різноманітних форм навчальної діяльності),
контрольно-оцінна (аналіз і оцінювання професійно-методичної діяльності),
рефлексивна (аналіз своєї діяльності та поведінки, досягнень і труднощів,
особистісних якостей у процесі професійно-методичної діяльності).
Програма

формування

методичної

культури

майбутніх

учителів

початкових класів передбачає, в процесі вивчення професійно-орієнтованих
дисциплін і проходження педагогічної практики студентами, реалізацію
доповнених змісту, форм та методів, що спрямовуються на формування
кожного структурного компонента методичної культури майбутніх учителів
початкових класів упродовж етапів: ознайомлювльно-стимулюючий (1-й курс),
навчально-продуктивний

(2-й

курс),

творчо-діяльнісний

(3-й

курс),

рефлексивно-аналітичний (4-й курс) (див табл. 3.1 та додаток Л).
Ознайомлювально-стимулюючий етап тривав протягом 1-го курсу
навчання студентів спеціальності «Початкова освіта» (ЕГ) і спрямовувався на
формування в майбутніх учителів системи ціннісних орієнтацій, стійкої
мотиваційної сфери до здійснення професійно-методичної діяльності та
формування їх методичної культури. Хоча цей етап у цілому носив
стимулюючий

характер,

однак,

щоб

не

порушувати

системність

досліджуваного процесу, нами розроблено заходи, які передбачали формування
кожного компонента методичної культури майбутніх учителів початкових
класів. Реалізовані організаційно-педагогічні заходи представлені в таблиці 3.1.
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Таблиця 3.1
ПРОГРАМА
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів
1-й етап – ознайомлювально-стимулюючий (1-й курс )
Ціннісно-мотиваційний
компонент

Когнітивно-праксеологічний
компонент

Особистісно-творчий
компонент

Рефлексивно-оцінювальний
компонент

Сукупність заходів
Лекція «Педагогічна культура Вправи
«Скарбниця
якостей
вчителя»;
розв’язування вчителя»;
«Пантоміма»;
педагогічних задач
«Бажання»; круглий стіл «Якого
учителя
потребують
сучасні
школярі?»;
бесіда
«Творчість
педагогічної діяльності»

Вправи «Викрадення мрії»,
Бесіда «Педагогічний аналіз та
«Знаю.
Бажаю
дізнатись.
його роль у діяльності вчителя»;
Дізнався»,
«Герб
моїх
інформаційна
хвилинка;
життєвих цінностей», «Моя
індивідуальне
методичне
професійна
мотивація»,
портфоліо
тренінг
«Мотивація
професійної
діяльності
майбутнього вчителя»
Результат: позитивна мотивація до професійно-методичної діяльності вчителя; загальнолюдські цінності; загальне розуміння
методичної культури вчителя початкових класів; знання сутності професійно-методична діяльність учителя початкових класів; знання
особливостей творчої діяльності вчителя; наявність особистісних якостей учителя необхідних для здійснення професійно-методичної
діяльності; розуміння різних видів аналізу та самоаналізу професійно-методичної діяльності
2-й етап – навчально-продуктивний (2-й курс )
Асоціативний
кущ
«Мої Спецкурс «Методична культура Тренінг «Комунікативні здібності Аналіз Державного стандарту
вчителя початкових класів»; педагога»; вправа «Хто Я?»; гра початкової освіти, навчальних
особистісно-професійні
лекція
«Організація «Машинки»
цінності»; вправа «Машина бінарна
програм,
підручників,
методичної роботи в школі»;
часу»; гра «Реклама вчителя
посібників; самоаналіз проектів
перегляд відео-уроків; вивчення
початкових класів»
уроків
досвіду
роботи
вчителя;
спостереження
методичного
об’єднання; ігри «Акрослова»,
«Шифрувальник»,«Імпровізація,
завдання «Від А до Я»
Результат: сформованість ціннісних орієнтацій мотивації до здійснення професійно-методичної діяльності; знання сутності поняття
«методична культура вчителя початкових класів» та його структурних компонентів; розуміння суті професійно-методичної діяльності

179
Продовження таблиці 3.1
вчителя початкових класів; сформованість комунікативних та організаторських здібностей; вміння здійснювати аналіз та самоаналіз
3-й етап – творчо-діяльнісний (3-й курс)
Проблемна
лекція Лекції «Реалізація інноваційних Семінар-практикум
Аналіз спостереження уроків;
«Методична культура вчителя методик у початковій школі»; «Креативний
учитель
– самоаналіз проведених занять;
–
талант
чи
результат «Інтеграція
змісту
початкової запорука
професійного робота
над
методичним
наполегливої праці»; реклама- освіти»; заняття «Захист проектів успіху»; вправа «Творчий портфоліо
презентація
«Методична уроків»; мікровикладання; розробка вчитель»; лекції «Методична
культуру вчителя»; вправи нетрадиційних
уроків;
вправа креативність
вчителя
«Цінності вчителя», «Життєві «Експрес-урок»; дидактичні ігри початкових
класів»;
та професійні цінності»
«Передай
далі»,
«Конкурсний «Методична майстерність як
відбір»; додаткові завдання під час елемент
педагогічної
практики «Пробні уроки»
майстерності»;
«Методична
мобільність учителя»; гра
«Колесо творчості»
Результат: загальнолюдські та особистісно-професійні цінності; стійка позитивна мотивація; методична компетентність та
методична майстерність; творча професійно-методична діяльність, методична креативність вчителя; здатність до педагогічної рефлексії
та оцінювання професійно-методичної діяльності
4-й етап –рефлексивно-аналітичний (4-й курс)
Вправи «Ідеальний портрет»; Ділова гра «Кроки до методичної Вправи «Калейдоскоп професійно- Вправи на розвиток умінь
«Дерево цінностей» та ін.
майстерності»;
лекція- особистісних якостей», есе «Мої педагогічної рефлексії; аналіз
конференція
«Передовий професійно-особистісні якості»
електронного
методичного
педагогічний
досвід»;
портфоліо; складання плану
спостереження майстер-класів;
саморозвитку; творчий звіт.
участь в методичному об’єднанні
вчителів початкових класів
Результат: система ціннісних орієнтацій, професійно-методична мотивація; методична компетентність та методична майстерність;
професійно значущі якості; методична креативність; здатність до саморозвитку на основі рефлексії та оцінювання професійно-методичної
діяльності. Усвідомлення майбутніми учителями початкових класів методичної культури як цінності професійно-методичної діяльності
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Для реалізації ціннісно-мотиваційного компонента методичної культури
майбутнього вчителя, на 1-му етапі, під час вивчення навчальної дисципліни
«Вступ до спеціальності» проводилися групові та індивідуальні бесіди з
елементом переконання, навіювання, метою яких було формування у студентів
потреби здійснювати професійно-методичну діяльність, викликати в них
бажання формувати методичну культуру. Виконання вправи «Викрадення мрії»
(див додаток М.1) сприяла розвитку позитивної мотивації до досягнення
поставленої мети; сформувала розуміння того, що для досягнення бажаних
результатів необхідно докласти зусилля, вчитися долати труднощі.
Під час вивчення навчальних дисциплін «Загальні основи педагогіки» та
«Вступ до спеціальності» студентам пропонувалося виконання вправи «Знаю.
Бажаю дізнатись. Дізнався», метою якої було формування професійної
мотивації. Майбутнім педагогам запропонували таблицю, яку необхідно було
заповнити у кілька кроків: спершу вони записували свої наявні знання й
можливість їх реалізації у професійно-методичній діяльності, потім вказували
свої побажання стосовно набуття нових знань, на завершення фіксували те що
вони дізналися (див. додаток М.1).
Для формування ціннісних орієнтацій ми використовували вправу «Герб
моїх життєвих цінностей» (див. додаток М.1), за допомогою якої виявили
ціннісні орієнтації студентів, дали їм можливість усвідомити власні цінності,
визначити головні з них, а також проаналізувати, якою мірою їх цінності
реалізуються в житті. Респонденти визначали, чи достатньо сформована в них
система ціннісних орієнтацій для успішного здійснення обраної ними професії,
які саме цінності необхідно формувати. Тим самим стимулювали їх до
саморозвитку.
Із метою формування ціннісно-мотиваційного компонента методичної
культури майбутнього вчителя нами запропонована вправа «Моя професійна
мотивація» (див. додаток М.1), мета якої полягала в тому, щоб допомогти
учасникам зрозуміти їх власні мотиви вибору професійної діяльності та
спрямувати їх до здійснення професійно-методичної діяльності.
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Щоб

спрямувати

студентів

на

професійно-методичну

діяльність,

викликати бажання вдосконалювати особистісні та професійні риси вчителя,
формувати систему ціннісних орієнтацій, проведений тренінг «Мотивація
професійної діяльності майбутнього вчителя» (див. додаток Н). Основне його
завдання – стимулювати мотиваційну сферу студентів для здійснення
професійно-методичної

діяльності,

викликати

бажання

вдосконалювати

особистісні та професійні риси, викликати інтерес до професійно-методичної
діяльності.
Для формування

когнітивно-праксеологічного компонента методичної

культури майбутніх учителів початкових класів на першому етапі в контексті
вивчення

навчальної дисципліни «Загальні основи педагогіки» проведено

ознайомлювально-вступну

лекція

«Педагогічна

культура

вчителя».

Прослухавши її, студенти усвідомили сутність понять «педагогічна культура»,
«професійно-педагогічна

культура»,

познайомились

з

її

різновидами

(дидактичною, методичною, комунікативною та ін.), зрозуміли їх роль та
значення для педагогічної діяльності.
Розв’язування педагогічних задач, безпосередньо спрямованих на
формування гностичних, комунікативних, організаторських умінь майбутнього
вчителя, сприяло реалізації праксеологічної складової цього компонента
(додаток П). Використовувалися вони з метою усвідомлення студентами
складності й різнобічності діяльності вчителя, а також формування в них
пізнавального інтересу до отримання нових знань стосовно професійнометодичної діяльності вчителя та його методичної культури.
Особистісно-творчий

компонент,

на

цьому

етапі,

передбачав

ознайомлення студентів з особистісними професійно значущими якостями
вчителя початкових класів; висвітлення їх значення та ролі для здійснення
професійно-методичної діяльності, формування у студентів бажання розвивати
та вдосконалювати власні професійно значущі якості як майбутніх учителів
початкових класів. Для реалізації поставленої мети, під час вивчення
навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності», ми використовували
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різноманітні ігрові вправи, які активізували студентів, пробуджували в них
інтерес. Зокрема, вправа «Скарбниця якостей вчителя» ознайомила майбутніх
учителів початкових класів із професійно-педагогічними якостями, поділом на
професійно-допустимі та професійно-недопустимі якості; робилася установка
на бажання розвивати і вдосконалювати першу групу якостей та викорінювати
другу. Вправа «Пантоміма» показала роль та значення комунікативних
здібностей учителя початкових класів, вчила самокерованості в будь-яких
педагогічних ситуаціях та правильно передавати свій емоційний стан. Вправа
«Бажання»

допомогла

відпрацьовувати

навички

комунікації,

розвивати

емоційну сферу майбутніх учителів початкових класів. Пошуки виходу з різних
педагогічних ситуацій, у яких шлях до педагогічно правильного рішення
лежить

через

прояв

співчуття,

співпереживання

до

учня,

сприяли

пробудженню й розвитку в студентів емпатії.
Під час вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності», змістового
модуля «Загальні основи педагогічної діяльності і особистості вчителя»
проведено круглий стіл на тему «Якого учителя потребують сучасні школярі?»,
в якому взяли участь студенти, викладачі спеціальності «Початкова освіта»,
запрошені учителі початкових класів і молодші школярі. В ході обговорення
проблеми студенти мали змогу висловити свої погляди стосовно якостей
сучасного

вчителя,

почути

погляди

вчителів-практиків,

позиція

яких

висвітлювала сучасні вимоги до особистості й діяльності вчителя з
урахуванням вимог нормативно-правової бази. Молодші школярі відобразили
портрет сучасного вчителя на яскравих малюнках, які пізніше лягли в основу
обговорення учасників круглого столу.
Вивчаючи тему «Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності» навчальної
дисципліни «Вступ до спеціальності», зі студентами проведено бесіду на тему
«Творчість педагогічної діяльності». Майбутні учителі мали змогу обговорити
сутнісні характеристики творчого вчителя; проаналізувати та порівняти поняття
«творчість» і «креативність»; виявити ознаки творчості в професійній
діяльності вчителя, її вплив на формування особистості учня та ефективності
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здійснення професійно-методичної діяльності. За підсумками бесіди студенти
роблять висновки про важливість такої якості, як творчість, в них формується
бажання розвивати власну креативність і творчість.
Рефлексивно-оцінювальний компонент на першому етапі спрямовувався
на стимулювання студентів до самопізнання та здійснення аналізу своєї
професійної діяльності.
З цією метою під час вивчення курсу «Загальні основи педагогіки» для
студентів проведено ознайомлювальну бесіду на тему «Педагогічний аналіз та
його роль у діяльності вчителя», на якій студенти висловлювали свої думки з
приводу означеного поняття; працювали з термінологічними та педагогічними
словниками для з’ясування значення поняття «педагогічна рефлексія». На
цьому етапі у формі інформаційної хвилинки студентів ознайомлено з різними
варіантами педагогічного аналізу. З метою практичного застосування та
розуміння педагогічної рефлексії студентам запропоновано різноманітні
варіанти педагогічних ситуацій та поставлено завдання: проаналізувати з
позиції педагога, учня, батьків.
З метою контролю якості виконання багатофункціональної професійнометодичної діяльності та накопичення досвіду ми впровадили використання
студентами індивідуального методичного портфоліо, адже

накопичення й

передача досвіду є важлива для формування методичної культури.
Портфоліо, будучи однією із сучасних освітніх технологій, сприяє
професійному розвитку на основі систематизації накопичуваного фахівцем
знання,

коригування

напрямків

його

розвитку,

створення

умов

для

об’єктивного бачення оцінки власного професійного рівня.
На етапі формуючого студенти створювали індивідуальне методичне
портфоліо, що сприяє накопиченню досвіду кожного студента, дозволяє
простежити зміни у формуванні критерій та показників методичної культури, а
також, здебільшого, спрямоване на формування здатності до педагогічної
рефлексії та саморозвитку.
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Використання індивідуального електронного методичного портфоліо в
нашому дослідженні зумовлене двома аспектами: необхідністю мотивації
студентів до формування методичної культури та організацією оцінювання
професійно-методичного розвитку майбутніх учителів початкових класів.
У довідкових джерелах поняття «портфоліо» (від італ. рortafoglio –
портфель),

тлумачиться

як

збірка

виконаних

робіт

та

напрацювань

певної особи» (Мельничук, 1985); «папка досягнень того, хто навчається, засіб
інтеграції його успіхів у різних видах діяльності» (Новіков, 2013, с. 173);
«цілеспрямована колекція робіт, яка демонструє зусилля, прогрес, досягнення в
одній або більше областях» (Бережна, 2009, с. 130).
Портфоліо в нашому дослідженні являє собою електронну версію
накопичення досвіду, який представлений дидактичними, методичними,
організаційними, наочними матеріалами. Він дає змогу фіксувати здобуті
знання, уміння, навички за певний проміжок часу; розкривати спектр виконаної
професійно-методичної діяльності; відзначати здобуті результати; виявляти
кількісні

та

якісні

особистісно-професійні

досягнення;

стимулює

до

саморозвитку. Тому, вважаємо, що методичний портфоліо носить стимулюючемотиваційний та аналітико-рефлексивний характер.
Використання студентами методичного портфоліо сприяло: аналізу та
узагальненню професійно-методичної діяльності; розумінню та усвідомленню
власної динаміки формування методичної культури та професійного росту;
давало змогу найбільш повніше і глибше представити досвід своєї професійнометодичної діяльності.
Кожен

студент

у

процесі

проходження

етапів

формувального

експерименту створював свою колекцію матеріалів згідно із запропонованим
змістом: розділ 1 – «Я – вчитель XXІ століття»; розділ 2 – «Методичний
колектор»; розділ 3 – «Методичні результати» (додаток Р). Ведення такого
портфоліо сприяло накопиченню досвіду, а його аналіз формував рефлексивнооцінювальний компонент. Зразки виконаних студентами портфоліо подано у
додатку С.
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Вважаємо, що система заходів, яка використовувалась на першому етапі,
забезпечила виконання таких завдань: загальне ознайомлення, з’ясування
сутності,

стимулювання

бажання

когнітивно-праксеологічний,

формувати

особистісно-творчий

ціннісно-мотиваційний,
та

рефлексивно-

оцінювальний компоненти методичної культури вчителя початкових класів.
Навчально-продуктивний етап реалізовувався протягом 2-го курсу
навчання майбутніх учителів початкових класів. Він передбачав засвоєння
студентами знань про методичну культуру вчителя початкових класів, її
компонентів та практичне застосування отриманих знань під час здійснення
професійно-методичної діяльності. На цьому етапі ми реалізовували ряд
заходів, спрямованих на формування кожного структурного компоненту
методичної культури (див. табл. 3.1).
З

метою

формування

когнітивно-праксеологічного

компонента

методичної культури майбутніх учителів початкових класів на цьому етапі було
введено спецкурс «Методична культура вчителя початкових класів». Він
пропонувався студентам 2-го курсу напряму підготовки «Початкова освіта» як
вибіркова дисципліна. Мета вивчення полягає у формуванні знань студентів
про методичну культуру вчителя початкових класів як складову професійнопедагогічної культури, її методологічні основи, структурні компоненти та
шляхи формування. Курс «Методична культура вчителя початкових класів»
розрахований на 90 загальних годин, з них 18 год – лекційні заняття; 18 год –
семінари з елементами практикуму; 34 год – самостійна робота студентів;
20 год – індивідуальна робота (див. додаток Т).
Предметом вивчення навчальної дисципліни «Методична культура
вчителя початкових класів» є сутність та особливості методичної культури
вчителя початкових класів як складової професійно-педагогічної культури
особистості й діяльності вчителя.
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про методичну
культуру вчителя початкових класів як складову професійно-педагогічної
культури, її

методологічні

основи, структурні

компоненти

та шляхи
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формування. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у
майбутніх учителів початкової школи: знань про сутність поняття «методична
культура вчителя початкових класів» та її структурні компоненти; умінь
аналізувати

та

здійснювати

професійно-методичну

діяльність

у

ланці

початкової школи; навичок творчо аналізувати, оцінювати та впроваджувати у
власну професійно-методичну діяльність педагогічний досвід, методичну лінію
початкової школи в контексті реформування освіти.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у процесі засвоєння
курсу студенти повинні:
- знати:

сутність

понять

«культура»,

«професійна

культура»,

«професійно-педагогічна культура», «методична культура вчителя початкових
класів»; методологічні підходи до розгляду даного феномену; історичні аспекти
виокремлення методичної культури у педагогічній науці; сутність та
особливості методичної культури вчителя початкових класів у сучасній ланці
початкової освіти; структурні компоненти методичної культури та відповіді їм
критерії; сутність та особливості здійснення професійно-методичної діяльності
у початковій школі; шляхи формування методичної культури майбутнього
вчителя початкових класів;
- уміти: аналізувати реформаційні процеси початкової ланки освіти;
визначати та вміти ефективно реалізовувати зміни до навчальних програм
початкової школи; здійснювати професійно-методичну діяльність; методичнограмотно вести документацію вчителя початкової школи та заповнювати її
відповідно нових вимог; ефективно обирати методичну лінію для успішного
здійснення професійно-методичної діяльності у ланці початкової школи;
аналізувати та оцінювати педагогічний досвід; здійснювати творчий аналіз і
самоаналіз професійно-методичної діяльності тощо; реалізовувати та проявляти
у процесі здійснення професійної діяльності методичну майстерність і
методичну креативність; здійснювати педагогічну рефлексію і будувати план
саморозвитку.
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У

контексті

вивчення

даної

дисципліни

студенти

одночасно

з

теоретичним засвоєнням знань про професійно-методичну діяльність учителів
залучались до практичного ознайомлення з таким видом діяльності: вивчення
різноманітної документації вчителя початкових класів; ознайомлення з
методичним комплексом; спостереження таких форм роботи, як методичне
об’єднання вчителів початкових класів, проведення майстер-класів. Це сприяло
цілісному формуванню знань студентів професійно-методичної діяльності
учителя початкових класів, поєднанню теорії та практики засвоєння знань про
методичну культуру.
Під час вивчення навчальної дисципліни «Школознавство», зокрема при
вивченні теми «Організація методичної роботи в школі», для студентів була
організована бінарна лекція, на яку були запрошені учителі початкової школи
та заступники директора школи з навчально-виховної роботи, які поділились
власним досвідом та особливостями організації методичної роботи в школі.
Студенти на практичних заняттях мали змогу спостерігати форми методичної
роботи школи (школа молодого вчителя, робота творчої групи вчителів), що
сприяло глибшому розумінню суті професійно-методичної діяльності вчителів,
організації методичної роботи школи та накопиченню їх досвіду. Їм було
запропоноване завдання переглянути відео-урок з конкурсу педагогічної
творчості «Вчитель року», висловити міркування про компонентний прояв
методичної культури вчителя-конкурсанта.
Вивчаючи тему «Виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження
передового педагогічного досвіду», студенти відвідували уроки та майстеркласи досвідчених учителів і накопичували власний педагогічний досвід, який
заносили до методичного портфоліо, у такий спосіб покращували рівень
когнітивно-праксеологічного компонента.
У контексті вивчення теми «Атестація педагогічних кадрів у системі
загальної середньої освіти» студенти вивчали досвід роботи вчителя (за їх
вибором), ознайомлювались та аналізували його атестаційні матеріали,
спостерігали засідання атестаційної комісії. Такий вид роботи сприяв
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накопиченню досвіду майбутніх учителів початкових класів, формував
розуміння ними успіху у професійно-методичній діяльності; розкривав
різнобічність та багатоаспектність діяльності вчителя. Вивчаючи тему «Органи
управління загальноосвітнього навчального закладу», студенти спостерігали за
проведенням методичного об’єднання вчителів початкових класів з теми:
«Ведення ділової документації вчителями-класоводами», яке проводилось у
формі круглого столу. Майбутні учителі підготували виступи, що висвітлювали
теоретичні аспекти даної проблеми, вчителі класоводи продемонстрували
студентам практичні аспекти та поділилися деякими «секретами», здобутими
досвідом роботи. Такий вид роботи сприяв набуттю практичних умінь та
розвитку методичної грамотності студентів як показника їх методичної
компетентності.
Під

час

вивчення

дисципліни

«Дидактика»

доповнено

тематику

лекційних занять темою «Методична культура вчителя у дидактичному процесі
початкової школи». Лекція відбувалась у вигляді дискусії, де студенти мали
можливість висловити власне бачення реалізації методичної культури в
організації

навчальної

діяльності

молодших

школярів.

Студентам

запропонували дидактично-пізнавальну гру «Акрослова» (див. додаток М.2).
Майбутні вчителі розділилися на дві команди, до словосполучення «методична
культура», вони підбирали слова, що характеризують це поняття. Кожна група
мала сформулювати власне визначення даного поняття. Під час аналізу,
обговорення та формулювання визначення викладач стежив за ходом думок
студентів, скеровував їх, підводячи до висновку, що методична культура – це
інтегративна характеристика особистості й діяльності вчителя початкових
класів.

Далі

відбувалася

дискусія

щодо

запропонованого

студентами

визначення поняття «методична культура вчителя».
На дисципліні «Дидактика» використовували завдання «Від А до Я»
(Дубасенюк, Семенюк, Антонова, 2003, с. 72) (див. додаток М.2). Студентам
пропонувались картки з написаними групами літер (наприклад, «абвгд», «мно»;
«прс» тощо), на яких вони мали записати якнайбільше педагогічних термінів,
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що починаються вказаними літерами. Завдання ускладнювалось: записувати
лише ті поняття, сутність яких можете пояснити; записувати терміни, поняття,
які асоціюються у вас з методичною культурою вчителя тощо. Ця вправа
сприяла актуалізації отриманих знань із дидактики, усвідомленню та
стимулюванню їх до поглиблення знань.
Для формування методичної компетентності нами використовувалась
методика позаконтекстних операцій із поняттями (Дубасенюк, Семенюк,
Антонова, 2003, c. 27). Вона складалася з п’яти послідовних дослідницьких дій
(операцій), які дозволяють всебічно вивчити предмет дослідження (див.
додаток М.2). Проведення такої роботи допомагає майбутнім вчителям глибше
усвідомити сутність окремих педагогічних понять, які відображають головні
педагогічні процеси; знайти місце кожного елемента знань у загальній системі
професійно-методичної діяльності вчителя.
Використання таких ігор, як «Імпровізація», «Шифрувальник» (див.
додаток М.2), сприяло розвитку методичної компетентності та майстерності,
мобільності вчителя; активізувало діяльність студентів, їх розумові операції;
вчило бачити свою діяльність очима учнів; формувало вміння методичнограмотно пристосовуватися в різні навчальні ситуації; формувало вміння
доречно, цікаво та правильно підбирати навчально-методичний інструментарій
уроку тощо.
Продовжуючи формувати ціннісно-мотиваційний компонент, на цьому
етапі студенти будували асоціативний кущ «Мої особистісно-професійні
цінності», який сприяв актуалізації знань про цінності вчителя, розкривав їм
нові сторони педагогічних ціннісних орієнтацій, тим самим спрямовуючи їх до
пошуку нових знань про ціннісні орієнтації. Порівняльний аналіз їх власного
асоціативного куща із системою ціннісних орієнтацій, що розкривається
викладачем, викликає бажання у майбутніх учителів початкових класів
формувати та вдосконалювати професійно-особистісні цінності. Мотив для
формування ціннісних орієнтацій та професійного росту формувала вправа
«Машина часу» (див додаток М.1).
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На цьому етапі ми провели гру «Реклама вчителя початкових класів».
Студенти продумували, які позитивні та оригінальні сторони вчителя
висвітлити,

щоб

показати

престижність

цієї

праці,

його

конкурентоспроможність на світовому ринку праці. Результатом стало
пробудження інтересу до постаті сучасного вчителя, бажання вдосконалювати
власні професійно значущі якості, ефективно здійснювати

професійно-

методичну діяльність у ланці початкової школи.
З метою формування особистісно-творчого компонента на другому етапі
нами розроблений та проведений тренінг «Комунікативні здібності педагога»,
який

спрямовувався

на

розвиток

комунікативних

умінь,

формування

професійної комунікативності майбутніх педагогів (див. додаток У). Студенти
виконували різноманітні тренінгові вправи з метою актуалізації сутності,
принципів та функцій педагогічного спілкування, розв’язання різноманітних
проблем педагогічної взаємодії, розвитку, перцептивних здібностей та ін.
Використання вправи «Хто Я?»

сприяло формуванню професійно-

особистісних якостей майбутніх учителів. У ході виконання завдання кожен
студент міг замислитись над тим, ким він є, проаналізувати власні недоліки та
переваги, визначити риси найбільш цінні в контексті професійного життя, а
також які, можливо, заважають досягати успіху. В процесі колективної
аналітичної діяльності визначено професійно значущі якості, які є складовими
методичної культури майбутнього вчителя.
Проведення гри «Машинки» сприяло формуванню організаторських
здібностей майбутніх учителів, уміння майбутнього педагога керувати
учнівським колективом, при цьому розуміти його та нести відповідальність за
його вчинки (див. додаток М.3). В ході гри студенти приходять до висновку, що
важко досягти мети, не знаючи шляхів її досягнення; організовувати діяльність
учнів легше, знаючи їх потреби, бажання, інтереси, опираючись на які можна
дібрати й ефективні завдання, методи, засоби для організації їх навчальнопізнавальної діяльності.
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Формування рефлексивно-оцінювального компонента на навчальнопродуктивному етапі реалізовувався під час вивчення курсу «Дидактика».
Зокрема, тему «Зміст загальної освіти» доповнено питаннями, які детальніше
розкривають зміст початкової освіти та документи, які відображають її.
Студенти здійснювали

аналіз Державного стандарту початкової освіти;

навчальних програм; підручників; посібників, що використовуються в
початковій школі. Це сприяло розвитку в них знань змісту початкової освіти та
умінь здійснювати аналіз і формувати власні оціночні судження; спрямовувало
їх на спостереження за реформаційними змінами, які відбуваються в початковій
школі.
На цьому етапі студенти здійснювали педагогічне проектування уроків і
їх самоаналіз. Їм пропонувались додаткові завдання: визначити освітні,
розвивальні та виховні цілі проведеного заняття та вказати, якими методами та
засобами вони реалізовані. Це допоможе розумінню студентами взаємозв’язку
підготовки та реалізації професійно-методичної діяльності, що сприятиме
усвідомленню причинно-наслідкових зв’язків, переконає в тому, що «ретельна
підготовка – половина виконаної справи».
У цілому, заходи, які проводились на навчально-продуктивному етапі,
спрямовувались на засвоєння знань, виконання продуктивної професійнометодичної діяльності та формування ціннісно-мотиваційного, когнітивнопраксеологічного,

особистісно-творчого

та

рефлексивно-оцінювального

компонентів методичної культури майбутніх учителів початкових класів.
Творчо-діяльнісний етап тривав протягом 3-го курсу навчання майбутніх
учителів початкових класів, полягав у формуванні методичної культури
студентів на основі залучення їх до творчої професійно-методичної діяльності;
використання нетрадиційних форм, що вдосконалюють кожен компонент
методичної культури (див. табл. 3.1).
На цьому етапі нами розроблено та проведено семінар-практикум
«Креативний учитель – запорука професійного успіху», мета якого –
формування в студентів креативності, творчого мислення, прагнення до
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оригінальності педагогічної дії у ході семінару-практикуму ми намагалися
допомогти студентам розкрити їх творчий потенціал, сприяти розвитку творчої
уяви, оригінальності, гнучкості мислення та особистісно-творчого компонента
методичної культури в цілому (див. додаток Ф).
Творчо-особистісний компонент формувався також за допомогою
методики незакінчених речень, яка давала можливість студентам оригінально,
нестандартно з творчим підходом вирішити поставлені задачі. Виконання
вправи «Творчий вчитель» сприяло актуалізації підсвідомих чинників розвитку
творчого підходу до педагогічної діяльності та творчих методичних дій.
Навчальна дисципліна «Педагогічна майстерність» доповнена темами
«Методична

креативність

вчителя

початкових

класів»,

«Методична

майстерність як елемент педагогічної майстерності», «Методична мобільність
учителя», які формують особистісно-творчу складову методичної культури.
Методики викладання в початковій школі (методиці навчання освітньої
галузі «Математика», «Природознавство», «Методика навчання літературного
читання», «Трудове навчання з практикумом» та ін.) доповнювалися
питаннями, які б розкривали майбутнім учителям різні варіанти організації та
начально-методичного забезпечення освітнього процесу в початковій школі.
Зокрема, доповнено тему «Реалізація інноваційних методик у початковій
школі», під час вивчення якої студенти ознайомлювались із сутністю та
особливостями використання у початковій школі розвивального, проблемного,
диференційованого навчання. Кожна з методик доповнювалась темою
«Інтеграція

змісту

початкової

освіти»,

на

якій

студенти,

на

основі

міждисциплінарних зв’язків, розглядали різні варіанти інтеграції змісту
початкової освіти.
Під час практичних семінарських занять із методик викладання в
початковій школі студентам пропонувались різноманітні творчі вправи та ігри
на проектування уроків, мікровикладання. Так,
уроків»

спрямовувалося

на

формування

заняття «Захист проектів

методичної

компетентності,

методичної майстерності та прояву творчості педагогічної дії. Основним
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завданням було навчити студентів технології проектування уроків та їх
окремих

етапів.

Студентам

пропонувалися

вихідні

параметри

для

проектування: вказується підручник, відповідно до якого повинно проводитися
заняття; тип уроку; визначається контингент учнів. Крім того, мікрогрупам
студентів, які розробляють проекти занять, даються алгоритми підготовки
заняття: ознайомитися з вимогами стандартів початкової освіти щодо змісту
навчального матеріалу й вимогами навчальних програм з даного питання;
визначити зміст підручника; виділити основні поняття, з якими необхідно
ознайомити учнів, і основні теоретичні ідеї; сформулювати основні завдання
уроку; спроектувати діяльність учнів; продумати, які засоби необхідні для
вирішення завдань; скласти технологічну карту проведення заняття; підібрати
до заняття необхідні завдання, навчальні матеріали. Така робота сприяла
актуалізації всіх знань студентів, їх застосуванню і практичному перетворенню
в професійно-методичну діяльність.
Розробка нетрадиційних уроків та окремих їх фрагментів допомогла не
лише вдосконалити уміння та навички майбутніх вчителів, методично грамотно
розробляти

план-конспект,

правильно

підбирати

навчально-методичний

інструментарій уроку, але й творчо, нестандартно підходити до розробки як
цілого уроку, так і кожного етапу зокрема.
На формування творчо-конструктивних методичних дій були спрямовані
вправа «Експрес-урок» та дидактичні ігри «Передай далі», «Конкурсний відбір»
(див. додаток М.2). Основна мета полягала в удосконаленні вміння розробляти
конспект уроку, знаходити різні варіанти виходу із непередбачуваних ситуацій,
розвивати нестандартне мислення, вміння орієнтуватись в методичних
матеріалах, логічно будувати урок.
Проведення гри «Колесо творчості» уможливило формування методичної
креативності,

вимагало

прояву

творчого

мислення,

вміння

творчо

інтерпретувати стандартні методи, засоби, форми організації навчальної
діяльності учнів тощо.
Під час проходження практики «Пробні уроки» студентам пропонувалися
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додаткові завдання: на всіх етапах (підготовка, проведення, обговорення)
вносився додатковий пункт «Реалізація методичної культури» у якому треба
було вказати компоненти методичної культури, описати як саме вони
проявляються під час підготовки та проведення уроку. Цей вид роботи сприяв
продумуванню власних дій так, що вони розкривали кожен компонент
методичної культури, починаючи від підготовчого етапу розробки плануконспекту, й закінчуючи його аналізом. Завдяки систематичному виконанню
такого завдання дії набувають автоматичного характеру і, як показали подальші
спостереження, студенти і на «Неперервній практиці» намагались продумувати,
реалізовувати кожен компонент методичної культури.
Ціннісно-мотиваційний компонент методичної культури на цьому етапі
продовжує формуватись за допомогою використання різноманітних форм та
методів. Зокрема, під час вивчення курсу «Педагогічна майстерність»
проведена проблемна лекція «Методична культура вчителя – талант чи
результат наполегливої праці», що сприяло переосмисленню цінностей та
формуванню стійкої мотивації до досягнення високого рівня сформованості
методичної культури.
Цікавою виявилось для студентів спеціальності «Початкова освіта»
створення реклами-презентації «Методична культура вчителя». Головною
умовою гри було те, що рекламу слід розробити для колег-вчителів та
методистів. Складністю для студентів було вміння правильно побудувати
логіко-категорійний апарат реклами, методично грамотно розробити рекламу,
в поєднанні з творчістю тощо. Спостереження викладачем за діяльністю
студентів у грі дало змогу простежити рівень розвитку їх методичної культури
та виявити ланки, які потребують подальшого формування чи вдосконалення.
Виконання вправ «Цінності вчителя»; «Життєві та професійні цінності»
формували систему ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів
(див. додаток У.1).
Продовжуючи формувати рефлексивно-оцінювальний компонент, на
цьому етапі студенти здійснювали аналіз спостереження відкритих уроків
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однокурсників, самоаналіз проведених занять. Зразки, за якими студенти
здійснювали аналіз та самоаналіз на всіх етапах подано у додатку М.4.
Система заходів, яка реалізовувалась на третьому етапі формуючого
експерименту, передбачала: реалізацію творчих нетрадиційних заходів;
залучення студентів до творчої професійно-методичної діяльності, що сприяло
формуванню всіх структурних компонентів методичної культури майбутніх
учителів початкових класів на більш високому рівні, з проявом творчості та
оригінальності.
Рефлексивно-аналітичний етап реалізовувався на 4-му курсі навчання і
передбачав реалізацію заходів, які спрямовувались на формування у студентів
здатності до самопізнання та самоаналізу результатів власної професійнометодичної

діяльності;

уміння

вивчати

та

впроваджувати

передовий

педагогічний досвід і формувати свої оцінні судження.
На цьому етапі зміст дисципліни «Методична робота в школі» доповнено
тематикою лекцій, що розкривають професійний саморозвиток майбутніх
педагогів та спрямовують їх до самопізнання. Під час вивчення теми
«Передовий педагогічний досвід у діяльності методичної роботи ЗНЗ»
студентам запропоновано завдання з вивчення передового педагогічного
досвіду

різних

рівнів

(новаторський,

раціоналізаторський),

який

вони

представляли під час організованої лекції-конференції за активної участі самих
студентів.
Під час вивчення цієї дисципліни використовувались вправи для розвитку
вмінь педагогічної рефлексії, які дають можливість майбутньому вчителю
аналізувати навчальні ситуації і свої дії в них. Учасники діляться на малі групи
(від чотирьох до шести осіб). Один із членів групи (по черзі) бере на себе роль
учителя, вибирає навчальні завдання і розробляє методичні дії. Наступний етап
занять – проведення «уроку» в малих групах.

Урок будується так, що

результативність обраної учителем методики може бути перевірена за
результатами робіт, які виконуються «учнями». Інша підстава для аналізу
ефективності

навчальних

прийомів,

використовуваних

«учителем»,

–
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запитальники для «учнів», в яких фіксується ступінь їх задоволеності
«учителем». На наступному етапі учасники аналізують основні етапи процесу
навчання, за заданими параметрами оцінюють продуктивність спільної
діяльності «вчителя» і «учнів». Після обговорення учасники збираються на
дискусію, яка починається з аналізу роботи всіх «вчителів» і проходить за
схемою: планування, проведення та оцінювання «уроку». Порівняльний аналіз
методик та результатів «навчання» дозволяє майбутнім вчителям розширити
своє уявлення про спектр можливостей організації процесу навчання, порівняти
пропоновані стратегії, що є необхідною умовою розвитку умінь аналізу й
оцінки педагогічної майстерності.
Рефлексивно-оцінювальний компонент на даному етапі формувався
також за допомогою аналізу електронного методичного портфоліо студентів,
для представлення й аналізу якого майбутнім учителям було запропоновано
створити презентації, які б включали найцікавіші аспекти матеріалів і якими б
вони хотіли поділитись. На основі здійсненої рефлексії, студенти мали
побудувати план саморозвитку, який містить: гасло, ціль, основі завдання,
шляхи, засоби реалізації та терміни виконання.
У процесі неперервної практики студенти спостерігали різноманітні
майстер-класи, брали участь у методичних об’єднаннях учителів початкових
класів, писали звіти спостережуваних форм методичної роботи, визначаючи
позитивні та негативні сторони, що сприяло розвитку їх педагогічної рефлексії.
Продовжуючи

формувати

когнітивно-праксеологічний

компонент

методичної культури майбутніх учителів початкових класів, ми провели ділову
гру «Кроки до методичної майстерності», під час якої студенти виконували
різноманітні вправи та ігри, що поєднували теорію й практику (див. додаток Х).
Метою було продовжувати формувати методичну компетентність майбутніх
учителів, їх методичну майстерність і креативність у сфері методичної
діяльності; розвивати професійо-методичні, особисті якості та компетентності
студентів; методично-грамотно та творчо застосовувати знання, уміння,
навички на практиці.
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Ціннісно-мотиваційний компонент формування методичної культури
реалізовувався через виконання вправи «Ідеальний портрет», яка задіювала
мотиваційну сферу студентів задля формування методичної культури вчителя
початкових класів, а також вироблення цінностей, притаманних людині
культури. Вправа «Дерево цінностей» покликана формувати систему ціннісних
орієнтацій майбутніх учителів на основі активізації інтересу до особистіснопрофесійних цінностей вчителя, усвідомлення студентами власних цінностей та
їх ролі в обраній ними професії.
Формування особистісно-творчого компонента відбувалося за допомогою
різноманітних вправ, спрямованих на розвиток професійно-особистісних
якостей

(«Калейдоскоп

професійно-педагогічних

якостей»),

під

час

проходження неперервної практики, де студенти мали змогу проявити свою
творчість, організаторські й комунікативні здібності, здатність до емпатії,
відобразити це у написанні есе «Мої професійно-особистісні якості».
Рефлексивно-аналітичний етап на основі педагогічної рефлексії сприяв
формуванню у студентів позитивного ставлення до саморозвитку та
самовдосконалення; до здійснення професійно-методичної діяльності; розвитку
методичної культури вчителя початкових класів як особистісно-професійної
цінності майбутніх учителів початкових класів.
Запропонована

нами

програма

формування

методичної

культури

майбутніх учителів початкових класів допомогла реалізувати педагогічні умови
шляхом

вдосконалення

професійної

підготовки,

покращенню

рівня

сформованості кожного компонента методичної культури, що підтверджують
результати формуючого експерименту, відображені в наступному підрозділі.
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3.3. Аналіз динаміки формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
в умовах формувального експерименту
За логікою дослідження експериментальна робота відбувалась у три
етапи: констатувальний етап, який полягав у здійсненні діагностики
сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки; формувальний етап, метою якого було
доповнення змісту, форм, методів та поетапна реалізація їх у процесі
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів; контрольний
етап здійснювався для перевірки ефективності запропонованої моделі
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі професійної підготовки.
Щоб виявити динаміку рівнів сформованості компонентів методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки після впровадження експериментальної програми, було проведено
повторне діагностування студентів КГ та ЕГ.
Методика проведення контрольного зрізу була ідентичною до організації
та проведення констатувального зрізу, описаного в підрозділі 2.2. Це дало
можливість проаналізувати зміну результатів стану сформованості методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки

за визначеними компонентами й уможливило порівняння

кількісних даних до і після апробації розробленої нами програми.
Порівняльний

аналіз

рівнів

сформованості

методичної

культури

майбутніх учителів у контрольній та експериментальній групах після
впровадження експериментальної програми подано в таблиці 3.2
На основі даних таблиці 3.2 нами побудовано гістограми (рис. 3.1 –3.4.)
які

наочно

демонструють

результати

формувального

експерименту

й

дозволяють проаналізувати різницю у сформованості компонентів методичної
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культури

майбутніх

учителів

початкових

класів

у

контрольних

та

експериментальних групах.
Таблиця 3.2
Результати формувального експерименту
(у %)
Компоненти

ціннісномотиваційний
когнітивнопраксеологічний
особистіснотворчий
рефлексивнооцінювальний
ціннісномотиваційний
когнітивнопраксеологічний
особистіснотворчий
рефлексивнооцінювальний

Проведемо

Рівні
адаптивнорепродуктивний компетентніснонаслідувальний
продуктивний
Експериментальна група
5,14
38,97
39,48

інтегративнотворчий
16,41

9,76

43,58

35,89

10,77

5,13

41,02

39,49

14,36

8,21

38,46

42,05

11,28

34,54

Контрольна група
33,51

22,00

9,95

36,12

35,08

21,47

7,73

30,89

38,22

22,51

8,38

37,17

39,26

16,23

7,34

порівняльний

аналіз

рівня

сформованості

кожного

з

компонентів методичної культури майбутніх учителів початкових класів, які
брали участь у експериментальному дослідженні, та виявимо динаміку змін між
рівнями сформованості представників контрольних і експериментальних груп.
Результати вивчення ціннісно-мотиваційного компонента методичної
культури майбутніх учителів початкових класів представлені в таблиці 3.3.
Аналіз даних таблиці дає змогу виявити якісні зміни сформованості ціннісномотиваційного компонента в майбутніх учителів початкових класів, що
навчалися в експериментальних умовах.
Дані таблиці засвідчують, що адаптивно-наслідувальний рівень, після
впровадження програми формування методичної культури, становить 5,14% в
ЕГ та 34,54% у КГ, що на 29,4% більше.
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Таблиця 3.3
Результати сформованості ціннісно-мотиваційного компоненту
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
Рівні
Адаптивнонаслідувальний
Репродуктивний
Компетентніснопродуктивний
Інтегративно-творчий
Всього:

Контрольна група (КГ)
к-ть
%
66
34,54

Експериментальна група (ЕГ)
к-ть
%
10
5,14

64
42

33,51
22,00

76
77

38,97
39,48

19
191

9,95
100

32
195

16,41
100

Репродуктивний рівень сформовано в КГ – 33,51%, в ЕГ він становить
38,97%. На компетентнісно-продуктивному рівні, який вважаємо запорукою
якісної професійно-методичної діяльності, в КГ – 22% майбутніх учителів
початкових класів, а в ЕГ – 39,48% , що на 17,48% більше, ніж у КГ. На
інтегративно-творчому рівні сформованості методичної культури в ЕГ
виявилось 16,41% студентів, що на 6,46% більше, ніж в КГ.
Рівень сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
(після експерименту)

% майбутніх учителів
початкових класів

40
35
30
25
20
15
10
5
0
КГ
ЕГ

адаптивнонаслідувальний
34,54
5,14

репродуктивний
33,51
38,97

компетентніснопродуктивний
22
39,48

інтегративнотворчий
9,95
16,41

Рис. 3.1. Результати сформованості ціннісно-мотиваційного компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
Вищенаведені результати (див. рис. 3.1) засвідчують зростання ціннісномотиваційного

компонента

методичної

культури

майбутніх

учителів
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початкових класів не лише під впливом експериментальної програми, а й у
традиційних умовах навчально-виховного процесу ВНЗ.
Для порівняння емпіричних розподілів між рівнями сформованості
ціннісно-мотиваційного компонента методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у контрольних та експериментальних групах нами
застосовувався критерій Пірсона –  .
2

Перевага цього методу полягає в тому, що він дає можливість
порівнювати розподіли ознак, представлених у будь-якій шкалі (Сидоренко,
2000). Чим більші відмінності між розподілами, тим більше емпіричне значення

 2 . За цим критерієм вибірка повинна бути понад 30 осіб. У нашому випадку
цю вимогу дотримано на всіх етапах, як і вимоги щодо теоретичної частоти,
вичерпності та кількості розрядів.
Оскільки кількість студентів у контрольних та експериментальних групах
різна, потрібно вирахувати їх частку з загальної кількості досліджуваних. Для
контрольної групи dе вони обчислювалися за формулами

dк 

Nк
=
N

= 0,49, de 

Nе
=
N

= 0,45 ,

де Nк – кількість студентів у контрольній групі; Nе – кількість студентів в
експериментальній групі; N – загальна кількість студентів, які взяли участь в
експерименті. Отже, частка контрольної групи від загальної кількості
опитаних становить dк = 0,49, а експериментальної – dе = 0,45.
2
Обчислення показника критерію  відбувалося за формулою

k

 
2

j 1

f

 fт 

2

ej

fт

,

де f e j – емпірична частота по j-тому розряду ознаки;

f т – теоретична частота;
j – порядковий номер розряду;
k – кількість розрядів ознаки.
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Теоретична частота розраховувалася як добуток частки даної групи (d) та
суми спостережень даної ознаки.
2
Для того, щоб встановити критичне значення  , потрібно визначити

кількість степенів вільності ν, яка при порівнянні двох емпіричних розподілів
визначається за формулою:

  k  1  c  1 ,
де с – кількість розподілів, що порівнюються, в нашому випадку наявні
два розподіли (контрольна та експериментальна групи);
k – кількість розрядів ознаки (кількість виділених рівнів: адаптивнонаслідувальний,

середній,

компетентнісно-продуктивний,

інтегративно-

творчий).
Якщо с = 2, а k = 4; то v = (4 – 1) (2 – 1) = 3. Отже, v = 3.
2
Зі статистичних таблиць [243, с. 328] знаходимо критичне значення 

для ν = 3, при ймовірності відхилення правильної гіпотези р≤0,05, р≤0,01:
7,815   0,05
11,345   0,01 .

 кр2  

2
Тобто якщо ми отримуємо показник критерію  , який за своїм числовим
2
2
2
2
значенням  емп досягає або перевищує  0, 05 або  емп досягає або перевищує  0, 01

критичного значення, то представлені розподіли рівнів у контрольних та
експериментальних групах мають суттєві відмінності, що свідчить про
ефективність експериментальної програми.
Розрахунки коефіцієнта Пірсона для всіх компонентів методичної
культури майбутніх учителів початкових класів здійснювалися в кілька етапів:
1) розрахунок теоретичної частоти (ƒT); 2) обчислення різниці між емпіричною
та теоретичною частотою з кожного розряду (ƒе – ƒт); 3) визначено кількість
степенів вільності; 4) обчислення різниць, зведених до квадрата (ƒе – ƒт)2 ;
5) отримання квадратів різниць, розділених на теоретичну частоту (ƒе –ƒт)2/ƒт ;
2
6) знаходження суми є  емп .
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Розрахункові

таблиці

критерію

Пірсона

по

всіх

компонентах

сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів
подані в додатку Ц 1.
Здійснивши порівняння розподілів результатів сформованості ціннісномотиваційного компонента в КГ та ЕГ, бачимо суттєві відмінності між ними:
2
2
2
 емп
 28,748, що  емп   кр .

Загалом

результати

розвитку

ціннісно-мотиваційного

компонента

засвідчують, що система ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна
спрямованість під впливом апробованої програми розвивається ефективніше й
сприяє переходу більшої кількості майбутніх учителів початкових класів на
наступний рівень сформованості.
Аналіз рівня сформованості когнітивно-праксеологічного компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів подано в
таблиці 3.4, свідчить про відмінності між КГ та ЕГ.
Таблиця 3.4
Результати сформованості когнітивно-праксеологічного компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
Рівні
Адаптивнонаслідувальний
Репродуктивний
Компетентніснопродуктивний
Інтегративнотворчий
Всього:

Контрольна група
(КГ)
к-ть
%
69
36,12

Експериментальна група (ЕГ)
к-ть
19

%
9,76

67
41

35,08
21,47

85
70

43,58
35,89

14

7,33

21

10,77

191

100

195

100

Так, на адаптивно-наслідувальному рівні наприкінці експерименту
виявлено 36,12% майбутніх учителів КГ, і 9,76% ЕГ, що на 26,38% менше, ніж
у КГ. Хоча на початку експерименту в КГ було 42,84%, а в ЕГ – 41,24%. На
репродуктивному рівні перебуває в КГ 35,08%, а в ЕГ 43,58%, різниця у 8,5%,

204

пояснюється переходом значної кількості студентів ЕГ із адаптивнонаслідувального на репродуктивний рівень (було 41,24%, залишилось – 9,76%).
На компетентнісно-продуктивному рівні показники в КГ становлять
21,47%, а в ЕГ – 35,89%, що свідчить про перевагу ЕГ на 14,42%, а саме цей
рівень розглядається нами як необхідний і достатній для якісної сформованості
методичної культури майбутніх учителів початкових класів. На інтегративнотворчому рівні опинилося 7,33% респондентів КГ та 10,77% ЕГ, що переважає
попередній на 3,44%.
Загалом, засвідчені результати збражен на рис. 3.2.

% майбутніх учителів
початкових класів

Рівень сформованості когнітивно-праксеологічного компонента
(після експерименту)
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
КГ
ЕГ

адаптивнонаслідувальний
36,12
9,76

репродуктивний
35,08
43,58

компетентніснопродуктивний
21,47
35,89

інтегративнотворчий
7,33
10,77

Рис. 3.2. Результати сформованості когнітивно-праксеологічного
компонента методичної культури майбутніх учителів початкових класів
Звертаємо увагу на те, що суттєві відмінності в динаміці між КГ та ЕГ
підтверджує отримане в процесі розрахунків (додаток Ц.2) значення критерію
2
2
2
Пірсона :  емп  20.34, що  емп   кр .

Аналіз усіх рівнів указує на те, що в процесі експерименту відбулися
ефективні зміни у формуванні методичної компетентності та методичної
майстерності, які не лише виступають критеріями методичної культури вчителя
початкових класів, а й, на наш погляд, визначальні в здійсненні професійнометодичної діяльності учителів початкових класів.
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Порівняльний

аналіз

рівнів

сформованості

особистісно-творчого

компонента представлений у таблиці 3.5 та проілюстровано на рис. 3.3.
Таблиця 3.5
Результати сформованості особистісно-творчого компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
Рівні
Адаптивнонаслідувальний
Репродуктивний
Компетентніснопродуктивний
Інтегративно-творчий
Всього:

Контрольна група (КГ)
к-ть
%
59
30,89

Експериментальна група (ЕГ)
к-ть
%
10
5,13

73
43

38,22
22,51

80
77

41,02
39,49

16
191

8,38
100

28
195

14,36
100
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Рис. 3.3. Результати сформованості особистісно-творчого компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
Дані вказують на те, що адаптивно-наслідувальний рівень сформованості
у КГ становить 30,89%, тоді як у ЕГ – 5,13%, що на 25,76% менше, ніж у КГ.
Зауважимо: на початку експерименту було 36,7% у КГ і 42,78% у ЕГ. На
репродуктивному рівні, за рахунок переходу з низького рівня, зросла кількість
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респондентів ЕГ (було 31,16%, а стало 41,02%, що на 9,86 більше). У КГ
приріст відбувся на 2,21% (було 36,01%, а стало 38,22%).
Компетентнісно-продуктивний рівень в ЕГ зріс на 19,14% (було 20%, а
стало 39,49%), натомість у КГ показник зріс на 0,77% (була 21,74%, а стало
22,51%). Простежується динаміка змін і на інтегративно-творчому рівні:
показники ЕГ зросли на 8,65% (з 5,71%, до 14,36%), показники КГ змінилися на
2,86% (до експерименту було 5,52%, після стало 8,38%). Розрахунки за
критерієм Пірсона подано в додатку Ц.3.
Числові дані дослідження динаміки змін показників рефлексивнооцінювального компонента представлені в таблиці 3.6.
Таблиця 3.6
Результати сформованості рефлексивно-оцінювального компонента
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
Рівні
Адаптивнонаслідувальний
Репродуктивний
Компетентніснопродуктивний
Інтегративнотворчий
Всього:

Контрольна група (КГ)
к-ть
%
71
37,17

Експериментальна група (ЕГ)
к-ть
%
16
8,21

75
31

39,26
16,23

75
82

38,46
42,05

14

7,34

22

11,28

191

100

195

100

Аналіз табличних даних указує на те, що, як і в попередньому випадку,
відбувся значний приріст кількості респондентів на репродуктивному та
компетентнісно-продуктивному рівнях в ЕГ. Як наслідок – спад показників
низького рівня. Так, на адаптивно-наслідувальний рівень становить 37,17% в
КГ, що на 2,03% менше, ніж на початку експерименту (було 39,20%), тоді як у
ЕГ простежується спад на 29,52% (було 37,73%, а стало 8,21%). На
репродуктивному рівні показники зросли в обох групах, в ЕГ – 38,46%, що на
2,93% більше (на початку експерименту було 35,53%). У КГ до початку
експерименту було 37,04%, після експерименту – 39,26%, отже, відбувся
приріст на 2,22% що навіть більше, ніж в ЕГ. Пояснюємо це тим, що в ЕГ
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відбувся більший перехід респондентів на компетентнісно-продуктивний і
інтегративно-творчий рівень. Так, на компетентнісно-продуктивному рівні
показники ЕГ становлять 42,05%, до експерименту становили 21,56%, що
говорить про динаміку змін – на 20,49%. У показниках КГ відбувся спад
показників: було 19,38%, а стало 16,23%, що на 3,15% менше. Проте,
припускаємо, що такий спад стався за рахунок того, що ця частина студенів
перейшла на високий рівень, який зріс на 2,74% і становить 7,34% (було 4,6%
респондентів). Натомість в ЕГ на інтегративно-творчому рівні до початку
експерименту було 5,18%, а стало 11,28%, що на 6,1% більше. Динаміку рівнів
сформованості цього компонента ми відобразили у діаграмі (див. рис. 3.4).
Рівень сформованості рефлексивно-оцінювального компонента
(після експерименту)

% майбутніх учителів
початкових класів

50
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КГ
ЕГ

адаптивнонаслідувальний
37,17
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репродуктивний
39,26
38,46

компетентніснопродуктивний
16,23
42,05

інтегративнотворчий
7,34
11,28

Рис. 3.4. Результати сформованості рефлексивно-оцінювального
компонента методичної культури майбутніх учителів початкових класів
Суттєві відмінності в динаміці між КГ та ЕГ підтверджує отримане в
2
2
2
  кр
процесі розрахунків значення критерію Пірсона:  емп  30.764,  емп

Розрахунки за критерієм Пірсона подано в додатку Ц.4.
Загалом, аналіз рефлексивно-оцінювального компонента також засвідчив
ефективність

апробованої

програми

формування

методичної

культури
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майбутніх учителів початкових класів, зокрема здатності до педагогічної
рефлексії і оцінювання професійно-методичної діяльності.
Аналіз рівня сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки в КГ та ЕГ після
здійснення експерименту представлений у таблиці 3.7. і на рис. 3.5.
Таблиця 3.7
Результати рівня сформованості
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
Групи

Рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів (у %)
адаптивнорепродуктивний компетентнісно- інтегративнонаслідувальний
продуктивний
творчий
34,68
36,52
20,55
8,25
7,06
40,5
39,23
13,21

КГ
ЕГ

% майбутніх учителів
початкових класів

Рівень сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
(після експерименту)
45
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репродуктивний
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адаптивнонаслідувальний
34,68

36,52

компетентніснопродуктивний
20,55

інтегративнотворчий
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7,06
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39,23
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Рис. 3.5. Рівні сформованості методичної культури майбутніх
учителів початкових класів за результатами формувального експерименту
Відсоткові дані засвідчують, що адаптивно-наслідувальний рівень на
кінець експерименту становить 34,68% у майбутніх учителів КГ та 7,06% ЕГ.
Репродуктивний рівень складає 36,52% респондентів КГ та 40,50% – ЕГ.
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Компетентнісно-продуктивний рівень охопив КГ на 20,55% майбутніх учителів,
а ЕГ становить 39,23% студентів. Високим рівнем методичної культури володіє
8,25% КГ та 13,21% – ЕГ.
Порівняльний аналіз показує, що на адаптивно-наслідувальному рівні в
КГ було 39,39% майбутніх учителів початкових класів, а на кінець
експерименту таких респондентів виявилось 34,68%, що на 4,71% менше, тоді
як в ЕГ ця різниця становила 32,68% (було 39,74%, залишилося 7,06%).
Репродуктивний рівень в КГ складає 34,95%

майбутніх учителів

початкових класів, а залишилось 36,52%, що на 1,57% більше. Водночас в ЕГ
відбувся

приріст

на

6,92%,

оскільки

до

початку

експерименту

на

репродуктивному рівні перебувало 33,58%, а після стало 40,5%.
На компетентнісно-продуктивному рівні під кінець експериментальної
роботи перебували 20,55% респондентів у КГ, що на 0,79% більше, ніж на
початку експерименту (19,76%). Тоді як в ЕГ зазначений показник змінився на
18,59%: до формувального експерименту майбутніх учителів початкових класів
на даному рівні налічувалось 20,64%, після – 39,23%. Це вказує на ефективність
проведених заходів, які сприяли переходу майбутніх учителів початкових
класів на більш високі рівні в ЕГ.
З інтегративно-творчим рівнем у КГ спочатку було 5,89% респондентів, а
залишилось – 8,25%, що вказує на різницю в 2,36%. В ЕГ до формувального
експерименту було 6,02% респондентів, а після – 13,21%, що засвідчує різницю
в 7,19% майбутніх учителів.
Достовірність узагальнених результатів перевірили за допомогою
2
критерію Пірсона:  емп = 25,466, значення якого перевищує критичне, що

підтверджує гіпотезу дослідження (див. додаток Ц.5). Отже, ефективність
впровадженої експериментальної програми формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки
доведено:
7,815   0,05
.
11,345   0,01

2
2
 емп
= 25,466 62 ≥  кр  
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Таким чином, динаміка змін відбувалась як у КГ, так і в ЕГ, що
пояснюється впливом традиційної системи, яка діє у ВНЗ. Проте наголошуємо
на суттєвіших змінах, що відбулися під впливом експериментальної програми
(див. додаток Ш), це свідчить про ефективність розробленої моделі.

Висновки до розділу 3
На основі застосування системного підходу та методу моделювання
розроблено та апробовано модель формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки, яка служить
основою для реалізації навчального процесу в педагогічному закладі та
складається з трьох блоків: теоретико-методологічного, змістово-діяльнісного,
результативного. Теоретико-методологічний блок визначає мету, завдання,
методологічні підходи, принципи формування методичної культури майбутніх
учителів та компоненти. Змістово-діяльнісний блок моделі включає: програму
формування

методичної

культури,

ознайомлювально-стимулюючий,

навчально-продуктивний, творчо-діяльнісний, рефлексивно-аналітичний етапи
Результативний блок відображає критерії (система ціннісних орієнтацій;
професійно-особистісна мотивація; методична компетентність; методична
майстерність; професійно значущі якості; методична креативність; здатність до
рефлексії та саморозвитку; здатність до оцінювання продуктів професійнометодичної діяльності), рівні (адаптивно-наслідувальний; репродуктивний;
системно-продуктивний та інтегративно-творчий).
Для ефективної реалізації моделі формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів обґрунтовано педагогічні умови:
створення освітнього середовища, спрямованого на формування системи
ціннісних орієнтацій, професійно-особистісної мотивації майбутніх учителів
початкових класів; удосконалення змісту, форм, методів навчально-виховного
процесу у ВНЗ, спрямованого на формування кожного компонента методичної
культури майбутніх учителів початкових класів; залучення студентів до
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професійно-методичної діяльності з метою накопичення власного досвіду та
формування в них здатності до саморозвитку.
У результаті доповнення змісту, форм. методів формування методичної
культури майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної
підготовки встановлено, що в кожному компоненті методичної культури
відбулися позитивні зміни щодо рівнів їх сформованості. Результати
представників КГ та ЕГ на початку експерименту суттєво не відрізнялися,
проте під впливом апробованої моделі формування методичної культури
більша частина представників ЕГ перейшли на вищі рівні, порівняно з КГ.
Аналіз динаміки формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки дав змогу встановити
зміни

в

інтегративно-творчому,

компетентнісно-продуктивному,

репродуктивному та адаптивно-наслідувальному рівнях як в ЕГ (+7,19%,
+18,59%, +6,94%, –32,7), так і в КГ (+2,36%, +0,79%, +1,96%, –4,71%).
Отже, порівняння результатів експериментального дослідження в КГ та
ЕГ, дає підстави для висновку, що під впливом впровадження моделі
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів
результати в ЕГ суттєво зросли. Це свідчить про ефективність розробленої та
апробованої моделі формування методичної культури та можливість її
застосування у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів.
Результати дослідження, відображені в розділі, викладено в публікаціях
автора (Перепелюк (Нікула), 2008; Нікула 2013а; Нікула 2014b; Нікула, 2015а;
Нікула 2015d; Нікула, 2015с;
Нікула, 2017с; Нікула, 2017f;).

Нікула, 2015j; Нікула 2015f; Нікула 2016b;
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ВИСНОВКИ
Узагальнення

результатів

проведеного

теоретичного

та

експериментального дослідження підтвердило вірогідність гіпотези, засвідчило
ефективність розв’язання поставлених завдань і дало підстави для формування
висновків.
1. На основі аналізу наукових джерел встановлено, що формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної підготовки – це цілеспрямований вплив на особистість з метою
розвитку і вдосконалення її ціннісних орієнтацій, професійних якостей, знань,
умінь і навичок, здатності до здійснення ефективної професійно-методичної
діяльності. Означений процес є складним, багатогранним, педагогічно
спрямованим,

характеризується

керованістю,

організованістю,

передбачуваністю та завершеністю результатів і розглядається з позиції
культурологічного,

аксіологічного,

компетентнісного,

системного

та

особистісно-діяльнісного наукових підходів.
2. З’ясовано, що науковий феномен «методична культура вчителя
початкових класів» є похідним від понять: «культура», «культура особистості»,
«професійна культура», «професійно-педагогічна культура» і «методична
культура».
Визначено, що «методична культура вчителя початкових класів» – це
інтегративна сукупність його професійно-особистісних цінностей та якостей,
методичної компетентності та методичної майстерності, що дозволяє творчо
здійснювати професійно-методичну діяльність на основі рефлексії, набутого
досвіду та саморозвитку з урахуванням нормативних вимог. Її структурними
компонентами

є:

ціннісно-мотиваційний,

когнітивно-праксеологічний,

особистісно-творчий, рефлексивно-оцінювальний.
3. На основі конкретизації критеріїв методичної культури вчителя
початкових класів (система ціннісних орієнтацій і професійно-особистісна
мотивація; методична компетентність і методична майстерність; професійно-
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значущі якості та методична креативність; здатність до рефлексії, саморозвитку
та

оцінювання

професійно-методичної

діяльності)

визначено

рівні

її

сформованості у процесі професійної підготовки (адаптивно-наслідувальний,
репродуктивний,

компетентнісно-продуктивний,

інтегративно-творчий).

Доведено, що перехід від попереднього до наступного рівня сформованості
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів супроводжується
кількісними та якісними змінами, що знаходять своє вираження в змісті
компонентів досліджуваного педагогічного явища.
Результати

проведеного

вхідного

констатувального

дослідження

засвідчили недостатній рівень сформованості методичної культури майбутніх
учителів

початкових

класів

(адаптивно-наслідувальний

–

39,74%

і

репродуктивний – 33,58%), що й зумовило потребу в підвищенні ефективності
професійної підготовки студентів у вищій школі та доцільність розроблення й
запровадження експериментальної моделі формування їхньої методичної
культури.
4. Обґрунтовано й експериментально перевірено модель формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної

підготовки,

яка

складається

з

трьох

блоків:

теоретико-

методологічного (мета, завдання, методологічні підходи, принципи формування
методичної культури майбутніх учителів початкових класів та її структурні
компоненти);

змістово-діяльнісного

(зміст,

форми,

методи

формування

методичної культури майбутніх учителів початкових класів); результативного
(критерії та рівні сформованості методичної культури майбутніх учителів
початкових класів).
Формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів
здійснюється

впродовж

ознайомлювально-стимулюючого;

навчально-

продуктивного, творчо-діяльнісного та рефлексивно-аналітичного етапів при
реалізації у вищій школі педагогічних умов (створення освітнього середовища,
спрямованого на формування системи ціннісних орієнтацій і професійноособистісної мотивації майбутніх учителів початкових класів; удосконалення
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змісту, форм і методів освітнього процесу у вищих навчальних закладах,
спрямованого на формування компонентів методичної культури; залучення
студентів до професійно-методичної діяльності з метою накопичення власного
методичного досвіду та формування в них здатності до саморозвитку).
Експериментальна

перевірка

ефективності

моделі

формування

методичної культури майбутніх учителів початкових класів у процесі
професійної підготовки дозволила виявити позитивну динаміку в ЕГ, оскільки
відсоток студентів з інтегративно-творчим рівнем сформованості методичної
культури

зріс

на

7,19%,

системно-продуктивним

–

на

18,59%

та

репродуктивним – на 6,94%. Відповідно зменшились показники адаптивнонаслідувального рівня на 32,7%. Водночас у КГ відповідні показники суттєво
не змінилися (+2,36%, +0,79%, +1,96%, –4,71%).
Застосування математичних методів опрацювання експериментальних
даних

(використання

статистичного

критерію

Пірсона)

підтвердило

ефективність апробованої моделі формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
5. Навчально-методичне забезпечення формування методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки,
розроблене й апробоване в процесі дослідно-експериментальної роботи,
включає: навчальну програму та методичні рекомендації до вивчення курсу
«Методична культура вчителя початкових класів»; тренінг «Мотивація
професійної

діяльності

майбутнього

вчителя»;

тренінг

«Комунікативні

здібності педагога»; семінар-практикум «Креативний учитель – запорука
професійного успіху»; ділову гру «Кроки до методичної майстерності»;
пам’ятку-алгоритм щодо створення індивідуального методичного портфоліо;
комплекс вправ та ігор з формування методичної культури майбутніх учителів.
Таким чином, отримані результати дозволяють стверджувати, що мета
дослідження досягнута, завдання виконані, положення гіпотези доведені.
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На основі здійсненого наукового дослідження та отриманих результатів
для ефективного формування методичної культури майбутніх учителів
початкових класів у процесі професійної підготовки пропонуємо:
- збільшити

кількість

годин

вивчення

нормативних

професійно-

орієнтованих дисциплін для студентів спеціальності «Початкова освіта»,
спрямувавши їх зміст на формування дидактико-методичних компетентностей
майбутніх учителів початкових класів згідно з Концепцією реформування
середньої школи «Нова українська школа» та оновленого Держстандарту
початкової освіти;
- до освітніх програм професійної підготовки студентів спеціальності
«Початкова освіта» включити елективний курс «Методична культура вчителя
початкових класів»;
- під час організації різних видів педагогічної практики залучати
майбутніх учителів початкових класів до участі в методичній роботі школи.
Проведене

дисертаційне

дослідження

не

вичерпує

усіх

аспектів

вирішення окресленої проблеми. До подальших напрямів наукових пошуків
вважаємо за доцільне віднести: розвиток методичної культури вчителів
початкових класів у системі методичної роботи закладу освіти; формування
методичної компетентності учителів початкових класів в умовах упровадження
нового Державного стандарту початкової освіти; вивчення досвіду формування
методичної культури вчителів початкових класів у зарубіжних країнах.
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ДОДАТКИ
Додаток А
Визначення сутності поняття «методична діяльність»
Автор
Трактування поняття

№
п/п
1. І. Акуленко

2.

С. Вітвицька

3.

С. Гончарова

4.

О. Куцевол

5.

Л. Семушина
Н. Ярошенко

Під методичною діяльністю розуміє виконання
суб’єктом дій та операцій із методичними об’єктами
або з їхніми замінниками (моделями) з метою
отримання нових особистісно вагомих методичних
знань у вигляді понять, фактів, способів діяльності,
пов’язаних із процесом навчання учнів математики як у
стандартних, так і в нових умовах.
Методичну діяльність викладача вищого навчального
закладу розуміє як сукупність його навчальнометодичної та організаційно-методичної діяльності.
Першу складову розуміє як: підготовку до занять,
навчальної практики; розробку і підготовка до видання
навчально-методичних матеріалів; поточну роботу
стосовно
підвищення
педагогічної
кваліфікації;
вивчення передового досвіду; складання методичних
розробок тощо. Другу складову, розглядає як роботу
пов’язану з організацією педагогічних практик;
методичну робота на допомогу вчителям, робота з
підготовки науково методичних семінарів та ін..
Під методичною діяльністю розуміє специфічний вид
освітньої діяльності, змістом якої є системна єдність
створення методу, його апробації, впровадження метода
(отримання методики) та застосування методики
Методичну діяльність, яку розглядає як важливу складову
фахової компетенції сучасного вчителя, трактує як
поєднання інтелектуальної і практичної діяльності,
спрямованої на створення моделі майбутньої предметнопедагогічної взаємодії з учнями, проектування,
конструювання й реалізацію її змісту й технології в
навчально-виховному процесі з метою більш ефективного
впливу на розвиток школярів.
Методична діяльність – це один із основних обов’язків
викладача, яка спрямована на розробку і вдосконалення
методики викладання дисципліни.
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Продовження додатку А

6.

Н. Соловова

7.

Н. Ерганова

8.

В. Шаган

9.

Н. Майєр

10. С. Скворцова

Розуміє під методичною діяльністю самостійний вид
професійно-педагогічної діяльності, яка передбачає
єдину структура цього виду професійної діяльності
педагога та загальні основні процедури виконання
методичних розробок.
Методична діяльність викладача вищої школи полягає у
поєднанні кількох її видів, а саме: навчальнометодичної,
науково-методичної,
організаційнометодичної,
експертно-методичної.
Методична
діяльність поєднує функції керування всіма її видами,
механізмом
професійно-особистісного
розвитку
викладача, який опосередковує результат професійної
підготовки студентів
Під методичною діяльністю розуміє самостійний вид
професійної діяльності педагога з проектування,
розробки та конструювання, дослідження засобів
навчання, що дозволяють здійснювати регуляцію
навчальної та навчальної діяльності з окремого
предмету або циклу навчальних дисциплін.
Розглядає як специфічний вид професійної діяльності
викладача з проектування, розробки і конструювання,
дослідження засобів навчання, які дозволяють
регулювати діяльність навчання й учіння з окремої
дисципліни чи циклу навчальних дисциплін;
– це стійкі процедури планування, конструювання,
вибору і використання засобів навчання, які потребують
постійного вдосконалення.
Методична діяльність викладача французької мови
передбачає підготовку засобів навчання й контролю для
забезпечення навчально-виховного процесу.
Методична діяльність вчителя це процес розв’язування
комплексу методичних задач, що виникають у процесі
методичної діяльності вчителя, метою яких є навчання
учнів; сформульовані словесно моделі таких ситуацій.

Додаток розроблено автором на основі аналізу джерел: Вітвииька, 2005;
Гончарова, 1997; Куцевол, 2007; Майєр, 2014; Скворцова, 2015; Шаган, 2010.
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Додаток Б
Глосарій
Здатність до оцінювання професійно-методичної діяльності –
спроможність учителя визначити цінність та
значущість об’єкта
оцінювання, встановити його відповідність нормам, цілям; з’ясувати його
продуктивність, доречність використання для досягнення цілей
професійно-методичної діяльності.
Здатність до рефлексії та саморозвитку – здатність учителя у процесі
здійснення самоаналізу та самооцінювання власної професійно-методичної
діяльності визначити шляхи, прогнозувати перспективи саморозвитку та
регулювати професійно-особистісну активність.
Культура – це цілісна єдність цінностей, засобів і продуктів людської
діяльності, в якій реалізується активність людини, її самовдосконалення,
підвищення потреб, гармонізація стосунків між людиною – суспільством,
людиною – природою, людиною – людиною
Методична компетентність – особистісно-професійна властивість учителя,
що проявляється у здатності здійснювати діяльність на основі здобутої
системи спеціально-наукових, дидактичних і методичних знань та умінь у
поєднанні з досвідом ефективного розв’язування методичних завдань, а
також теоретичній та практичній готовності здійснювати професійнометодичну діяльність з урахуванням нормативних вимог, що постійно
змінюються.
Методична креативність – інтегративне поєднання якостей особистості
вчителя, котрі визначають його готовність до творчості в професійнометодичній діяльності та нестандартного вирішення методичних задач чи
професійних ситуацій.
Методична культура вчителя початкових класів – це інтегративна
сукупність його професійно-особистісних цінностей та якостей,
методичної компетентності та методичної майстерності, що дозволяє
творчо здійснювати професійно-методичну діяльність на основі рефлексії,
набутого досвіду та саморозвитку з урахуванням нормативних вимог.
Методична майстерність – це комплекс професійно-особистісних
властивостей та якостей педагога, які забезпечують ефективність
виконання професійно-методичної діяльності на рефлексивній основі.
Педагогічна культура – вищий ступінь відповідності рівня розвитку
особистості й професійної підготовленості педагога до специфіки
педагогічної діяльності.
Професійна культура – ступінь оволодіння професійною групою людей
прийомами і способами вирішення спеціальних професійних завдань.
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Професійно значущі якості вчителя – сукупність особистісних якостей
закладених природою, набутих у процесі навчання та виховання,
сформованих у процесі діяльності, що є необхідними для ефективного
здійснення професійно-методичної діяльності.
Професійно-методична діяльність – вид професійної діяльності вчителя,
сукупність його розумових дій, що спрямована на удосконалення власної
професійної компетентності, педагогічної майстерності та творчого
потенціалу, концентрація яких сприяє якісному виконанню дій та операцій
з методичними об’єктами на основі педагогічної рефлексії.
Професійно-особистісна мотивація – індивідуальне утворення особистості
вчителя, яке формується під дією зовнішніх та внутрішніх чинників і
включає в себе як професійні так і особистісні мотиви, інтереси, потреби
тощо, сформованість яких є чітким орієнтиром, спрямованістю та
внутрішнім поштовхом для формування методичної культури майбутніх
учителів початкових класів у процесі професійної підготовки.
Професійно-педагогічна культура – це особливий різновид педагогічної
культури, в якому сконцентровано досвід спеціально організованої
суспільної практики навчання і виховання підростаючого покоління у
створених суспільством закладах освіти для задоволення конкретних
потреб, способів реалізації освітньої діяльності, соціальних вимог, що її
нормують, та способів оволодіння певною діяльністю.
Система ціннісних орієнтацій – це сукупність загальнолюдських,
особистісно-професійних цінностей та спрямованості особистості
педагога, що проявляються в індивідуальному позитивному ставленні до
професійно-методичної діяльності, усвідомлені значимості її для
формування методичної культури майбутніх учителів початкових класів у
процесі їх професійної підготовки.
Формування – процес цілеспрямованого впливу на особистість, з метою
розвитку і вдосконалення якостей, ціннісних орієнтацій, знань, умінь,
навичок, здатності до здійснення діяльності.
Формування методичної культури вчителя початкових класів – складний,
багатогранний процес, який відображає його педагогічну сутність,
характеризується
керованістю,
організованістю,
передбачуваністю
результатів.

Додаток розроблено автором на основі узагальнення теоретичних основ
дослідження
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Додаток В
Порівняльна таблиця дисциплін
циклу професійної та практичної підготовки вчителів початкових класів
Навчальні дисципліни

Психологія загальна та вікова
Психологія педагогічна
Основи психодіагностики
Вступ до спеціальності
Історія педагогіки
Загальні основи педагогіки
Дидактика
Теорія і методика виховання
Педагогічна майстерність
Організація і управління у
початковій освіті
Педагогічні технології в
початковій школі
Основи інклюзивної педагогіки
Дитяча література
Методика навчання української
мови
Методика навчання
літературного читання
Каліграфія
Методика навчання освітньої
галузі «математика»
Методика навчання освітньої
галузі «природознавство»

ЧНУ
ЦДПУ
ПНПУ
ТНПУ
ім. Ю.Федьковича ім. Володимира Винниченка ім. К.Д. Ушинського ім. Володимира Гнатюка
Дисципліни нормативної частини
ІІІ. Цикл професійної та практичної підготовки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+
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Продовження додатку Б
+

Методика навчання освітньої
галузі «суспільствознавство»
Методика навчання основам
здоров’я
Фізична культура з методикою
навчання
Трудове навчання з практикумом
Методика навчання інформатики
Образотворче мистецтво з
методикою навчання
Основи сценічного та екранного
мистецтва з методикою навчання
Музичне мистецтво з методикою
навчання
Основи хореографії з методикою
навчання
Основи культури і техніки
мовлення

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Методична робота у закладах
освіти
Індивідуальна робота з
молодшими школярами
Організація виховної роботи з
учнівськими колективами
початкової школи
Методика гурткової роботи з
молодшими школярами
Психолого-педагогічні проблеми
сучасного уроку
Інформаційна культура студента

+

–

–

Дисципліни самостійного вибору
–

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+
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Спецкурс із методики навчання
математики («формування вмінь
конструювати задачі з
математики в учнів початкової
школи»)
Спецкурс із методики навчання
української мови («формування
мовної особистості молодшого
школяра засобами цікавого
мовознавства»)
Спецкурс із методики навчання
природознавства («технологія
формування у молодших
школярів дієвих природничонаукових знань»)
Практикум з розв’язування задач
Практикум із розвитку зв’язного
мовлення
Педагогічна підтримка
професійного становлення
майбутнього вчителя
Педагогічна творчість
Інноваційні технології навчання і
виховання в початковій школі
Ведення ділової шкільної
документації ведення ділової
шкільної документації
Компетентнісний підхід в
початковій освіті

Додаток розроблено автором

Продовження додатку Б
+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

+

–
–

–
–

–
–

+
+

–

–

+

–

–
–

–
+

+
–

–
–

–

+

–

–

–

+

–

–
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критерії

Додаток Ґ
Критерії та показники методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
показники

Ціннісно-мотиваційний компонент
система ціннісних
загальнолюдські цінності; особистісні цінності
орієнтацій:
вчителя (гуманність, справедливість, працелюбність,
відповідальність, вимогливість до себе); професійні
цінності вчителя (цінності-уміння, цінності-знання,
цілеспрямованість, самостійність, ініціативність,
організованість), ціннісна орієнтація на професійнометодичну діяльність;
професійноособистісна
мотивація:

професійно-методична мотивація; інтерес до успіху в
професійно-методичній діяльності; потреба у
професійній самореалізації; бажання кар’єрного
зростання; спрямованість на оволодіння методичною
культурою
Когнітивно-праксеологічний компонент
методична
знання педагогіки та методик викладання навчальних
компетентність:
дисциплін початкової школи; знання та уміння
здійснювати планування, структурування, реалізацію
різних форм організації навчально-виховної роботи в
початковій школі; методична грамотність; методичне
мислення;
методична
майстерність:

професійно
якості:

вміння здійснювати всі види професійно-методичної
діяльності
вчителя;
уміння
моделювати,
прогнозувати, розв’язувати педагогічні ситуації;
уміння
організовувати
різноманітні
форми
навчально-виховного процесу в початковій школі;
уміння презентувати свої методичні ідеї, розробки,
педагогічний досвід; педагогічну техніку
Особистісно-творчий компонент
значущі комунікативність; організаційні якості; здатність до
емпатії; цілеспрямованість; мобільність; гуманність,
толерантність, оптимізм;
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методична
креативність:

здатність
рефлексії
саморозвитку
здатність
оцінювання
професійнометодичної
діяльності

здатність
до
творчої
професійно-методичної
діяльності;
прояв
нетрадиційного,
творчого
мислення;
сформованість
креативних
рис
особистості;
вміння
творчо
осмислювати,
інтерпретувати готові розробки уроків.
Рефлексивно-оцінювальний компонент:
до здатність до самопізнання; вміння здійснювати
та самоаналіз
власної
професійно-методичної
діяльності; готовність до саморозвитку;
до здатність
аналізувати
професійно-методичну
діяльність; уміння аналізувати навчально-методичні
матеріали; уміння аналізувати та впроваджувати
передовий педагогічний досвід

Додаток розроблено автором
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Додаток Д
Комплекс методик для виявлення стану сформованості
методичної культури майбутніх учителів початкових класів
у процесі професійної підготовки
Критерій
Назва та автор методики
1. Ціннісно-мотиваційний компонент
1.1. система ціннісних
М.1.1 Методика «ціннісні орієнтації»
орієнтацій
(М. Рокич)
1.2. професійноМ.1.2
Оцінювання
професійної
особистісна мотивація спрямованості особистості (модифікований
опитувальник Є.І.Рогова)
М.1.3 Методика вивчення мотивації
професійно
діяльності
(К. Замфір
модифікації А. Реана).
2. Когнітивно-праксеологічний компонент
2.1. методична
М.2.1 Тести визначення методичної
компетентність
компетентності (розроблено автором).
М.2.2
Сомооцінювання
методичних
компетенцій (розроблено автором)
2.2. методична
М.2.3 Аналіз результатів практики,
майстерність
експертна оцінка.
М.2.4 Сутність методичної культури
вчителя початкових класів (авторська).
Особистісно-творчий компонент
3.1. професійно значущі
М.3.1 Методика КОЗ «Оцінювання
якості
комунікативних
і
організаторських
здібностей»
(В. Синявський
та
Б. Федоришин).
М.3.2 Методика І. Юсупова «Здатність
педагога до емпатії»
2.3. методична
М.3.3
Опитувальник
креативності
креативність
Д. Джонсона
3. Рефлексивно-оцінювальний компонент
4.1. здатність до рефлексії та
М.4.1
Методика
А.
Карпова
саморозвитку
«Діагностика рефлексії»
4.2. здатність до оцінювання
М.4.2
Методика
В. Маралова
професійно-методичної
«Схильність до саморозвитку».
діяльності

Додаток розроблено автором
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Додаток Е
Шкала оцінювання рівнів сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
Методика
Реальна шкала
Узагальнена шкала
оцінювання
оцінювання
Ціннісно-мотиваційний компонент
1–4
76 – 100
методика
5–9
51 – 75
«Ціннісні орієнтації» (М. Рокича)
10 – 14
26 – 50
(М.1.1)

методика «Оцінювання
професійної спрямованості
особистості вчителя» (Є. Рогова)
(М.1.2.)

15 – 18

0 – 25

7
5–6
3–4
1–2

76 – 100
51 – 75
26 – 50
0 – 25

1-2
3
4
5

76 – 100
51 – 75
26 – 50
0 – 25

методика вивчення мотивації
професійної діяльності
(К. Замфір модифікації А. Реана)
(М.1.3.)
Когнітивно-праксеологічний компонент
тестові завдання з професійно50 – 60
орієнтованих дисциплін
30 – 49
(розроблено автором)
19 – 29
(М.2.1)
1 – 18
«Самооцінювання професійометодичних компетенцій»
(розроблено автором)
(М.2.2)
аналіз
результатів педагогічної практики
та експертна оцінка
(М.2.3)

76 – 100
51 – 75
26 – 50
0 – 25

171 – 195
142 – 170
95 – 141
0 – 94
5

76 – 100
51 – 75
26 – 50
0 – 25
76 – 100

4

51 – 75

3

26 – 50

2

0 – 25
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Особистісно-творчий компонент
методика КОЗ «Оцінювання
5
комунікативних і організаторських
4
здібностей» В. Синявського та
3
Б. Федоришина
(М.3.1)
1–2
методика «Здатність педагога до
емпатії» (І. Юсупова)
(М.3.2)
Опитувальник креативності
Д. Джонсона
(М.3.3)

анкетування
«Схильність до саморозвитку»
(В. Маралова)
(М.4.2)

Додаток розроблено автором

51 – 75
26 – 50
0 – 25

63 – 90
37 – 62
12 – 36
1 – 11
34 – 40

76 – 100
51 – 75
26 – 50
0 – 25
76 – 100

33 – 27

51 – 75

20 – 26

26 – 50

8 – 19
Рефлексивно-оцінювальний компонент
методика «Діагностика рефлексії»
(А. Карпова)
(М.4.1)

76 – 100

0 – 25

7 – 10

76 – 100

5–6

51 – 75

3–4

26 – 50

1–2

0 – 25

65 – 75

76 – 100

55 – 64

51 – 75

54 – 36

26 – 50

15 – 35

0 – 25
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Додаток Ж
Методики спрямовані на визначення рівня сформованості
ціннісно-мотиваційного компонента
Додаток Ж.1
МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ»
(М. Рокич)
Інструкція. Шановні студенти! Пропонуємо Вам два списки з переліком
цінностей. Пронумеруйте кожен із них (від 1 до 18) відповідно до їх
важливості для Вас.
Список А (термінальні цінності):
1) активна діяльність в житті (повнота та емоційна насиченість
життя);
2) життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що
досягаються життєвим досвідом);
3) здоров'я (фізичне і психічне);
4) цікава робота;
5) краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в
природі і в мистецтві);
6) любов (духовна і фізична близькість із коханою людиною);
7) матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних
труднощів);
8) наявність добрих і вірних друзів;
9) суспільне визнання (повага оточуючих, колективу,
товаришів по роботі);
10) пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляд,
загальної культури, інтелектуальний розвиток);
11) продуктивне життя (максимально повне використання своїх
можливостей, сил та здібностей);
12) розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне
вдосконалення);
13) розваги (приємне, необтяжливе проведення часу,
відсутність обов'язків);
14) свобода (самостійність, незалежність у судженнях і
вчинках);

Місце в
житті
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15) щасливе сімейне життя;
16) щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших
людей, всього народу, людства в цілому);
17) творчість (можливість творчої діяльності);
18) впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від
внутрішніх протиріч, сумнівів).
Список Б (інструментальні цінності)
1) акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі,
порядок у справах;
2) вихованість (гарні манери);
3) високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);
4) життєрадісність (почуття гумору);
5) старанність (дисциплінованість);
6) незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);
7) непримиренність до недоліків у собі та інших;
8) висока загальна культура;
9) відповідальність (почуття обов'язку, вміння тримати слово);
10) раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати
обдумані, раціональні рішення);
11) самоконтроль (стриманість, самодисципліна);
12) сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів;
13) тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати
перед труднощами);
14) терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати
іншим їхні помилки та омани);
15) широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору,
поважати інші смаки, звичаї, звички);
16) чесність (правдивість, щирість);
17) ефективність у справах (працелюбність, продуктивність у
роботі);
18) чуйність (дбайливість)

Від 1до18

Дякуємо за співпрацю!
Джерело: Климова Е. А (Ред.). (1999). Психологическая диагностика в
управлении персоналом. Москва: РПО.
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Додаток Ж.2
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(адаптована на основі К. Замфір у модифікації А.А.Реана)
Інструкція. Шановні студенти! Прочитайте подані мотиви професійної
діяльності та оцініть наскільки для Вас актуальний той чи інший мотив за
поданою шкалою:
1 бал – дуже незначною мірою;
2 бали – досить незначною мірою;
3 бали – середньою мірою;
4 бали – досить великою мірою;
5 балів – дуже великою мірою.
№

Мотиви

бали

Винагорода, подяка, грошовий заробіток
Прагнення до кар’єрного росту
Прагнення уникнути критики з боку керівника або колег
Прагнення уникнути можливих покарань або
неприємностей
5. Потреба досягнення соціального престижу й поваги
(визнання) з боку інших
6. Задоволення від самого процесу і результату роботи
7. Можливість найбільш повної самореалізації саме у даній
діяльності
1.
2.
3.
4.

Дякуємо за співпрацю!

Джерело: Реан, А. А. (2006). Психология и психодиагностика личности. Теория,
методы исследования, практикум: арсенал практического психолога. СанктПетербург: Прайм-Еврознак.
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Додаток Ж.3
ОПИТУВАЛЬНИК
ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
(Є. Рогов)
Інструкція. Шановні студенти! В даному опитувальнику перераховані
властивості, притаманні Вам більшою чи меншою мірою.
При цьому можливі два варіанти відповідей:
А) правильно, властивість, що описується, типова для моєї поведінки;
Б) неправильно, властивість, що описується, не типова для моєї поведінки
або притаманна мені в мінімальному ступені.
Прочитавши твердження, виберіть один з варіантів (А чи Б), який найбільше
Вам підходить, та запишіть його у бланку для відповідей напроти відповідного
номера.
Текст опитувальника
№
Твердження
1. Я цілком міг би жити один, далеко від людей.
2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю.
3. Тверді знання дисциплін, які я вивчаю, можуть істотно полегшити
життя людини.
4. Люди повинні більше, ніж тепер, дотримуватися законів моралі.
5. Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її до бібліотеки.
6. Мій ідеал робочої обстановки – тиха кімната з робочим столом.
7. Люди кажуть, що мені подобається робити все своїм оригінальним
способом.
8. Серед моїх ідеалів чільне місце посідають особистості вчених, які
зробили великий внесок у педагогіку.
9. Оточуючі вважають, що на грубість я просто не здатний.
10. Я завжди уважно стежу за тим, як я одягнений.
11. Буває, що весь ранок я ні з ким не хочу розмовляти.
12. Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладу.
13. Більшість моїх друзів – люди, інтереси яких лежать у сфері моєї
професії.
14. Я довго аналізую свою поведінку.
15. Вдома я поводжу себе за столом так само, як у ресторані.
16. У компанії я даю іншим можливість жартувати і розповідати всякі
історії.
17. Мене дратують люди, які не можуть швидко приймати рішення.
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18. Якщо у мене є трохи вільного часу, то я волію почитати педагогічну
літературу
19. Мені незручно «дуріти» в компанії, якщо навіть інші це роблять.
20. Іноді я люблю позлословити про відсутніх.
21. Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх.
22. Я рідко виступаю в розрізі з думкою колективу.
23. Мені більше подобаються люди, які добре знають свою професію,
незалежно від їх особистісних особливостей.
24. Я не можу бути байдужим до проблем інших.
25. Я завжди охоче визнаю свої помилки.
26. Гірше покарання для мене – бути закритим на самоті.
27. Зусилля, витрачені на складання планів, не варті цього.
28. У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну
літературу.
29. Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати.
30. У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять
допомогти.
31. Ймовірно, деякі люди вважають, що я занадто балакучий.
32. Я уникаю громадської роботи і пов'язаної з цим відповідальності.
33. Наука – це те, що найбільше цікавить мене в житті.
34. Оточуючі вважають мою сім'ю інтелігентною.
35. Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно продумую, що із собою
взяти.
36. Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж інші люди.
37. Якщо є вибір, то я волію організувати позакласний захід, а не
розповідати учням що-небудь з тієї чи іншої дисципліни.
38. Основне завдання вчителя – передати учневі знання.
39. Я люблю читати книги і статті на теми моралі, етики.
40. Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене з питаннями.
41. Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, безсумнівно, раді мене
бачити.
42. Думаю, мені сподобалася б робота, пов'язана з відповідальною
адміністративно-господарською діяльністю.
43. Я навряд чи засмучусь, якщо доведеться провести свою відпустку,
навчаючись на курсах підвищення кваліфікації.
44. Моя люб'язність часто не подобається іншим людям.
45. Були випадки, коли я заздрив удачі інших.
46. Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я можу швидко забути про це.
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47. Як правило, оточуючі прислухаються до моїх пропозицій.
48. Якби мені вдалося перенестися в майбутнє на короткий час, то я,
насамперед, набрав би літератури з педагогічних дисциплін.
49. Я активно впливаю на долю інших.
50. Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей.
Бланк для відповідей
1
2
3
4
5
№п А/Б №п А/Б №п А/Б
№п
А/Б
№п
А/Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
сума балів
сума балів
сума балів
сума балів
сума балів
Підрахуйте:
кожна відповідь, яка збіглася з «ключовою», оцінюється в 1 бал; а за
невідповідну ключу – 0 балів. Отримані бали підсумуйте і впишіть у бланк
для відповідей.
Ключ:
1. Комунікабельність: 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а;
2. Організованість: 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а;
3. Спрямованість на предмет: 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 38а, 43а, 48а;
4. Інтелігентність: 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а;
5. Мотивація схвалення: 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б,
50а.
Інтерпретація результатів:
Зона норми знаходиться в межах 3-7 балів. Кожен з напрямків професійної
спрямованості вважається недостатньо розвиненим, якщо за даною шкалою
отримано менше трьох балів, і яскраво вираженим – якщо кількість балів
більше семи.
Дякуємо за співпрацю!
Джерело: Рогов, Е. И. (1999). Настольная книга практического психолога
(Кн. 2). Москва: ВЛАДОС.
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Додаток З
Методики спрямовані на визначення рівня сформованості
когнітивно-праксеологічного компонента
Додаток З.1
ТЕСТИ
Завдання 1 рівня
Виберіть правильну відповідь:
1. Освіта – це:
а) певна система засвоєних особистістю знань, умінь і навичок та пов’язані
з нею рівень розвитку її розумово-пізнавальних сил, моральноестетичної культури;
б) цілеспрямований процес і результат оволодіння системою знань, умінь і
навичок, формування світогляду і розвитку здібностей;
в) процес, який забезпечує засвоєння досвіду, виховання і розвиток
особистості, що дозволяє цивілізовано жити й творчо працювати.
2. Знання – це:
а) теоретичне оволодіння людиною предметом;
б) досвід ставлень людини до оточуючого світу;
в) головний засіб цілеспрямованого навчання.
3. Уміння – це:
а) досвід творчої діяльності людини, що навчається;
б) оволодіння способами застосування засвоєних знань на практиці;
в) основні закони науки, що розкривають взаємозв’язки різних об’єктів і
явищ дійсності.
4. Навички – це:
а) специфічні для певного навчального предмету вміння;
б) уміння, доведені до автоматизму;
в) загальні для всіх навчальних предметів уміння.
5. Зміст освіти характеризується в:
а) навчальних планах, навчальних програмах, підручниках і посібниках;
б) діяльності директорів шкіл, учителів, працівників відділів народної
освіти;
в) спеціалізованих періодичних виданнях – газетах, журналах, методичних
розробках.
6. Навчальний предмет – це:
а) система знань, умінь, навичок з окремих галузей знань, а також
міжпредметні загальнонавчальні уміння й навички;
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б) спеціально сконструйована форма змісту, яка адаптує основи певної
науки до потреб шкільного навчання;
в) реалізація у процесі навчання трьох цілей: освітньої, розвивальної,
виховної, а також засвоєння способів поведінки.
7. Навчальний план – це:
а)нормативний документ, який визначає перелік навчальних предметів, їх
розподіл за роками навчання, кількість годин на тиждень, рік, структуру
навчального року;
б) нормативний документ, який визначає кількість навчальних предметів,
зміст матеріалу з кожного предмета, поділений на розділи і теми із
зазначеною кількістю годин на кожну;
в) нормативний документ, в якому розкривається зміст навчального
матеріалу з предметів, кількість годин на вивчення тем, розділів,
початок і кінець навчального року.
8. Процес навчання – це:
а) процес сприймання, осмислення, запам’ятовування учнями нового
матеріалу;
б) передача учням інформації від учителя за допомогою підручників,
дидактичних матеріалів, технічних засобів навчання;
в) взаємна діяльність учителя й учнів, що спрямована на вирішення
навчально-виховних цілей.
9. Навчальна програма визначає:
а) перелік основних галузей знань за роками навчання, максимальне
навантаження учнів за роками навчання, систему ціннісних орієнтацій
учнів;
б) мету і завдання предмета, тематичний зміст, тривалість і основні
підходи до вивчення, кінцеві результати, орієнтири рівнів засвоєння;
в) знання про людину, природу, суспільство; уміння та навички (розумові,
практичні, загально навчальні, предметні), досвід творчої діяльності,
систему цінностей, ставлення і поведінки людини.
10. Державний освітній стандарт включає:
а) знання, уміння, навички, якими повинні оволодіти учні за певний період
навчання, перелік підручників і посібників з кожного навчального
предмету;
б) цілі навчання, перелік найбільш доцільних форм, методів і засобів
навчання, наперед визначені результати навчання, систему вимірників
для оцінки якості засвоєного;
в) базовий навчальний план, загальну характеристику освітньої галузі,
зміст навчального предмета, вимоги до мінімального рівня засвоєння
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змісту за ступенями навчання, систему вимірників для оцінки якості
засвоєного.
11. Процес навчання включає:
а) діяльність учителя – викладання та діяльність учнів – учіння;
б) особистісні якості учителя та особистісні якості учнів;
в) діяльність учнів – самовиховання та діяльність вчителя –
перевиховання.
12. В якому з даних поєднань не порушена послідовність операцій у процесі
засвоєння знань:
а) сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення та систематизація
знань, застосування знань на практиці;
б) осмислення, розуміння, узагальнення та систематизація знань,
сприймання, застосування знань на практиці;
в) сприймання, розуміння, осмислення, узагальнення та систематизація
знань, застосування знань на практиці.
13.Принципи навчання – це:
а) вихідні положення організації навчання;
б) засоби організації навчання;
в) порядок проведення навчального процесу.
14. Дидактичні принципи забезпечують ефективність, коли застосовуються:
а) по розумінню вчителя;
б) поетапно;
в) комплексно.
15.До якого принципу Ви віднесете правила: від відомого до невідомого, від
простого до складного?:
а) зв’язку теорії з практикою;
б) доступності;
в) наочності.
16.Етапи діяльності вчителя на уроці:
а) мотивація учіння школярів, актуалізація опорних знань, організація
вивчення нового матеріалу, вдосконалення раніше вивченого,
визначення результативності навчання;
б) актуалізація опорних знань, мотивація учіння школярів, організація
вивчення нового матеріалу, вдосконалення раніше вивченого,
визначення результативності навчання;
в) організація вивчення нового матеріалу, мотивація учіння школярів,
актуалізація опорних знань, вдосконалення раніше вивченого,
визначення результативності навчання.
17. Якщо в класі навчаються учні різного рівня знань, вчителю треба:
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а) зосередити увагу на перспективних учнях;
б) розраховувати навчання на «середнього» учня;
в) здійснити диференційований підхід до учнів з різними можливостями.
18.Методи навчання – це:
а) шляхи, способи досягнення навчальних цілей уроку;
б) основні дидактичні ідеї, що забезпечують ефективність навчання;
в) керівництво учителя процесом навчання.
19.З перерахованих понять оберіть методи навчання:
а) узагальнення, інструктаж, підведення підсумків;
б) моральне виховання, особистісно-орієнтоване навчання;
в) розповідь, демонстрація, бесіда.
20.Дайте визначення поняттю «форма організації навчання»:
а) форма організації навчання як дидактична категорія означає побудову
спілкування вчителя й учнів за встановленими принципами;
б) форма організації навчання як дидактична категорія означає побудову
вчителем навчальних занять, організацію навчальної діяльності вчителя
й учнів;
в) форма організації навчання як дидактична категорія означає зовнішню
сторону організації навчального процесу, що пов’язана з кількістю
учнів, часом і місцем навчання, а також порядком його здійснення.
21.Основною формою організації навчання в сучасній початковій школі
України є:
а) урок;
б) практичні заняття;
в) навчальна екскурсія.
22. Інтегрований урок – це:
а) включення в урок запитань і завдань з матеріалу інших предметів, що
мають допоміжне значення для вивчення основної теми;
б) урок, на якому використовується навчальний матеріал з кількох
предметів, об’єднаних навколо однієї теми;
в) використання в межах уроку специфічних форм організації занять
(екскурсій, ігор та ін.).
23. Назвіть основні типи уроків (за В. Онищуком), виходячи з дидактичної
мети:
а) урок вивчення нового матеріалу; урок закріплення і застосування знань,
умінь і навичок; урок повторення і узагальнення знань і вмінь; урок
перевірки і контролю результатів навчання;
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б) урок заучування напам’ять, комбінований урок, екскурсія, індивідуальна
робота з учнями, урок формування понять та умінь, демонстраційний
урок;
в) урок засвоєння нових знань; урок формування умінь та навичок; урок
застосування знань, умінь і навичок; урок узагальнення та
систематизації знань; урок перевірки, оцінювання та корекції знань,
умінь і навичок; комбінований урок.
24.У навчальному процесі існують такі види контролю:
а) попередній, поточний, періодичний, підсумковий;
б) індивідуальний, колективний;
в) попередній, поточний, періодичний, підсумковий, фронтальний,
оглядовий, систематичний.
25. Методична робота в школі – це:
а) діяльність директора школи з метою покращення навчально-виховного
процесу;
б) діяльність методичних об’єднань вчителів;
в) діяльність педагогічного колективу, спрямована на підвищення рівня
професійної майстерності вчителів.
26. Передовий педагогічний досвід – це:
а) результат виховної діяльності педагога, спрямований на підвищення
рівня вихованості учнів;
б) результат навчальної діяльності педагога, спрямований на підвищення
рівня знань учнів;
в) результат творчої діяльності педагога з елементами новизни,
спрямований на реалізацію актуальних завдань навчання й виховання.
27. Основними видами планів роботи школи є:
а) перспективний, річний, календарний;
б) плани уроків, плани виховної роботи;
в) план директора школи, план заступників директора з різних видів
діяльності.
28. Основним нормативним документом, на основі якого складається розклад
уроків у школі є:
а) план роботи школи;
б) програми навчальних дисциплін;
в) навчальний план.
29. Про яку форму методичної роботи йдеться? Дана форма методичної
роботи використовується для задоволення особистих потреб і конкретних
запитів педагогічних працівників, їх вибір залежить від рівня освіти,
професійної компетентності, специфіки діяльності, індивідуальних
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можливостей та інших характеристик педагогічних працівників.
а) колективна;
б) групова;
в) індивідуальна.
30.До колективних форм організації методичної роботи належать:
а) семінар-практикум, методична рада, педагогічні читання, шкільна
науково-практична конференція, школи передового досвіду,
експериментальний майданчик;
б) консультації, стажування, наставництво;
в) методичні об’єднання, творчі групи вчителів, ініціативні групи, мобільні
групи.
Завдання ІІ рівня
1. Встановіть взаємозв’язок виду аналізу уроку з його характеристикою та
покажіть дану відповідність через порядковий номер і букву:
1. Повний аналіз уроку
А) передбачає більш глибокий розгляд однієї
сторони уроку - дидактичної, психологічної,
виховної, методологічної, організаційної тощо.
2. Аспектний
аналіз Б) проводиться для загальної оцінки його
уроку
науково-теоретичного й методичного рівнів і
відображає тільки основні дидактичні категорії.
3. Короткий аналіз уроку В) всебічний розгляд в єдності та взаємозв’язку
мети, змісту, методів, форм організації всіх
аспектів уроку
Відповідь: 1 232. Класифікуйте форми методичної роботи на індивідуальні та групові,
користуючись поданим переліком.
У відповідну колонку впишіть лише порядковий номер організаційної
форми
індивідуальні
групові

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шкільні об’єднання вчителів.
Районні методичні об’єднання класних керівників.
Постійні та епізодичні семінари для вчителів.
Стажування.
Наставництво.
Науково-практична конференція.
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7. Школи передового педагогічного досвіду.
8. Самоосвіта.
9. Індивідуальні консультації.
10.Творчі групи.
11.Педагогічні читання.
12.Відкриті уроки.
3. Заповніть деформовану таблицю.
За наслідками атестації вчителю початкових класів присвоюються:
кваліфікаційні категорії:
педагогічні звання:
4. Встановіть відповідність між освітньою галуззю та навчальним
предметом початкової школи, через який вона реалізується. Покажіть
дану відповідність через порядковий номер і букву:
Освітня галузь
Навчальний предмет
1. Суспільствознавство
А. Трудове навчання
2. Здоров'я і фізична культура Б. Я у світі
В. Фізична культура
3. Технології
Г. Основи здоров'я
Д. Сходинки до інформатики
Відповідь:
1235. Заповніть деформовану таблицю. Впишіть освітню галузь початкової
школи за вказаною метою
Мета
Освітня галузь
розвиток особистості учня, формування
його комунікативної компетентності та
загальних уявлень про мову як систему і
літературу як вид мистецтва
формування предметної математичної і
ключових компетентностей, необхідних
для самореалізації учнів у
швидкозмінному світі
формування
природознавчої
компетентності учня шляхом засвоєння
системи інтегрованих знань про природу,
способів
навчально-пізнавальної
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діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій
у різних сферах життєдіяльності та
природоохоронної практики
формування і розвиток в учнів комплексу
ключових, міжпредметних і предметних
компетентностей у процесі опанування
художніх цінностей та способів художньої
діяльності шляхом здобуття власного
естетичного досвіду
6. Продовжіть думку.
 Книга, що містить основи наукових знань з певної навчальної дисципліни
відповідно до цілей навчання, встановлених програмою і вимогами
дидактики – _____________
 Книга, в якій матеріал розширює межі підручника, містить додаткову,
найновішу і довідкову інформацію – ___________________________
 Принцип формування змісту навчального матеріалу підручника, що
передбачає його розміщення у такій послідовності, в якій він формувався
історично _______________
 Структура підручника: ______________ __________________
7.Визначте тип уроку за дидактичною метою.
Дидактична мета уроку
Тип уроку
1. Перевірити якість засвоєння
1.
знань, умінь і навичок.
2. Забезпечити засвоєння знань,
2.
здійснити їх перевірку.
3. Сформувати компонента
3.
світогляду, знання про
взаємозв’язки між елементами
окремих тем і розділів навчальної
програми.
4. Забезпечити усвідомлення і
4.
розуміння сутності понять і
правил, законів і теорій.
5. Сформувати вміння застосовувати 5.
знання у нестандартних, змінених
умовах.
6. Сформувати уміння і навички на 6.
основі раніше засвоєних знань.
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8. Визначте рівень засвоєння знань за його якісною характеристикою:
Характеризується відтворенням учнями об’єктивної
інформації про предмет пізнання
Характеризується уміннями учнів застосовувати
знання в нестандартних ситуаціях та в оригінальній
інтерпретації
Характеризується уміннями учнів застосовувати
знання в подібних чи варіативних ситуаціях
9. Продовжіть думку:
 Сучасний педагог-новатор, автор системи навчання без оцінок
___________________
 Український педагог, який запровадив листки відкритого обліку знань
_____________
 Педагог-новатор, який пропонує будувати урок на основі «яскравої
конструктивної деталі» ___________________
 Відомий учений-педагог, праці якого висвітлюють систему розвивального
навчання____________________
10.Визначте приналежність методу до відповідної групи. Покажіть дану
відповідність через порядковий номер і букву:
1. словесні методи
а. графічні роботи
1–
навчання
2–
3–
2. наочні методи навчання б. інструктаж
3. практичні методи
в. самостійне
навчання
спостереження

273

Завдання ІІІ рівня
1. Побудуйте дидактичну модель комбінованого уроку за зразком
Тема уроку……………………………………………………………………………………………………………………
Мета уроку……………………………………………………………………………………………………………………
Тип уроку…………………………………………………………………………………………………………………………
Етапи
уроку

Дидактичні
завдання

Зміст навчального
матеріалу

Метод
навчання

Засіб
навчання

Форми організації
навчання

Домінантні
принципи

2. Якщо керуватись принципами диференціації, індивідуалізації навчання, то якими способами їх можливо
реалізувати під час уроку?
№ п/п Назва принципу

Засоби реалізації

Дякуємо за співпрацю!
Додаток розроблено автором
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Додаток З.2
САМООЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
Інструкція. Шановні студенти! Оцініть за 5-бальною шкалою рівень
Вашої професійно-методичної компетентності.
1 – погано володію (майже не володію);
2 – володію на низькому рівні;
3 – володію на достатньому рівні;
4 – добре володію;
5 – володію на високому рівні.
Перелік професійно-методичних компетенцій

Рівні
1 2 3 4 5
знаю методики викладання навчальних дисциплін у 1 2 3 4 5
початковій школі
знаю зміст навчального матеріалу з дисциплін, що 1 2 3 4 5
вивчаються в початковій школі
стежу за замінами в програмах початкової школи
1 2 3 4 5
свідомо вивчаю методичний досвід вчителів
1 2 3 4 5
виявляю інтерес до набуття методичних знань
1 2 3 4 5
визначаю основне в практиці планування
1 2 3 4 5
систематизую власний інноваційний досвід
1 2 3 4 5
бачу проблеми власної професійної освіти
1 2 3 4 5
проектую власний професійний розвиток
1 2 3 4 5
аналізую і прогнозую педагогічні ситуації
1 2 3 4 5
складаю розширений план, конспект будь-якого типу 1 2 3 4 5
уроку
формулюю цілі та завдання уроків
1 2 3 4 5
Відбираю навчальний матеріал відповідно до поставленої 1 2 3 4 5
мети
підбираю з підручника завдання, спрямовані на розвиток 1 2 3 4 5
різних сфер особистості учня
підбираю методи, прийоми навчання, форми організації 1 2 3 4 5
навчальної діяльності, що сприяють реалізації поставленої
мети
проектую діяльність учнів з урахуванням вікових 1 2 3 4 5
особливостей
конструюю діяльність учнів з урахуванням вимог 1 2 3 4 5
програми та методичних рекомендацій до підручника
підбираю та конструюю індивідуальні, самостійні, 1 2 3 4 5
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контрольні завдання для учнів початкової школи
вмію розробляти та презентувати методичні рекомендації,
ідеї, розробки
організовую різні форми роботи учнів на
уроці:
індивідуальні, групові, колективні
вмію проводити нестандартні уроки
організовую ігрові ситуації на уроках
вмію організувати роботу зі здібними та невстигаючими
учнями на уроці
демонструю творчий характер у виконанні завдань
впроваджую передовий педагогічний досвід
використовую різноманітні технології навчання
застосовую інтерактивні методи навчання
вмію керувати емоційно-вольовою сферою в різних
ситуаціях професійно-методичної діяльності
створюю емоційно-позитивну атмосферу на уроці
працюю над педагогічною проблемою
передбачаю труднощі, які можуть виникати у роботі з
навчальним матеріалом, планую роботу щодо їх
попередження
визначаю і формулюю проблеми, пов’язані з навчанням
молодших школярів
працюю над збагаченням власного досвіду методичної
діяльності
аналізую труднощі, що виникають у ході підготовки та
проведення уроку
аналізую та узагальнюю методичний досвід
оцінюю досягнення учнів в оцінних судженнях, при цьому
дотримуюсь педагогічного такту
аналізую продукти діяльності учнів, оцінюю і визначаю
напрямок корекції отриманих результатів діяльності учнів
початкових класів
об’єктивно оцінюю методичну діяльність
Дякуємо за співпрацю!
Додаток розроблено автором

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
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Додаток З.3
АНКЕТА
Сутність методичної культури вчителя початкових класів
Інструкція. Шановні студенти, Вам пропонується декілька запитань, що
стосуються формування методичної культури майбутніх учителів. Ваші
відповіді допоможуть удосконалити організацію професійної підготовки.
1. Вкажіть, які якості учителя, на Ваш погляд, характеризують його
професійно-педагогічну культуру:
□ ерудиція в різних сферах знань;
□ уміння використовувати в навчальному процесі сучасні
психолого-педагогічні та методичні ідеї;
□ володіння високим рівнем уміння спілкуватись, логічно мислити;
□ здійснення аналізу результатів навчання;
□ прогнозування своєї діяльності;
□ поєднання всіх варіантів
□
(Ваш варіант)
2. Які з видів педагогічної культури, найважливіші для якісної
професійної діяльності вчителя?
Свою думку оцініть в балах:
3 б. – дуже важлива;
2 б. – важлива;
1 б. – менш важлива;
0 б. – не важлива.
комунікативна культура
дидактична культура
методична культура
духовна культура
естетична культура
3. Що таке «методична культура»?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
4. Продовжіть думку:
– «Методична культура» включає в себе такі поняття:
________________________________________________________
____________________________________________
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– Близькі в понятійному відношенні до терміна «методична
культура» поняття:
__________________________________________________
5. Чи володієте Ви методичною культурою? Якщо «так», то вкажіть
рівень: високий, середній, низький, не можу сказати.
_______________________________________________________
6. Якщо Ви низько оцінили свій рівень володіння методичною
культурою, назвіть імовірні причини (підкресліть): недостатність
теоретичних знань;
недостатність практичних умінь;
недостатньо самостійної роботи;
недостатньо методичної літератури;
немає інтересу до майбутньої професійної діяльності;
інші варіанти (напишіть)_________________________________
7. Виділіть умови, які дозволяють підняти рівень методичної культури
майбутнього вчителя (підкресліть):
розширення лекційного курсу;
збільшення кількості практичних занять;
самостійна робота студента;
збільшення кількості уроків-спостережень;
збільшення кількості пробних уроків;
інші варіанти (напишіть)_______________________________
8. Висловіть свою думку: як впливає на рівень методичної культури
самостійна робота з навчальною літературою та методичними
посібниками?
Підкресліть: впливає суттєво; впливає незначно; зовсім не впливає; не
можу сказати.
Дякуємо за співпрацю!

Додаток розроблено автором
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Додаток Й
Методики спрямовані на визначення рівня сформованості
особистісно-творчого компонента
Додаток Й.1
МЕТОДИКА КОЗ
«ОЦІНКА КОМУНІКАТИВНИХ І ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ»
(В. Синявський, Б. Федоришин)
Інструкція. Шановні студенти, запропонований Вам тест містить 40
питань. Прочитайте їх та дайте відповіді на всі питання за допомогою
бланка, на якому надруковані номери питань. Якщо ваша відповідь на
питання позитивна, тобто Ви погоджуєтеся з тим, про що запитують, то на
бланку відповідний номер обведіть кружечком. Якщо Ваша відповідь
негативна, тобто Ви не погоджуєтесь, то відповідний номер закресліть.
Стежте, щоб номер питання і номер бланку збігалися. Майте на увазі, що
питання носять загальний характер і не можуть містити всіх необхідних
подробиць. Тому уявіть собі типові ситуації і не задумуйтесь над деталями.
Не треба витрачати багато часу на роздуми, відповідайте швидко.
Відповідаючи на питання, не прагніть створити заздалегідь приємне
враження. Важлива Ваша відвертість при відповіді.
Час виконання 10 – 15 хвилин.
Опитувальник
1. Чи є у вас потяг до спілкування і знайомства з різними людьми?
2. Чи подобається вам займатися громадською роботою?
3. Чи довго турбує вас почуття образи на своїх товаришів?
4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації, що склалася?
5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся?
6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до прийняття
ними вашої думки?
7. Чи правда, що вам приємніше і простіше проводити час за книжками або
за якимось іншим заняттям, ніж спілкуватися з людьми?
8. Якщо виникли певні перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко
вам відмовитися від своїх намірів?
9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які значно старші за вас?
10. Чи любите ви придумувати й організовувати зі своїми товаришами
різноманітні ігри і розваги?
11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)?
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12. Чи часто ви відкладаєте на інші дні справи, які слід було б виконати
сьогодні?
13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися з
незнайомими людьми?
14. Чи прагнете ви, щоб ваші товариші діяли згідно з вашою думкою?
15. Чи важко вам освоюватися в новому колективі?
16. Правда, що у вас не буває конфліктів з товаришами через невиконання
ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків?
17. Чи прагнете ви, якщо обставини сприяють цьому, познайомитися і
поспілкуватися з незнайомою людиною?
18. Чи часто у вирішенні важливих справ берете ініціативу на себе?
19. Чи дратують вас оточуючі, чи виникає у вас бажання побути наодинці?
20. Чи правда, що ви, як правило, погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас
обстановці?
21. Чи подобається вам постійно бути серед людей?
22. Чи виникає у вас відчуття дискомфорту, якщо вам не вдається
завершити розпочату справу?
23. Чи важко вам проявити ініціативу, щоб познайомитися з іншою
людиною?
24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від постійного спілкування з друзями?
25. Чи подобається вам брати участь у колективних іграх?
26. Чи часто ви проявляєте ініціативу під час розв'язання проблем, які
зачіпають інтереси ваших друзів?
27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих людей?
28. Чи правда, що ви не прагнете довести правильність своїх дій чи слів?
29. Чи вважаєте ви, що вам неважко внести пожвавлення в незнайоме
товариство?
30. Чи брали ви участь у громадському житті школи?
31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих?
32. Чи правда, що ви не намагаєтеся відстоювати свою думку чи рішення,
якщо його не зразу прийняли друзі?
33. Чи відчуваєте ви себе комфортно в незнайомій компанії?
34. Чи охоче ви організовуєте вечірку для своїх товаришів?
35. Чи правда, що ви губитеся, коли треба говорити перед великою
кількістю людей?
36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення?
37. У вас багато друзів?
38. Чи часто ви буваєте в центрі уваги своїх друзів?
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39. Ви відчуваєте дискомфорт під час спілкування з малознайомими
людьми?
40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні великої
групи своїх друзів?
Бланк для відповідей:
1
5
9

13

17

21

25

29

33

37

2

6

10

14

18

22

26

30

34

38

3

7

11

15

19

23

27

31

35

39

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

Дякуємо за співпрацю!

Джерело:
Синявский, В. В.,
Федорошин, В. А.
http://testoteka.narod.ru/lichn/1/17.html

(2009).

URL:
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Додаток Й.2
МЕТОДИКА «ЗДАТНІСТЬ ПЕДАГОГА ДО ЕМПАТІЇ»
(І. Юсупов)
Інструкція. Пропонуємо Вам оцінити кілька тверджень. Ваші відповіді
не будуть розцінюватися як хороші або погані, тому просимо виявити
відвертість. Над твердженнями не слід довго роздумувати. Достовірні
відповіді - ті, які першими прийшли в голову. Прочитавши в списку питань
твердження, відповідно за його номером відзначте в бланку для відповідей
Вашу думку під однією з шести градацій:
1 – «не знаю»;
2 – «ніколи або ні»;
3– «іноді»;
4 – «часто»;
5 – «майже завжди»;
6 – «завжди або так».
Жодне з тверджень пропускати не можна.
Перелік тверджень
1. Мені більше подобаються книги про подорожі, ніж книги із серії «Життя
видатних людей».
2. Дорослих дітей дратує турбота старших.
3. Мені подобається розмірковувати про причини успіхів і невдач інших
людей.
4. Серед уюсіх музичних передач віддаю перевагу лише популярним.
5. Надмірну дратівливість і несправедливі закиди хворого треба терпіти,
навіть якщо вони тривають роками.
6. Хворій людині можна допомогти навіть словом.
7. Стороннім людям не слід втручатися в конфлікт між двома особами.
8. Старі люди, як правило, безпричинно образливі.
9. Коли я в дитинстві слухав сумну історію, на мої очі самі по собі
наверталися сльози.
10. Роздратований стан моїх батьків впливає на мій настрій.
11. Я байдужий до критики на свою адресу.
12. Мені більше подобається розглядати портрети, ніж картини з
пейзажами.
13. Я завжди все батькам прощав, навіть якщо вони були не праві.
14. Коли я читаю про драматичні події в житті людей, то відчуваю, немов це
відбувається зі мною.
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15. Батьки ставляться до своїх дітей справедливо.
16. Бачачи суперечку підлітків або дорослих, я втручаюся.
17. Я не звертаю уваги на поганий настрій своїх батьків.
18. Я довго спостерігаю за поведінкою птахів і тварин, відкладаючи інші
справи.
19. Фільми і книги можуть викликати сльози тільки в несерйозних людей.
20. Мені подобається спостерігати за виразом облич і поведінкою
незнайомих людей.
21. У дитинстві я приводив додому бездомних собак і кішок.
22. Всі люди необґрунтовано озлоблені.
23. Дивлячись на сторонню людину, мені хочеться вгадати, як складеться її
життя.
24. Побачивши покалічену тварину я намагаюся їй чимось допомогти.
25. У дитинстві молодші за віком ходили за мною по п'ятах.
26. Людині стане легше, якщо уважно вислухати її скарги.
27. Побачивши вуличну подію, я намагаюся не потрапляти в число свідків.
28. Молодшим подобається, коли я пропоную їм свою ідею, справу або
розвагу.
29. Люди перебільшують здатність тварин відчувати настрій свого
господаря.
30. Зі скрутних конфліктних ситуацій людина повинна виходити
самостійно.
31. Якщо дитина плаче, на те є свої причини.
32. Молодь повинна завжди задовольняти будь-які прохання і дивацтва
людей похилого віку.
33. Мені хотілося розібратися, чому деякі мої однокласники іноді замислені.
34. Безпритульних домашніх тварин слід знищувати.
35. Якщо мої друзі починають обговорювати зі мною свої особисті
проблеми, я переводжу розмову на іншу тему.
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Номер
твердження

1
не знаю

2
ніколи /
або ні

ВІДПОВІДІ
3
4
інколи

часто

5
майже
завжди

6
завжди /
або так

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Дякуємо за співпрацю!
Джерело: Рогов, Е. И. (1999). Настольная книга практического психолога
(Кн. 2). Москва: ВЛАДОС.
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Додаток Й.3
ОПИТУВАЛЬНИК КРЕАТИВНОСТІ Д. ДЖОНСОНА
Інструкція. Шановні студенти, з метою визначення креативності та
прояву творчості пропонуємо Вам дати відповіді на запропоновані
твердження. У бланку для відповідей поставте кількість балів, відповідно до
шкали оцінювання, навпроти номера твердження. Час виконання 10-15 хв.
Оціночні бали:
1 – ніколи;
3 – іноді;
5 – постійно.
2 – рідко;
4 – часто;
Час виконання 10-15 хв.
Опитувальник
Творча особистість здатна:
1. Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості навколишнього світу
(чутливість до проблеми, перевагу складнощів).
2. Висувати і висловлювати велику кількість різних ідей у певних умовах
(швидкість).
3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість).
4. Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії або рішення (спритність,
винахідливість).
5. Виявляти уяву, почуття гумору і розвивати гіпотетичні можливості (уява,
здатність до структурування).
6. Демонструвати поведінку, яка є несподіваною, оригінальною, але корисна
для вирішення питання (оригінальність, винахідливість і продуктивність).
7. Утримуватися від прийняття першої ідеї, яка прийшла в голову, типової,
загальноприйнятої позиції, висувати різні ідеї і вибирати кращу
(незалежність, нестандартність).
8. Виявляти впевненість у своєму рішенні, незважаючи на труднощі, які
виникли, брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, думку,
яка сприятиме розв'язанню проблеми (упевнений стиль поведінки з
опорою на себе, самодостатня поведінка).
Дякуємо за співпрацю!

Джерело: Ильин, Е. П. (2009). Психология творчества, креативности,
одаренности. Санкт-Петрбург: Питер.
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Додаток К
Методики спрямовані на визначення рівня сформованості
рефлексивно-оцінювального компонента
Додаток К.1
ДІАГНОСТИКА РЕФЛЕКСІЇ
(методика А. Карпова)
Інструкція. Шановний респонденте, просимо Вас дати відповіді на
кілька тверджень опитувальника. У бланку відповідей, навпроти номера
питання проставте, будь ласка, цифру, відповідну варіанту Вашої відповіді:
1 – абсолютно невірно;
4 – не знаю;
2 – невірно;
5 – швидше вірно;
3 – скоріше так;
6 – вірно;
7 – абсолютно вірно.
Опитувальник
1. Прочитавши гарну книгу, я завжди потім довго думаю про неї; хочеться її
з ким-небудь обговорити.
2. Коли мене раптом несподівано про щось запитають, я можу відповісти
перше, що спало мені на думку.
3. Перш ніж зняти трубку телефону, щоб подзвонити по справі, я зазвичай
подумки планую майбутню розмову.
4. Зробивши якийсь промах, я довго потім не можу відволіктися від думок
про нього.
5. Коли я розмірковую над чимось або розмовляю з іншою людиною, мені
буває цікаво раптом згадати, що послужило початком ланцюжка думок.
6. Приступаючи до важкого завдання, я намагаюся не думати про майбутні
труднощі.
7. Головне для мене - уявити кінцеву мету своєї діяльності, а деталі мають
другорядне значення.
8. Буває, що я не можу зрозуміти, чому хтось не задоволений мною.
9. Я часто ставлю себе на місце іншої людини.
10. Для мене важливо в деталях уявляти собі хід майбутньої роботи.
11. Мені було б важко написати серйозного листа, якби я заздалегідь не склав
план.
12. Я волію діяти, а не розмірковувати над причинами своїх невдач.
13. Я досить легко приймаю рішення щодо дорогої покупки.
14. Як правило, щось задумавши, я прокручував в голові свої плани,
уточнюючи деталі, розглядаючи можливі варіанти.
15. Я турбуюся про своє майбутнє.
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16. Думаю, що в безлічі ситуацій треба діяти швидко, керуючись першою
думкою, що прийшла в голову.
17. Часом я приймаю необдумані рішення.
18. Закінчивши розмову, я, буває, продовжую вести її подумки, наводячи все
нові і нові аргументи на захист своєї точки зору.
19. Якщо відбувається конфлікт, то, розмірковуючи над тим, хто винен, я
насамперед, починаю з себе.
20. Перш ніж прийняти рішення, я завжди намагаюся все ретельно
обміркувати і зважити.
21. У мене бувають конфлікти від того, що я часом не можу передбачити,
якої поведінки від мене чекають оточуючі.
22. Буває, що, обмірковуючи розмову з іншою людиною, я ніби подумки веду
з нею діалог.
23. Я намагаюся не замислюватися над тим, які думки і почуття викликають
в інших людях мої слова і вчинки.
24. Перш ніж зробити зауваження іншій людині, я обов'язково подумаю,
якими словами це краще зробити, щоб його не образити.
25. Виконуючи важке завдання, я думаю над ним навіть тоді, коли займаюся
іншими справами.
26. Якщо я з кимось сварюся, то в більшості випадків не вважаю себе
винуватим.
27. Рідко буває так, що я шкодую про сказане.
Бланк для відповідей
№ 1
п/п
14 15

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Дякуємо за співпрацю!

Джерело: Карпов, А. В. (2003). Рефлексивность как психическое свойство и
методика ее диагностики. Психологический журнал, 24 (5), 45–57.
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Додаток К.2
СХИЛЬНІСТЬ ДО САМОРОЗВИТКУ
(методика В. Маралова)
Інструкція. Шановний респонденте, відповідаючи на запропоновані
твердження, визначте за 5-бальною шкалою вираженість Вашої здатності до
саморозвитку.
5 балів – твердження повністю відповідає дійсності;
4 бали – швидше відповідає, ніж не відповідає;
3 бали – і так, і ні;
2 бали – швидше не відповідає;
1 бал – не відповідає.
Перелік тверджень
1. Я прагну вивчити себе.
2. Я залишав би час для розвитку, якби не був зайнятий роботою і домашніми
справами.
3. Перешкоди, що виникають, стимулюють мою активність.
4. Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені пізнати й оцінити
себе.
5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
6. Я аналізую свої почуття і досвід.
7. Я багато читаю.
8. Я широко дискутую з потрібних мені питань.
9. Я вірю у свої можливості.
10. Я прагну бути більш відкритим.
11. Я усвідомлюю той вплив, який чинять на мене оточуючі люди.
12. Я займаюся своїм професійним розвитком і маю позитивні результати.
13. Мені подобається, коли я отримую щось нове.
14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
15. Я позитивно б поставився до мого просування по службі.

288

Бланк для відповідей
1
2
3
9

10

11

4

5

6

7

12

13

14

15

8

Загальна сума балів
Результати:
65 – 75 – ваш саморозвиток відбувається на високому рівні.
55 – 64 – даний рівень характеризується активним саморозвитком;
54 – 36 – відсутня сформована система саморозвитку, орієнтація на розвиток
залежить від умов;
35 – 15 – даному рівню властивий призупинений саморозвиток.

Дякуємо за співпрацю!

Джерело: Маралов, В. Г. (2004). Основы самопознания и саморазвития (2-е
изд.). Москва: Академия.
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Додаток Л
Доповнена тематика професійно-орієнтованих дисциплін
Навчальна
дисципліна
Загальні основи
педагогіки
Вступ до
спеціальності

Школознавство
Дидактика

Педагогічна
майстерність

Методики
викладання у
початковій
школі
«Педагогічна
майстерність»
Методична
робота в школі

Тема
«Педагогічна культура вчителя»
«Педагогічний аналіз та його роль у
діяльності вчителя»
«Якого учителя потребують сучасні
школярі?»
(в контексті вивчення теми «Вчитель
як суб’єкт педагогічної діяльності»)
«Творчість педагогічної діяльності»
«Організація методичної роботи в
школі»
«Методична культура вчителя у
дидактичному процесі початкової
школи».
«Зміст початкової освіти»
«Методична креативність вчителя
початкових класів»,
«Методична мобільність учителя»,
«Методична майстерність як елемент
педагогічної майстерності»
«Реалізація інноваційних методик у
початковій школі»
«Інтеграція змісту початкової освіти»
«Методична культура вчителя –
талант чи результат наполегливої
праці»
«Професійний саморозвиток майбутніх
педагогів»
«Передовий педагогічний досвід у
діяльності методичної роботи ЗНЗ»

Додаток розроблено автором

форма
лекція
бесіда
семінарське
заняття
круглий стіл
семінар
розгорнута
бесіда
бінарна лекція
лекція-диспут
лекція
лекція
лекція
лекція
лекціявізуалізація
проблемна
лекція
проблемна
лекція
лекція
лекціяконференція
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Додаток М1
Комплекс вправ та ігор
для формування ціннісно-мотиваційного компоненту
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів
Вправа «Викрадення мрії»
Мета вправи: допомогти учасникам сформувати стійку професійну
мотивацію та викликати інтерес до успіху в професійно-методичній
діяльності.
Інструкція. - Шановні студенти, заплющіть очі та уявіть, що у вас є
велика професійна мрія (30 секунд студенти уявляють свою професійну
мрію, слухаючи повільну мелодію). У кожного вона своя, проте
найзаповітніша, найбажаніша. А тепер уявіть, що у вас цю мрію викрали й
інша людина досягла значних успіхів. Причиною стало те, що вам не
вистачило наполегливості, сили волі, тощо… Опишіть на аркушах паперу,
що ви відчуваєте? Та спробуйте визначити причину. (Студентам дається 10
хвилин на запис думок, після чого відбувається обговорення).
- Тепер, звернемось до скриньки слів-мотивів, і хай кожен з вас обере
те, чого, на вашу думку, вам не вистачило для досягнення мети.
Студенти обирають слова із поданого списку: наполегливість, сила
волі, бажання, інтерес, потреба, цілеспрямованість, стимул та ін.
- Спробуйте аргументувати свій вибір і віднайти шлях його реалізації.
Майбутні вчителі висловлюють свої думки, а викладач намагається
розвинути дискусію щодо важливості того чи іншого судження.
У результаті обговорення студенти приходять до висновку, що кожен із
запропонованих показників мотивації до професійної діяльності важливий і
варто кожен із них розвивати, вдосконалювати.
Вправа «Знаю. Бажаю дізнатись. Дізнався»
Мета вправи: сформувати уявлення студентів про власні знання щодо
методичної культури вчителя початкових класів; вчити ставити цілі
самоосвіти, самовдосконалення; формувати професійну мотивацію.
Інструкція. - Шановні студенти, з метою формування мотиваційної
сфери, пропонуємо вам у кілька етапів заповнити таблицю 1 й відповісти на
оставлені запитання.
Етапи
І
ІІ
ІІІ

Знаю

Бажаю дізнатись

Дізнався
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І етап – актуалізаційний. Завдання цього етапу полягає в актуалізації
опорних знань студентів, висловлення власного судження, формулювання
твердження, правильність якого перевіриться та вдосконалитися на
наступних етапах.
- Відповідаючи на запитання, прошу записувати відповіді в першу
колонку стовпчика.
Орієнтовний перелік запитань:
1.
Що таке професійно-методична діяльність?
2.
Як вона реалізується в початковій школі ?
3.
Як ви розумієте поняття «методична культура вчителя»?
ІІ етап – цільовий. Завдання етапу – проаналізувати наявні знання або
виявити їх відсутність поставити цілі щодо їх засвоєння.
- Тепер, прошу вас, сформувати цілі щодо вивчення зазначених
проблем та зафіксувати їх у відповідному стовпчику.
ІІІ етап – аналітичний. Завдання – на основі аналізу попередніх записів,
виявити ступінь досягнення визначених ними особистісних цілей.
По завершенні роботи відбувається обговорення отриманих
результатів, планування подальшої самостійної роботи.
Висновок. На основі побаченого позитивного результату, успіху в
процесі отримання нових знань у студентів формується інтерес, виникає
бажання отримати нові знання, утримується стійка мотиваційна сфера.
Вправа «Герб моїх життєвих цінностей»
(http://moodle.ipo.kpi.ua/moodle/mod/resource/view.php?id=23125)
Мета вправи: допомогти опитуваним виявити та зрозуміти свої
життєві цінності; сформувати мрію; розкрити внутрішній мотиваційний світ.
Інструкція. - У кожного з Вас є свої життєві цінності, ті життєві
установки, до яких ви прагнете, мрії, які бажаєте досягти. Для досягнення
мети, заповітної мрії, важливо до кінця усвідомити її та знайти правильні
шляхи. З цією метою пропоную Вам уявити її наочно та відобразити у
вигляді герба, який потім допоможе подолати шлях в її досягненні. Герб,
який ви будете створювати, повинен якнайглибше і найточніше відображати
ваш внутрішній світ цінностей та мотивів, тому прошу Вас будувати його
послідовно, відповідаючи на шість запитань:
1. Яке Ваше найбільше досягнення на сьогодні?
2. Що Вас цікавить найменше або й зовсім не викликає інтересу?
3. Що може зробити Вас щасливим?
4. Що для Вас є життєвим крахом?
5. Яка Ваша першочергова мета в житті?
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6. Якщо б Ви були переконані, що наступного року Вам у всьому
щаститиме, то що б зробили і в якому порядку?
Для виконання цього завдання студентам рекомендується
дотримуватись таких умов: не використовувати слів; користуватися
кольоровими олівцями; дозволяється в малюнковій формі передавати
почуття; застосовувати символи, графічні знаки.
На заздалегідь підготовлених бланках кожен студент створює власний
індивідуальний герб своїх цінностей та мотивів.

Після виконання вправи викладач організовує обговорення, під час
якого кожен для себе робить висновок про найважливіші життєві цінності,
мотиви, окреслює шляхи їх досягнення.
Вправа «Моя професійна мотивація»
Мета вправи: - щоб допомогти учасникам зрозуміти їх власні мотиви
вибору професійної діяльності; спрямувати їх на здійснення професійної
діяльності.
Інструкція. - Шановні студенти, пропоную Вам перелік мотивів, за
допомогою яких ми зможете визначити найбільш актуальні для Вас на
даному етапі професійного становлення. Проранжуйте їх за ступенем
важливості для вас.
Перелік мотивів :
1. Можливість стати відомим, отримати визнання.
2. Можливість підтримати сімейні традиції.
3. Можливість допомагати людям.
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4. Заробіток.
5. Легкість знаходження роботи.
6. Перспективність роботи.
7. Можливість проявити свої здібності.
8. Можливість спілкування з людьми.
9. Насиченість знаннями.
10. Різноманітність за змістом.
11. Творчий характер професії.
12. Складна важка робота.
13. Легка та спокійна робота.
14. Можливість постійного самовдосконалення.
Учасникам дається кілька хвилин на складання своєї ієрархії мотивів.
Після цього викладач робить висновок, що кожен із них має свої домінуючі
та не зовсім важливі мотиви, проте для здійснення ефективної професійної
діяльності їм необхідно чітко усвідомити та виокремити головні мотиватори.
Вправа «Машина часу»
Мета вправи: активізація мотивів для досягнення поставленої мети.
Інструкція. - За час виконання вправи ми здійснимо дві уявні
подорожі з одним і тим же учасником, проте в різних умовах. Хто бажає
вирушити в уявну подорож?
Подорож 1. Просимо Вас сісти в «машину часу», заплющити очі і
поринути в минуле (перші кроки формування як учителя; для підсилення
ефекту можна включити повільну тиху мелодію). Уявіть, що тоді Ви не
бажали вдосконалюватись, займатися самоосвітою, дбати про своє
професійно-педагогічне зростання, про формування педагогічної культури.
Тепер уявіть, що за таких умов ви потрапили в своє майбутнє.
Розплющіть очі й дайте відповідь на запитання (відповіді фіксуються):
- Яким учителем ви себе бачити?
- На якому рівні ви проводите уроки?
- Яке у вас педагогічне звання?
- Чи люблять вас діти?
- Чи досконалі в професійно-методичній діяльності?
- Чого очікуєте?
- Чого побоюєтесь?
Дякуємо за відвертість, а тепер поринемо в наступну подорож.
Учасника просять заплющити очі, вмикається та ж мелодія.
Подорож 2.
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- Уявіть, що на порозі своєї професійно-педагогічної підготовки Ви
займалися самоосвітою, вдосконалювали свої цінності, мотиви, професійно
значущі якості, прагнули до творчої професійно-методичної діяльності тощо.
Тепер, перебуваючи в таких умовах, дайте відповіді на ці ж запитання.
Відповіді фіксуються.
Зафіксовані
відповіді
порівнюються,
обговорюються
та
обґрунтовується висновок, що досягненню бажаних позитивних результатів
сприяє стійка внутрішня мотивація й установка на плідну працю.
Вправа «Життєві та професійні цінності»
Мета бесіди: виявити важливі життєві та професійні цінності, знайти
взаємозв’язок між ними.
Інструкція. Учасники діляться на дві підгрупи кожній, з яких
пропонується заповнити асоціативний кущ: одній підгрупі - «Життєві
цінності», другій підгрупі – «Цінності професії вчителя». На заповнення
плакатів дається 10 хвилин, після чого відбувається активне обговорення.
Кожна з підгруп повинна обґрунтувати важливість написаних на плакаті
цінностей і здійснити порівняння цінностей життєвих та цінностей професії
вчителя. Студенти знаходять подібність, установлюють взаємозв’язки
написаних цінностей на обох плакатах.
У ході виконання вправи робиться висновок про те, що життєві цінності
міцно пов’язані та справляють неабиякий вплив на формування професійних
цінностей.
Вправа «Цінності вчителя»
Мета вправи: сприяти усвідомленню учасниками особистих життєвих
цінностей; допомогти формувати відповідальне ставлення до власного
здоров’я та життя.
Девіз: цінності – це не те, за що ми платимо, а те, заради чого живемо
(С. Рубінштейн).
Інструкція. Кожному учаснику роздається аркуш паперу А-4 і
ставиться запитання: «Як ви думаєте, де або в чому зберігають цінності
(сейф, скриня тощо)? Намалюйте цей предмет на аркуші паперу. (Дається
кілька хвилин на виконання). Тепер прошу записати або зобразити в
малюнках перелік власних, важливих цінностей». Після виконання
відбувається обговорення за заздалегідь продуманими запитаннями:
- Про що ви думали, коли виконували це завдання?
- Подивіться на зображення своїх цінностей. Чи можете ви сказати, які
для вас більш важливі, а які менш? Чому? Що це за цінності?
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- Чому здоров’я вважається цінністю?
Висновок: цінності формуються протягом усього нашого життя – це
своєрідний фундамент, на якому ми стоїмо і живемо. Вони відіграють
визначальну роль смислів і символів, становлять основу індивідуальних і
колективних суджень та вчинків. Вони є сенсом життя. Саме тому одна з
найважливіших цінностей – це здоров’я.
Вправи «Ідеальний портрет»
Мета вправи: продовжувати формувати мотиваційну сферу студентів
до формування методичної культури вчителя початкових класів, а також
вироблення цінностей, притаманних культурній людині.
Інструкція. Учасникам пропонується завдання: скласти портретрозповідь вчителя, який володіє методичною культурою і презентувати її.
Після презентацій студентам пропонуються запитання для обговорення:
Які цінності ви виокремили?
Яка роль мотивації для формування методичної культури вчителя?
Чому саме ці якості важливі для професії вчителя? Відповідь
обґрунтуйте.
Висновок: для здійснення професійно-педагогічної діяльності
невіддільної від поняття «культура» та формування методичної культури
необхідно розвивати систему ціннісних орієнтації, професійно-особистісну
мотивацію.
Додаток М.2
Комплекс вправ та ігор
для формування когнітивно-праксеологічного компоненту
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів
Гра «Акрослова»
Мета: збагатити уявлення студентів про методичну культуру вчителя
початкових класів; формувати розуміння цього поняття як сукупності
особистісних і професійно значущих якостей вчителя.
Інструкція. Учасники гри діляться на дві команди, їм пропонується до
словосполучення «методична культура підібрати слова, що характеризують
особистість учителя та його діяльність.
М – майстерний, молодий, методичний
Е – ерудований, енергійний
Т – творчий, товаристський, толерантний
О – освічений, обізнаний, оригінальний, організований, оперативний
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Д – діловий, допитливий, доброзичливий, дружелюбний
крИтичний
Ч – чесний
Н – наполегливий
А – активний, аргументований
К – креативний, культурний, когнітивний
У – успішний, унікальний, усміхнений
Л – людяний, любить дітей
Ь
Т – творчий, толерантний, трудолюбивий, терплячий
У – уважний, унікальний, усміхнений
Р – розумний, раціональний, рефлексивний, розсудливий
А – активний
Після заповнення всіх якостей відбувається обговорення ролі та
значення цього феномену у професійно-педагогічній діяльності;
пропонується, опираючись на записи, сформулювати визначення поняття
«методична культура вчителя».
Під час аналізу, обговорення та формулювання визначення викладач
стежить за ходом думок студентів. Логічно підводить їх до висновку, що
методична культура – це інтегративна характеристика особистості й
діяльності вчителя початкових класів. Далі відбувається дискусія щодо
запропонованого студентами визначення поняття «методична культура
вчителя».
Висновок: в процесі виконання вправи у студентів формується
початкове,, узагальнене поняття феномену «методична культура вчителя
початкових класів», як інтегративну характеристику його особистості й
діяльності.
Завдання «Від А до Я»
(автор О. Дубасенюк)
Мета: актуалізувати теоретичні знання студентів про педагогіку та
методику навчальних дисциплін початкової школи, які складають основу їх
методичної компетентності.
Інструкція. Цей вид роботи виконується в парах. Студенти отримують
картки, на яких написані окремі групи літер (наприклад, абвгд; амно; прс
тощо). Комбінації літер можуть бути різними. Кожна пара студентів одержує
одну картку. Пропонується: за 10 хвилин пригадати і записати якнайбільше
педагогічних термінів, що починаються вказаними літерами. Перемагає той,
хто записав найбільше педагогічних понять. Завдання можна ускладнити:
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кожен має право записувати лише ті поняття, сутність яких він може
пояснити. Перевірку результатів проведеної роботи може здійснити партнер
або викладач, які пропонують дати визначення будь-якого слова з
одержаного списку.
Висновок полягає в усвідомленні студентами рівня засвоєних знань з
педагогіки та методики викладання в початковій школі. У ході обговорення
результатів формується розуміння їх ролі у формуванні когнітивнопраксеологічної складової методичної культури вчителя початкових класів.
Виконання різнорівневих тестових завдань
(автор О. Дубасенюк)
Мета: сприяти формуванню методичної компетентності студентів;
розвивати їх методичне мислення та грамотність; вдосконалювати вміння
планувати, структурувати, підбирати зміст навчального матеріалу для учнів
початкової школи тощо.
Інструкція. Дидактичні тестові завдання поділяються за ступенем
складності на такі рівні: репродуктивний рівень – тести на впізнавання,
розпізнавання, класифікацію; адаптивний рівень – тести, в яких студенти
заповнюють пропуски, тести на доповнення; частково-пошуковий рівень
передбачає наявність уміння розв’язувати завдання, використовуючи знання
з кількох розділів курсу; пошуковий рівень – передбачає наявність умінь
формулювати проблему, висувати гіпотезу для її розв’язання, залучати для
вирішення питання знання з різних розділів курсу, інших навчальних
дисциплін. Для тестів цього рівня немає готових еталонів.
Репродуктивний рівень. Студентам пропонується ряд педагогічних
понять і варіантів відповідей, одна з яких правильна. Треба вибрати
правильну відповідь і вказати її номер.
Адаптивний рівень. Наприклад:
1. Вставити пропущені слова у наведені визначення педагогічних
категорій.
«Навчання – це ________ двобічний процес ________ вчителя та
учнів, в ході якого відбувається ________________ ».
Еталон – цілеспрямований, взаємодії, передача знань, умінь та навичок.
2. Перерахуйте категорійні ознаки поняття «навчання».
1._____________ 2. ____________ 3.______________
4._____________ 5._____________ 6.______________
Еталон: 1. Процес; 2.Взаємодія; 3. Цілеспрямована діяльність;
4. Двобічність; 5. Викладання; 6. Учіння.
3. Конструктивний тест. Дайте визначення поняття «знання»:
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«Знання – це усвідомлений процес засвоєння соціального досвіду (1),
результат (2) духовної та матеріальної діяльності, (3) представлений у формі
словесно-знакової моделі (4) та способів її використання (5).
Частково-пошуковий рівень. Наприклад.
1.
Підготувати план проведення комбінованого уроку із
застосуванням таких методів навчання, які б стимулювали розвиток
пізнавального інтересу учнів.
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
2. Тест-задача. Молодий вчитель готується до проведення уроку
засвоєння нових знань у 2-му класі. Доберіть навчальний матеріал, який би
викладався: а) репродуктивним, б) частково-пошуковим, в) творчим
способом, відповідно до рівня підготовки учнів.
Пошуковий. Наприклад:
1.
Один з авторів, порушуючи питання про виховання естетичних
смаків молоді, скаржиться на те, що добра половина молоді, що має музичну
освіту, не любить музику. Музична освіта, на його думку, не завжди
прищеплює любов до музики. Музичною грамотою можна оволодіти, однак
залишитися емоційно «глухим». Причину цього він вбачає в тому, що на
практиці нерідко відбувається підміна двох понять: освіти та виховання.
Як ви вважаєте, чи правий автор, розрізняючи поняття освіти та
виховання? В чому специфіка кожного з них? Обґрунтуйте свою відповідь із
педагогічної позиції.
2.
Розробіть структуру нестандартного уроку (на ваш вибір).
3.
Тема: майстерність вчителя в пошуку шляхів виходу з
непередбачуваних ситуацій на уроці. Завдання: сформулюйте актуальну
проблему, покажіть шляхи її розв’язання.
Висновок: представлений комплекс реалізації дидактичних тестових
завдань дає змогу чітко усвідомити головні педагогічні процеси та явища,
формує у них науковий підхід до способів застосування дидактичних
прийомів у практиці навчання; залучає студентів до професійно-методичної
діяльності, формує в них методичну компетентність і майстерність; сприяє
індивідуальному професійному зростанню.
Методика позаконтекстних операцій із поняттями
(автор С. Дубасенюк)
Мета: продовжувати формувати як теоретичну так, і практичну
складові професійно-методичної компетентності майбутніх учителів
початкових класів.
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Інструкція. Дана методика полягає у виконанні п’яти послідовних дій
(операцій), які дозволяють всебічно вивчити предмет дослідження.
Наприклад:
Дія 1. Упізнавання поняття. Слід визначити, до якого розділу наукової
інформації належить поняття, що вивчається. Для прикладу, «пізнавальний
інтерес». Поняття належить до педагогіки, теорія навчання, діяльність
вчителя щодо стимулювання навчальної діяльності учнів у процесі навчання.
Дія 2. Визначення поняття. Пізнавальний інтерес – це властивість
особистості, яка виявляється в активному, емоційно забарвленому ставленні
до пізнання предметів, явищ навколишньої дійсності, видів діяльності, що
викликається усвідомленням їх значущості.
Дія 3. Визначення обсягу та змісту поняття. Зміст «пізнавального
інтересу»: 1) наявність позитивної емоції відносно діяльності; 2) наявність
пізнавального боку цієї емоції, тобто те, що ми називаємо радістю пізнання;
3) наявність безпосереднього мотиву, зумовленого самою діяльністю. Обсяг
– складне психічне явище, що охоплює свідомість, волю та почуття людини.
Дія 4. Побудова логіко-термінологічної моделі. Модель ілюструє
взаємозв’язки поняття, що вивчається, з іншими поняттями цієї науки.
Дія 5. Приклад практичного використання. Методи стимулювання
інтересу до навчання. Пізнавальні ігри, як-от «Що? Де? Коли?»
Висновок: проведення відповідної роботи допомагає майбутнім
вчителям глибше усвідомити сутність окремих педагогічних понять, які
відображають головні педагогічні процеси; знайти місце кожного елемента
знань у загальній системі курсу педагогіки, сприяти та практичній реалізації
у професійно-методичній діяльності вчителя.
Вправа «Експрес-урок»
Мета вправи: удосконалення вміння моделювати, структурувати
конспект уроку; добирати ефективні й відповідні віку учнів методи навчання;
розвивати методичну мобільність учителя; знаходити безліч варіантів виходу
з незнайомих чи непередбачуваних ситуацій; розвивати нестандартне
мислення, вміння орієнтуватися в методичних матеріалах, аналізувати,
логічно продовжувати думку.
Інструкція. Учасники діляться на мікрогрупи по 4-5 студентів. Кожна
з них записує на аркуші паперу тему уроку, яка вивчається в початковій
школі. Через кілька хвилин за командою аркуш передається наступній
мікрогрупі по колу. Після того, як кожна група отримала аркуш (на якому
вже написана тема попередньою групою), формулюють мету до теми, яку їм
«передали». Далі знову аркуш передається до наступної команди, яка обирає
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обладнання, наступна мікро група перший структурний макроетап з
мікроелементами і так далі. Робота буде продовжуватися, поки аркуш не
пройде колом і не повернеться у вихідну позицію до своєї мікрогрупи.
Після такого виду роботи проводиться аналіз розробленого уроку,
обговорюються обрані методи засоби навчання; узагальнюється зміст
навчального матеріалу; висловлюються оцінні судження з приводу
розробленого плану-конспекту уроку; виявляються недоліки та позитивні
моменти.
Вправа має кілька рівнів складності:
На першому рівні складності студентам пропонується конкретний
навчальний предмет початкової школи, тема, яка вивчається наскрізно з 1-го
по 4-й класи, та клас. Наприклад: українська мова. Тема: Слово. Слова-назви
предметів (1-й клас). Іменник (3-4-й клас).
Другий рівень складності полягає в тому, що студентам пропонується
лише навчальний предмет початкової школи, проте тема та клас не
вказуються, а обираються мікрогрупою самостійно.
Третій рівень складності – студенти на власний вибір записують
навчальний предмет, тему та клас і передають по колу для складання так
званого експрес-уроку.
Висновок. Така організація вправи сприяє розвитку й удосконаленню
методичної компетентності та майстерності; актуалізує методичне мислення
та грамотність, а також формує мобільність майбутніх учителів початкових
класів.
Гра «Імпровізація»
Мета: розвивати методичну майстерність, мобільність учителя,
методичну креативність, стимулювати творчий підхід до педагогічної дії.
Інструкція. Для проведення цієї гри учасники діляться на кілька
команд (2-3). Роль ведучого виконує педагог. Організація гри може мати
декілька варіантів:
1.
Учасники кожної команди записують перелік дидактичних ігор,
нетрадиційних вправ тощо, які можна провести з учнями початкової школи.
Далі на власний розсуд пропонують вправу зі свого переліку іншій команді.
Учасники іншої команди повинні «імпровізувати» проведення тієї чи іншої
вправи в початковій школі, називаючи при цьому її мету, завдання й умови
проведення. У разі, якщо команда-суперник не проводить запропоновану гру
чи вправу, вона не отримує бал і пропускає хід. Орієнтовний перелік
дидактичних ігор: «Шифрувальник», «Конкурсний відбір», «Передай далі»
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2.
Учасники гри виймають із «чарівної скриньки» тему уроку та
проводять один з основних його етапів (на вибір). Наприклад: основи
здоров’я, тема «Розпорядок дня»; природознавство, тема «Тварини» і т.п.
Командам дається кілька хвилин на обговорення, після чого відбувається
імпровізація з подальшим аналізом і самоаналізом проведеного етапу уроку.
3.
Командам для імпровізації ведучий пропонує конкретне завдання
з кожної методики навчання в початковій школі. Наприклад: імпровізувати
математичний диктант для учнів 1-го класу; запропонувати нестандартне
завдання для каліграфічної хвилинки для учнів 4-го класу на тему
«Прикметник»; організувати проведення спостереження за змінами в природі
для учнів 3-го класу.
У результаті проведення гри у студентів формуються вміння
компетентно, мобільно, творчо організовувати різні види роботи на уроках у
початковій школі, враховуючи вікові особливості учнів.
Вправа «Шифрувальник»
Мета вправи полягає у тому, що студенти глибоко аналізують метод
навчання, шукають способи його реалізації на уроках у початковій школі,
усвідомлюють їх вплив на учня.
Інструкція. Учасники гри діляться на дві команди, зі скриньки
виймають метод навчання, який необхідно зашифрувати (використовуючи
цифри, знаки, загадки, ребуси, кросворди тощо). Команда-суперник повинна
розгадати зашифрований метод навчання, розкрити його суть та особливості
використання.
Результат: у процесі гри студенти залучають різні мислительні
операції щодо аналізу, узагальнення змісту та сутності методу навчання. Цим
самим глибше розуміють його роль, усвідомлюють шляхи його застосування
в початковій школі. Виконують когнітивно-творчі завдання, поєднуючи при
цьому теорію та практику, що важливо для методичної культури вчителя.
Гра «Конкурсний відбір»
Мета: формування методичної майстерності та компетентності;
вдосконалення вмінь здійснювати аналіз і самоаналіз; сприяти здатності
майбутніх учителів до рефлексії та саморозвитку.
Інструкція. Для організації та проведення цієї гри з учасників
обираються: «вчителі» – студенти, які розроблятимуть та проводитимуть
урок; «методисти» – надаватимуть консультацію, методичні поради;
«експерти» – спостерігатимуть, аналізуватимуть та, по завершенні,
обиратимуть переможця. Однією з важливих умов організації та проведення
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цієї гри є те, що ролі розподіляються заздалегідь, тема для розробки
конспектів уроків і підготовки навчально-методичного матеріалу
повідомляється наперед. Вона однакова для всіх «вчителів», це допоможе
побачити якомога більше варіантів проведення одного й того самого уроку та
здійснити обмін досвідом.
Хід гри такий: «учителі» по черзі проводять урок; «експерти»
спостерігають, обговорюють та визначають переможців; «методисти», які
своїми порадами брали участь у підготовці, здійснюють методичний аналіз
(роблять висновок про оптимальність обраних методів, засобів; визначають
реалізацію принципів навчання на уроці, тощо; дають свої методичні
рекомендації щодо спостережуваного уроку).
У результаті формуються такі складові методичної культури вчителя
початкових класів, як методична компетентність, методична грамотність,
методичне
мислення,
методична
майстерність
і
креативність;
вдосконалюються вміння здійснювати аналіз, самоаналіз тощо.
Гра «Передай далі»
Мета: навчити майбутніх учителів бачити професійно-методичну
діяльність як із позиції учня, так і з позиції вчителя.
Інструкція. Студентам запропоноване завдання розробити урок на
вказану тему та з класом. Суть гри полягає в тому, що один студент у ролі
вчителя розпочинає вести урок, інші студенти – «учні» беруть активну
участь «на уроці». Викладач спостерігає, і коли він каже «передай далі»
«вчитель» передає указку будь-якому іншому студенту, який продовжує цей
самий урок вже в ролі «вчителя», а вчитель сідає і працює як учень. І так під
час гри змінюється 4-5 «вчителів».
Ця гра вчить уважно спостерігати за ходом уроку, переключати свої
розумові операції, бачити урок очима учнів та вчителя; формує вміння
методично-грамотно пристосовуватися в різних навчальних ситуації; творчо
та методично майстерно вийти з тієї чи іншої ситуаціях; спостерігаючи за
різноверсійністю уроку, аналізувати вміння доречно, цікаво та правильно
підбирати навчально-методичний інструментарій уроку; обмін досвідом.
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Додаток М.3
Комплекс вправ та ігор
для формування особистісно-творчого компонента
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів
Вправа «Пантоміма»
Мета: сприяє розвитку комунікативних здібностей; розвиває творчу
уяву.
Інструкція. Вправа виконується індивідуально кожним учасником
перед дзеркалом. ‒ Станьте перед дзеркалом і продемонструйте хвилювання,
гнів, сміх, іронію і т. д.
Як результат – ця вправа допоможе зберегти самовладання в будьяких ситуаціях, навчитися правильно передавати свій емоційний стан.
Вправа «Бажання»
Мета: сприяє формуванню та розвитку організаторських здібностей,
вдосконалює вміння використовувати невербальні засоби спілкування,
Інструкція. Учасники діляться на дві команди. Кожен член команди на
листочку записує своє бажання. Завдання полягає в тому, щоб переконати
партнера виконати бажання, не кажучи жодного слова, після чого показати
запис на листочку. В ході виконання вправи відпрацьовуються навички
комунікації, вдосконалюються вміння переконувати.
Гра «Машинки»
Мета: формувати організаторські здібності, вдосконалювати вміння
майбутнього педагога керувати учнівським колективом, при цьому розуміти
його та нести відповідальність за його вчинки.
Інструкція. Суть гри полягає в тому, що машинка керується за
допомогою команд свого господаря, що він каже, так вона і діє.
‒ Зараз ми проведемо конкурс на кращого господаря машинки і кращу
«машинку», тобто на кращого керівника і виконавця.
Завдання господаря – чітко давати команди своїй «машинці», дбайливо
ставитися до неї, намагатися, щоб з нею нічого поганого не трапилось. За
кожне зіткнення пара отримує штрафний жетон.
У кімнаті, де відбувається гра, розставляються стільці, що відіграють
роль різних перепон на шляху «машинки» до свого господаря. Учасники
парами стають напроти один одного на визначеній відстані. Той, хто в ролі
«машинки», надягає на очі пов’язку, повинен почути голос свого
«господаря» і, чітко виконуючи його команди, «доїхати» до нього. 6-7 пар
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виконують завдання одночасно, потім пари міняються ролями. Роль журі при
кожній парі виконують учасники другої команди (вони дають штрафні
жетони за «аварії»).
Потім команди виконують цю ж вправу, але з відкритими очима.
Запитання для обговорення:
– Що легше дається: керування іншими чи виконання настановкоманд?
– Хто ж виявився кращим керівником, а хто – виконавцем?
– Які якості допомогли справитися із завданням керувати і виконувати
накази?
– Який висновок кожен зробив для себе?
Висновок: важко діставатися мети, не знаючи шляхів до неї; керувати,
спрямовувати учнів варто лише тоді, коли добре вивчиш кожного з них як
особистість, його потреби, бажання, інтереси.
Вправа «Творчий вчитель»
Мета: вправа сприяє актуалізації підсвідомих чинників розвитку
творчого підходу до педагогічної діяльності та творчих методичних дій.
Інструкція. Суть гри полягає в тому, що студентам пропонується з
власного досвіду згадати вчителя, котрий є для них зразком творчої,
креативної особистості, неординарної, нестандартної. Згадавши, студенти по
черзі говорять, які властивості особистості вчителя, особливості його
поведінки дозволяють їм вважати цю людину креативною, творчою.
Учасники називають певні якості, які, на їх думку, відповідають творчій
особистості. Тренер записує характеристики, на дошці після завершення всіх
розповідей підводить підсумок – перераховує всі особливості,
характеристики, властивості, які були названі і можуть бути розглянутими як
прояви творчості, креативності. Після виконання цієї частини вправи
викладач пропонує майбутнім педагогам ознайомитися з переліком якостей
творчої особистості та порівняти їх із названими у групі.
Висновок. – Отже, зараз ви мали можливість усвідомити якості
творчого вчителя, виокремити для себе найважливіші з них та прагнути до їх
формування.
Вправа «Колесо творчості»
Мета: сприяє формуванню методичної креативності, прояву творчого
мислення; вдосконалює вміння творчо інтерпретувати стандартні методи,
засоби, форми організації навчальної діяльності учнів тощо.
Інструкція. Основний інструмент для проведення цієї гри – подвійне
колесо-рулетка зі стрілочками. На нижньому колесі написані методи, на

305

верхньому – засоби. Студенти крутять колесо і стежать який випаде метод та
засіб його реалізації; пояснюють їх поєднання (традиційне та нетрадиційне).
Орієнтовний перелік подано в таблиці:
методи
бесіда
ілюстрування
заохочення
усне опитування
розповідь

засоби
підручник
слово
таблиця
малюнок
комп’ютер

Результат гри полягає в тому, що студенти навчаться поєднувати
різноманітні методи та засоби навчання молодших школярів, розвиваючи
цим власну методичну майстерність.
Вправа «Емоційне насичення»
Мета: сприяти позитивному емоційному настрою щодо професійнометодичної діяльності та формувати стійкий інтерес до неї.
Інструкція. Суть вправи полягає в тому, що предмети й об'єкти, які
подобаються людині, наділяються позитивними епітетами. Певні слова
пов'язуються у вашій уяві з успіхом, красою, досконалістю. Вони мають
позитивне емоційне значення (наприклад, «чудово!», «прекрасний»),
викликають позитивні емоції. Використовуючи ці епітети, «прив'язуючи» їх
до предметів і окремих елементів, можна сформувати інтерес до них.
Унаслідок емоційного насичення (поєднання з позитивними, «приємними»
епітетами та емоціями) певні предмети стають для нас більш привабливими і
цікавими. Для того, щоб сформувалося відповідне позитивне ставлення до
предметів (об'єктів) певної діяльності, процес емоційного насичення має
бути досить тривалим.
Завдання для студентів:
1) випишіть 20 слів, які вам найбільше подобаються, які викликають
позитивні емоції.
2) запишіть 15-20 прикметників (епітетів), якими ви наділяєте ті
предмети, що вам подобаються (наприклад, «чудовий», «прекрасний»).
3) запишіть 10 складників (структурних компонентів або параметрів)
предмета (об'єкта), до якого ви хочете сформувати інтерес. Наприклад,
знання, культура, діяльність, навички і т.п.
4) кожну складову предмета вашої діяльності (з десяти записаних)
насичуйте позитивними (приємними для вас) епітетами. Охарактеризуйте
кожен елемент (структурний компонент) із позитивного боку.
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Висновок. – Як бачимо з вправи, ставлення людини до того чи іншого
предмета або явища може змінюватись за допомогою його внутрішніх
установок, емоційних настроїв. Вам, як майбутнім учителям початкових
класів, особливо важливо навчитися керувати своїм емоційним станом;
створювати позитивний настрій та комфортну емоційно-позитивну
атмосферу.
Додаток М.4
Комплекс вправ та ігор
спрямованих на формування рефлексивно-оцінного компонента
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів
План аналізу уроку
(В. Лаврук)
1. Тип і структура уроку
Який тип уроку обрано? Доцільність вибору з точки зору теми в цілому і
дидактичної мети уроку. Місце уроку в системі занять за темою. Зв’язок уроку
з попередніми. Як він здійснюється?
Чи відповідає структура уроку обраному типу? Послідовність окремих
етапів.
2. Організація окремих складових структури уроку
Перевірка стану виконання учнями домашнього завдання:
- з’ясування рівня усвідомлення виконання домашнього завдання
учнями, перевірка засвоєння ними головного, істотного в навчальному
матеріалі, перевірка засвоєння способів діяльності, необхідних для вивчення
нового матеріалу на уроці;
- співвідношення перевірки теоретичних і практичних завдань;
- індивідуальний і диференційований підхід до перевірки;
- раціональність вибору та реалізації вчителем форм, методів і засобів
перевірки виконання домашнього завдання;
- дотримання критеріїв оцінювання, навчальний, виховний та
розвивальний характер контролю, використання балів для стимулювання
відповідального ставлення учнів до навчання.
Вивчення нового матеріалу:
- повідомлення вчителем і усвідомлення учнями мети, цілей і завдань
вивчення нового матеріалу, мотивування навчальної діяльності школярів.
Раціональність постановки мети через:
а) зміст навчального матеріалу (пояснити, розкрити тощо);
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б) внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного
розвитку учнів (формувати, розвивати, виховувати тощо);
в) діяльність учителя (розкрити, ознайомити, продемонструвати, описати
тощо);
г) навчальну діяльність учнів (розв’язувати задачі, виконувати практичні
завдання, досліджувати, працювати з літературою тощо);
- відповідність змісту та обсягу навчального матеріалу темі, меті,
завданням уроку, вимогам програм і сучасному рівню розвитку науки. Як
пов’язаний навчальний матеріалі з сучасністю, оточенням школи і життєвим
досвідом учнів. Як використовуються набуті раніше учнями знання для
здійснення ціленаправленого сприйняття ними нової інформації;
- вибір та раціональність використання форм (індивідуальних, групових,
фронтальних), методів і засобів викладання та навчання відповідно до змісту
т,еми, мети, завдань уроку, вікових та індивідуальних особливостей школярів;
- способи педагогічного управління процесами виділення головного,
найбільш суттєвого у змісті навчального матеріалу, роботою над засвоєнням
основних
теоретичних
положень,
закономірностей,
узагальнення,
систематизації знань;
- використання диференційованих дидактичних завдань у процесі
вивчення нового матеріалу;
- ефективність форм та засобів організації самостійної роботи учнів у
процесі вивчення нового матеріалу;
- способи управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів
(сприйняття, осмислення, запам’ятовування нового матеріалу);
- здійснення міжпредметних зв’язків;
рівень відповідності навчальних досягнень учнів поставленим
цілям і завданням уроку.
Закріплення, систематизація й узагальнення знань учнів:
- постановка та реалізація цілей і завдань, закріплення, систематизація та
узагальнення знань учнів;
- виділення у змісті навчального матеріалу основного, істотного;
- навчально-матеріальне забезпечення, закріплення, систематизація та
узагальнення знань (наочність, роздатковий матеріал, ТЗН тощо);
- оптимальність працездатності учнів;
- забезпечення надійного зворотного зв’язку;
- контроль і корегування навчальних досягнень учнів.
Задавання домашнього завдання:
- способи (з інструктажем) та час (до дзвінка, під час уроку, після
дзвінка) задавання домашнього завдання;
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- відповідність домашнього завдання змісту вивченого матеріалу на
даному уроці та на попередніх уроках;
- характер домашнього завдання (індивідуальне, групове, диференційоване, творче, проблемне тощо);
- наскільки учні готові до виконання домашнього завдання (пам’ятки,
таблиці, додаткова література, узагальнені схеми, графіки тощо);
- співвідношення домашнього завдання із завданнями, які виконувались
на уроці;
- передбачення дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо тривалості
часу на виконання домашнього завдання.
3.Принципи навчання. Методи, прийоми і засоби навчання.
Застосована система методів. Форми і прийоми, які в ній використано.
Відповідність їхнього змісту матеріалу, типу, меті, завданням уроку, віковим та
індивідуальним особливостям учнів. Здійснення мотивації навчальної
діяльності учнів протягом усього уроку. Застосовані для цього прийоми.
Реалізація дидактичних принципів. Співвідношення репродуктивної і
творчої діяльності учнів, шляхи підвищення пізнавальних інтересів,
самостійної навчальної роботи, творчості школярів. Прийоми забезпечення
зворотного зв’язку для керівництва процесом навчання. Робота із формування
загальнонавчальних та предметних умінь і навичок.
4.
Навчально-матеріальне забезпечення та технічне оснащення уроку
Раціональний відбір і використання на уроці відповідно до змісту теми,
мети та завдань навчання, вимог програми пристроїв, обладнання, наочних
посібників, роздаткових матеріалів, літератури тощо.
Раціональність вибору і реалізації на уроці комплексу різних типів і
засобів навчання (візуальні, аудіальні, аудіовізуальні, комп’ютер, лінгафонний
кабінет тощо).
Наявність та використання на уроці комплектів приладів, реактивів,
навчальних завдань, пам’яток, інструктивних карток для виконання різних
видів начальної діяльності.
Формування в учнів умінь користуватися обладнанням, ТЗН, додатковою
літературою, підручником та іншими засобами навчання.
Залучення до навчального процесу помічників учителя із числа учнів
(лаборант, консультант, демонстратор, оператор).
Дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо використання технічних
засобів навчання на році.
5.
Використання часу на уроці
Своєчасність початку уроку.
Витрата часу на взаємне привітання, перевірку відсутніх. Огляд сані-
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тарного стану класу та зовнішнього вигляду учнів, установлення порядку і
дисципліни, підготовка учнів до уроку (наявність на столах підручників,
зошитів, щоденників, приладдя). Чи була в цьому потреба?
Витрата часу на переключення діяльності школярів з одного виду на
інший. Чіткість дозування та корекція витрат часу на окремі структурні етапи
уроку. Своєчасність закінчення уроку.
б.
Дотримання санітарно-гігієнічних норм
Відповідність
обладнання,
навчально-матеріального
оснащення
приміщення санітарно-гігієнічним нормам.
Забезпечення: - оптимального температурного режиму; - вологості
повітря; - належного провітрювання; - освітленості робочих місць; - гігієни
праці вчителя й учнів.
Раціональність організації праці вчителя та учнів з точки зору
ергономіки.
Інтенсивність та емоційність спільної праці вчителя та учнів на уроці на основі
взаємної поваги і довіри.
7. Виховання на уроці
Єдність цілей і напрямів виховання: - формування національної
свідомості як однієї з найважливіших рис особистості громадянина України; формування високої духовної особистості; - утвердження на національному
ґрунті принципів загальнолюдської моралі; - виховання трудової активності,
формування творчої працелюбності й особистості; - забезпечення повноцінного
фізичного розвитку; - формування правової культури; - виховання екологічної
культури.
Раціональність постановки виховних цілей і завдань уроку. Виявлення та
раціональна реалізація виховного потенціалу навчального матеріалу.
Оптимальність вибору і використання методів, форм впливу на активність у
процесі навчання. Забезпечення взаємодії внутрішніх і зовнішніх факторів
виховного впливу на учнів. Ефективність управління виховним процесом на
уроці.
8. Морально-психологічна атмосфера
Прийоми і засоби перенесення ваги з перерви на урок, з одного виду
діяльності на інший. Розвиток спостережливості, мовленнєвих умінь, пам’яті
та мислення, інтересів, почуттів, вольових рис характеру. Урахування в
навчальному процесі особливостей уваги, сприйняття, пам’яті, мислення
окремих учнів. Психологічний стан учнів на уроці (активність, упевненість,
відчуття комфорту, профілактика стомлюваності, страху, розгубленості тощо).
9. Поведінка вчителя
Уміння володіти класом, організовувати його роботу, підвищувати
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інтерес, активність, зосереджувати увагу учнів. Взаємовідносини з учнями,
врахування індивідуальних особливостей кожного. Тон і темп роботи.
Педагогічний такт. Спостережливість, обміркованість, акуратність. Культура
мови, поза, міміка, жестикуляція. Авторитет в учнів.
10. Поведінка учнів
Поведінка учнів на уроці, чим вона визначається. Ставлення учнів до
вчителя. Участь учнів в активній розумовій праці, направленість і
сконцентрованість їхньої уваги, зацікавленості, дисциплінованості.
11.Результати уроку
Досягнення мети уроку. Навчальне, виховне, розвивальне значення уроку.
Виконання плану. Рівень сформованості знань, умінь та навичок
(повнота, усвідомлення, дієвість), вдосконалення загальнонавчальних умінь.
Оцінка ефективності виховання учнів на уроці. Характер навчальнопізнавальної діяльності учнів. Аналіз позитивних результатів, тенденцій, що
відбуваються в діяльності вчителя, що цінного можна рекомендувати іншим
учителям. Шляхи закріплення і вдосконалення позитивних якостей уроку.
Аналіз причин негативних результатів. Шляхи ліквідації недоліків.
Примітки:
1. Залежно від мети відвідування при аналізі уроку приблизний план можна
використовувати повністю або частково змінювати послідовність аналізу.
Якщо відвідування здійснюється з метою виконання яких-небудь окремих
завдань, то при аналізі уроку треба виходити з того, як учитель це робить. При
цьому другі елементи уроку аналізуються у зв’язку з розглядом основного
питання.
2. За основу аналізу треба брати вимоги до сучасного уроку та програмні
вимоги до викладання конкретного предмета.
Самоаналіз і самооцінка уроку вчителем
(В. Лаврук)
При самоаналізі уроку вчитель дає: коротку характеристику цілям, які
ставив, і аналізує їхнє досягнення; інформацію про обсяг матеріалу і якість
його засвоєння учнями; характеристику застосовуваних методів роботи з
учнями й оцінює їх; оцінку активності учнів і обґрунтовує використані
прийоми організації їхньої праці; самооцінку окремих аспектів своєї діяльності
(мова, логіка, характер відносин з учнями).
У висновку вчитель висловлює свої пропозиції щодо поліпшення якості
уроку й намічає заходи для вдосконалення своєї педагогічної майстерності.
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Самоаналіз уроку вчителем
(В. Лаврук)
Основні вимоги до самоаналізу: місце уроку, що розбирається, у системі
уроків з досліджуваної темі, обґрунтування освітньої й виховної цілей уроку й
виконання наміченого плану уроку, характеристика класу й мотивація відбору
навчального матеріалу для даного уроку, психологічна й педагогічна оцінка
системи навчальних завдань і вправ, виконаних учнями на уроці, оцінка
розвитку самостійного мислення учнів на уроці. Мотивація вибору методів
уроку, оцінка відповідності даних методів цілям і змісту уроку, виконанню
поставлених завдань, задоволеність або незадоволеність учителем уроком
(його окремими частинами); заходи, намічені вчителем задля усунення
недоліків, оцінка й обґрунтування досягнутих на уроці результатів. Самооцінка
як одна з умов творчої праці вчителя.
Варіант аналізу уроку
(В. Лаврук)
Урок за типом ____________. Чіткість
його визначається логічним
взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані часом,
мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Це
підтверджує достатню культуру педагогічної праці.
Раціонально, вдумливо й дидактично грамотно визначена основна мета
уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, відповідає віковим
та інтелектуальним особливостям учнів класу та несе інформацію про кінцевий
результат уроку.
Відповідно до місця уроку в темі, що вивчається, основної мети та завдань окремих його частин, які чітко формулюються перед учнями та узгоджуються з їхнім особистим досвідом, тип обрано правильно. Надана перевага
стійкій структурі уроку. З урахуванням особистісноорієнтованого підходу до
навчання вчитель надає перевагу гнучкій структурі уроку.
Уміло проводиться мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах
уроку, що сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої
діяльності.
Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми та змісту
поставлених завдань.
Кваліфіковано реалізовано принципи навчання ______________.
Це достатньо чітко проявилося_____________________________.
Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно
організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних
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знань, умінь і навичок учнів. Належно проведено перевірку домашнього
завдання. З цією метою вчителем використано такі форми роботи .
Вдале
поєднання форм _______, прийомів . Перевірка знань учнів характеризується
чіткістю мети, повнотою. Опитування мало науковий характер, що, насамперед,
зумовлювалося вмінням виправляти помилки в ході відповіді та залученням до
цієї роботи учнів.
Робота з вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю і
чіткістю реалізації основних завдань уроку. Виклад нового матеріалу
відзначається логічністю, вмілим виділенням головного, істотного. Учитель
розкриває зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій, використовує
останні досягнення. Новий матеріал вивчається в процесі самостійної роботи,
яка має творчий пошуковий характер. Це сприяє розвитку в учнів
самостійності, допитливості, їхній здатності встановлювати певні
закономірності. Основні висновки учні робили самі, а вчитель при цьому
зберігав керівну роль.
Уміло пов’язує виучуваний матеріал з життям, виробничим оточенням і
робить це так, що цей зв'язок випливає зі змісту виучуваного матеріалу та є
його логічним продовженням.
У ході подання нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка
якості розуміння його учнями. Засвоєння нового матеріалу школярами на уроці
оптимальне.
Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, не
налаштовує на заучування, збуджує думку, виховує інтерес до навчання.
Питання, які ставить учитель, вимагають вдумливого читання, розуміння та
осмислення матеріалу, але не його механічного заучування. Учитель направляє
хід думки учнів у такий спосіб, щоб вони активно, зосереджено намагались
побачити невидиме, зрозуміти приховане, розгледіли
незвичайне у
звичайному (розумова активність).
Види роботи відповідали віковим особливостям учнів, дозволили
педагогу активізувати їхню навчальну діяльність, учні були не пасивними
слухачами, а активними учасниками.
Найбільш вдалими методами були ____, прийомами____, формами.
Це дозволило вчителю раціонально організувати роботу учнів на всьому
уроці (на етапі) та повною мірою здійснювати контроль за рівнем
сформованості ____. Використання різних видів роботи сприяло зниженню
втомлюваності учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, глибоко
продумана вчителем.
Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом
учителя з урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна

313

пошукова діяльність учнів иа уроці забезпечувалася в процесі співпраці
вчителя і школярів. Учитель упродовж уроку (на етапі )
виступає у ролі
консультанта, порадника. Колективна робота учнів вміло поєднується з
виконанням індивідуальних диференційованих завдань.
Використання наочності та технічних засобів навчання (___________), їх
застосування дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і
закріпити його, а й зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в
учнів на уроці. Це особливо важливо, бо запобігає перевантаженню школярів в
умовах домашньої роботи. Використання технічних засобів і засобів наочності
допомогло учням глибше проникнути в суть виучуваного матеріалу.
Запитання вчителя до учнів спонукали їх до самостійних суджень і
практичних дій. Це сприяло більш повній реалізації на уроці принципу
виховуючого та розвиваючого навчання. Протягом уроку вчитель добивається
від своїх учнів грамотної і повної відповіді, точних формулювань.
Пропонує не тільки відтворити пройдений матеріал, але і виділити з
нього найбільш істотне, підтвердити практичні навички теоретичними
положеннями. Доповнює і поглиблює відповіді учнів, стимулює їх на активне,
свідоме засвоєння ними матеріалу через низку запитань. Оптимальним у
процесі перевірки є співвідношення теоретичних та практичних завдань.
Слід відзначити вміння учнів гідно триматися під час відповіді як з
місця, так і біля дошки, звернутися до вчителя, доповнити чи виправити
відповідь товариша.
Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до критеріїв,
об’єктивно й аргументовано. Отримані учнями бали виставлено у щоденники.
Відчутні взаємо- та самоконтроль.
Позитивним у роботі вчителя з учнями на етапі усвідомлення матеріалу є
те, що він дає час на обдумування, використовує різні форми роботи (_____ )
та види наочності ( ___________ ).
Упродовж уроку знання _________застосовувались у вправах,
учні
зробили крок на шляху розвитку. Навчання істотно вплинуло на розвиток і
виховання школярів, бо вчитель ураховував навчальні можливості кожного з
них. Урок сприяв розвитку кожної дитини, її пам’яті, мислення, волі. Під час
уроку ефективно організовувалась пізнавальна діяльність школярів. З цією
метою забезпечено умови для продуктивної роботи мислення й уяви, через
______ вчитель домагався зосередженості й стійкості уваги. Вдалим
використанням методів _______ , форм _________педагог
домагався
активності та самостійності мислення учнів.
Майстерність учителя виявлялася в тому, що знання, набуті учнями на
попередніх уроках, вдало застосовуються на цьому, повторення оптимально
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співвідноситься з вивченням нового матеріалу, унаслідок чого, не потрібно
спеціально виділяти час на повторення. Систематична робота вчителя в цьому
напрямку дасть змогу повторювати учням матеріал без завдань для домашнього
повторення за підручником.
Ефективною була робота протягом усього уроку з підготовки учнів до
тематичного оцінювання. Вона виявилася у________.
Увесь клас працював активно і з інтересом.
Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці. У
кожного на парті є все необхідне. Вчителем підготовлені пам’ятки з виконання
_______. У результаті при зміні одного виду роботи іншим не витрачається
дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко й акуратно.
Учитель постійно організовує роботу школярів із навчальною книгою.
З точки зору виховного впливу уроку треба відмітити особистість
вчителя. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів у поєднанні з
вимогливістю, манера звертатися до класу, витримка — усе це передається
дітям і слугує еталоном людських відносин. Вихованню сприяли засоби
навчання, а саме естетика їхньої форми і змісту. Вихованню творчого
потенціалу школярів сприяли вдало застосовані методи та форми роботи. З
метою виховання школярів учитель дохідливо, переконливо і яскраво
використовує__________.
Урок відзначається свідомою робочою дисципліною.
Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає з
усього ходу уроку і має творчий характер, спонукає учнів самостійно робити
висновки, поглиблювати й завершувати роботу, розпочату на уроці
(вдосконалення вмінь вчитися, підготовка до оволодіння знаннями в класі,
спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволення і
розвиток багатогранних інтелектуальних запитів). Учитель зробив потрібні
роз’яснення щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його
виконання учнями. Попередив учнів про можливі труднощі під час виконання
завдання та дав рекомендації щодо їхнього подолання. Задаючи читати
матеріал за підручником, учитель дає учням питання, над якими, читаючи,
треба думати. Практичні завдання передбачають застосування, поглиблення
знань. Задаючи їх, педагог показує, як треба зіставляти, осмислювати
теоретичні закономірності з виконанням даного завдання (добре, що
аналогічна робота виконувалась у класі). Суттєву роль відіграє індивідуалізація домашнього завдання, це підтверджує, що вчитель вивчає сили,
можливості, здібності кожної дитини.
Урок проведено в оптимальному темпі, раціонально використано кожну
хвилину.
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Мети уроку досягнуто. Учні набули знань ,
практичних
умінь,
вдосконалили загальнонавчальні вміння і навички; на уроці формувалися
_________уміння, ______ ________________ навички.
Урок має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано
учням перед його початком. Висновки за уроком робить учитель (учні).
Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку
сприяють створенню такої ситуації, при якій учні отримують задоволення від
своїх успіхів у навчанні (ситуація успіху). Зміст уроку сприяв виникненню в
учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроку дозволяє
зробити висновок, що матеріал з теми засвоєно, і мету поставлену досягнуто.
Звертає на себе увагу кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок
підготовка вчителя і учнів до активної роботи, система роботи вчителя з
підготовки учнів до тематичного оцінювання. Урок проведено відповідно до
обґрунтованого, чіткого плану, складеного вчителем у процесі підготовки до
уроку. Він оптимально коригується викладачем відповідно до обставин.
Зразкова пам’ятка для самоаналізу уроку вчителем
(за Ю. Конаржевським)
1. Яка характеристика реальних навчальних можливостей учнів за
даними педконсиліуму? Які особливості учнів були враховані при плануванні
даного уроку?
2. Яке місце даного уроку в темі, розділі, курсі? Як він пов’язаний із
попередніми, на що в них опирається? Як цей урок працює на наступні уроки,
теми, розділи? У чому специфіка цього уроку? Який його тип?
- Які завдання виконувалися на уроці: освітні; виховні; завдання розвитку?
- Чи забезпечена їхня комплексність? Взаємозв’язок? Які завдання були
головними, стрижневими? Як ураховані в завданнях особливості класу,
окремих груп школярів?
4. Чому обрана структура уроку була оптимальною для реалізації цих
завдань? Чи раціонально виділене місце в уроці для опитування, вивчення
нового матеріалу, закріплення, домашнього завдання тощо? Чи вдало був
розподілений час, відведений на всі етапи уроку? Чи логічні зв’язки між
етапами уроку?
5. На чому (на яких поняттях, ідеях, положеннях, фактах) робився
головний акцент на уроці й чому? Чи підкреслено головне, істотне?
6. Які методи навчання вибрано для розкриття нового матеріалу? Дати
обґрунтування вибору методів навчання.
7. Чи необхідний був диференційований підхід до учнів? Як він
здійснювався й чому саме так?
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8. Як організований контроль засвоєння знань, умінь і навичок? У яких
формах і методах здійснювався? Чому?
9. Які засоби навчання використовувались на уроці? Чому?
10. За рахунок чого забезпечувалась висока працездатність школярів
протягом усього уроку?
11. За допомогою чого вдалося підтримувати на уроці гарну
психологічну атмосферу? Як організований виховний вплив особистості
вчителя?
12. Як і за рахунок чого забезпечувалося раціональне використання часу,
попередження перевантаження школярів?
13. Запасні методичні «ходи» на випадок непередбачуваної ситуації.
14. Чи вдалося повністю реалізувати всі поставлені завдання? Якщо не
вдалося, то що стало причиною?

Додаток розроблено автором з використанням окремих матеріалів таких
джерел: Дубасенюк, О. А., Семенюк, Т. В. & Антонова, О. Є.
(2003).
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності.
Житомир: Житомирcький державний педагогічний університет; Лаврук, В.
(2008). Аналіз уроку. Київ: Шкільний світ.
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Додаток Н
ТРЕНІНГ
«МОТИВАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»
Мета: стимулювати мотиваційну сферу студентів до здійснення професійнопедагогічної діяльності, викликати бажання вдосконалювати
особистісні та професійні риси, формувати ціннісні орієнтації на
професійно-методичну діяльність, викликати інтерес до творчої
професійно-методичної діяльності.
Розділ
Вступна частина

Основна частина

Заключна частина

Вправа
Вступне слово тренера. Визначення
правил роботи групи
Знайомство. Вправа «Значення мого
імені», «Очікування»
Вправа «Хочу-можу-буду у професії»
Вправа. «Долоня»
Вправа-експеримент
«Влучити
в
десятку»
Притча
Вправа «Знайди позитивні наслідки»
Вправа «День із професійного життя»
Гра «Асоціації»
Дискусія на тему «У чому відмінність
понять «Мрія» та «Мета»
Вправа «Технологія перетворення мрії у
мету»
Вправа «Актуалізація власних ресурсів»
Рефлексія. Все у твоїх руках

Час
10 хв
5 хв
10 хв
10 хв
10 хв
10 хв
20 хв
20 хв
25 хв
10 хв
25 хв
15 хв
10 хв

Вступна частина. Визначення правил роботи групи
Час – 10 хвилин.
Мета: ознайомити учасників із темою та метою тренінгу, актуалізувати
проблему, визначити правила роботи в групі за допомогою добірки слів.
Сьогоднішній тренінг спрямований на
формування стійкої
мотиваційної сфери майбутніх учителів початкових класів, викликати
потребу у професійній самореалізації та самоутвердженні; пробуджувати
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інтерес до успіху в професійно-методичній діяльності, бажання кар’єрного
зростання.
Вправа «Правила роботи»
Під час тренінгу слід дотримуватися певних правил. Спробуймо і ми
визначити правила роботи, а допоможуть нам у цьому ключові слова:
добровільна, толерантним, свого імені, час.
Вам необхідно з кожним поданим словом скласти правило і записати
його на плакаті.
1. Добровільна участь у тренінгу.
2. Будь толерантним.
3. Говори лише від свого імені.
4. Цінуй час.
Знайомство
Час – 5 хвилин
Мета: створити дружню атмосферу, сприяти розкутості учасників,
подоланню сором’язливості, створити ситуацію довіри.
Вправа «Значення мого імені»
Пропоную кожному з вас по колу назвати своє ім’я та його значення.
Які якості для професії вчителя можна виокремити зі значень ваших імен?
Вправа «Очікування» допомагає тренеру зрозуміти, з якою метою
учасники беруть участь та чого очікують від тренінгу.
Кожному з вас я роздав клейкі смужки паперу, прошу вас записати на
них свої очікування та прикріпити на дошку.
Основна частина
Вправа «Хочу-можу-буду у професії»
Мета: сформувати цілі професійної діяльності, розкрити можливості та
передбачити конкретні дії для досягнення результатів.
Час – 10 хвилин.
Інструкція. Кожен учасник вітається з групою, використовуючи
формулу «Здрастуйте, мене звуть… я хочу у професії… я можу у професії…
я буду у професії...».
Обговорення: ведучий створює умови для усвідомлення того, що наше
«хочу» - це цільова перспектива, «можу» - наші можливості та потенціали,
«буду» - це конкретні дії, спрямовані на досягнення результату.
Вправа «Долоня»
Мета. Вправа спрямована на уточнювання власних цілей, а також
усвідомлення ресурсів на шляху до них.
Час – 10 хвилин.
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Інструкція. Кожен з учасників на листі паперу обводить власну долоню.
На кожному з намальованих пальців необхідно написати будь-яку
професійну ціль, якої хотілося б досягти в найближчі роки (пальці вказують
на те, чого хочеться досягти, пальцями наче тягнетесь до мети). На самій
долоні необхідно написати те, на що можна спиратися при досягненні
професійної цілі або на когось, хто надасть допомогу («За що можна
ухватитися долонею, просуваючись до своєї професійної мети»).
Під час обговорення студенти усвідомлюють свої конкретні цілі та
шляхи їх досягнення.
Вправа-експеримент «Влучити в десятку»
Мета: формування вміння реалізовувати поставлені цілі.
Час – 10 хвилин.
Інструкція. Учасники пробують паперовою кулею влучити в «Десятку».
Після таких кількох спроб відбувається обговорення:
- Чи було сказано, що кидати кулю треба не рухаючись з місця?
- Чи сказано про те, що ні в якому разі не можна підходити до дошки, не
можна повторювати кидок?
- Чи погоджуєтесь Ви з таким висловом: «Недостатньо мріяти, варто
конкретизувати свої цілі і шукати шляхи їх досягнення. Якщо щось із
задуманого не вдалося, потрібно вчитися знаходити плюси в тому, що
відбулося».
Притча
Мета: навчити дивитись на речі та життєві і професійні події з різних
сторін.
Час – 10 хвилин.
Один подорожній зустрів виснаженого чоловіка з тачкою, в якій було
навалено якісь камені, і запитав його:
- Що ти робиш?
- Ти що не бачиш? Везу камені!
Трохи пізніше подорожній побачив ще одного чоловіка з тачкою, він був
не такий виснажений, але каменів у ній було набагато більше, і також запитав
його:
- Що ти робиш?
- Я працюю, щоб прогодувати сім'ю.
Подорожній побажав йому удачі і пішов далі, відтак зустрів ще одну
людину, яка швидко штовхала вперед собою тачку, в якій каменів було
більше, ніж у перших двох разом узятих, але здавалося ніби камені для нього
не важать, з такою легкістю він штовхав перед собою свій вантаж:
- Що ти робиш?
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- Я будую храм!
Після слухання відбувається обговорення метафоричної сили притчі та
можливість її використання у професійній діяльності.
Вправа «Знайди позитивні наслідки»
Мета: формувати позитивне ставлення до своїх помилок, вчитися порізному дивитись на одну й ту ж ситуацію.
Час – 20 хвилин
Інструкція. Учасники пригадують якусь історію, вчинок, подію із
свого професійного життя. Їм пропонують вийняти із мішечка камінець.
Якщо камінець білого кольору, учасник шукає позитивні моменти в цій
ситуації, якщо чорного – називає негативні моменти і шукає шляхи їх
подолання. Потім спілкуються в колі обговорюють свої висновки, шукаючи
своїх однодумців. У колі зачитуються найпоширеніші висновки,
обговорюються.
Вправа «День із професійного життя»
Мета: сформувати
розуміння
сутності
професійно-методичної
діяльності, виявити роль системи ціннісних орієнтацій, професійнометодичного спрямування.
Час – 20 хвилин.
Інструкція. Учасникам роздають аркуші різного кольору. Тренер
формулює завдання: скласти розповідь про ваш типовий робочий день. Ця
розповідь має бути лише зі слів-іменників.
Наприклад, розповідь про робочий день учителя може бути такою: дзвінок –
сніданок – дзвінок – урок – двійочники – запитання – відповідь – трійка –
перерва – учительська – скандал – директор – урок – відмінники – дзвінок –
дім – ліжко.
Після написання учасники зачитують свої розповіді, шукають позитивні /
негативні моменти. Знаходять шляхи поліпшення робочого дня.
Гра «Асоціації»
Мета: виявити найхарактерніші особливості професійної діяльності
вчителя, показати різнобічність цієї професії.
Час – 25 хвилин
Інструкція. Учасникам роздають аркуші різної форми, за якими вони
мають згрупуватися. На них написано слова, які стосуються професійної
діяльності вчителя. Ведучий ставить запитання: «Як ви думаєте, що об’єднує
ці групи?"(студенти висловлюють свою думку). Потім дають таке завдання:
«Вам необхідно написати якомога більше слів, що наближені до того, яке
написане на вашому аркуші й характеризує професію вчителя. Орієнтовні
слова: урок, учень, батьківські збори, перерва.
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Дискусія на тему «У чому відмінність понять «Мрія» та «Мета»
Мета: досягти розуміння того, що для досягнення мрії слід виконувати
заздалегідь заплановані дії.
Час – 10 хвилин.
У результаті обговорення учасники групи повинні усвідомити, що на
шляху перетворення мрії в мету існує певний «технологічний» процес, який
полягає у виконанні конкретних послідовних дій, спрямованих на досягнення
мети.
Цією вправою тренер підводить учасників до наступної.
Вправа «Технологія перетворення мрії в мету»
Мета – навчити планувати шлях досягнення мрії.
Час – 25 хвилин.
Інструкція. Кожному з учасників необхідно зафіксувати на листі
паперу власну професійну мрію. Тренер пояснює, що технологічний процес
перетворення мрії в мету включає сім послідовних кроків. Отже, крок
перший - «Критерії». Як я дізнаюся, що моя професійна мета досягнута?
Необхідно письмово визначити ознаки та критерії досягнення встановленої
мети.
Крок другий - «Плата». Чим я готовий заплатити за досягнення власної
професійної мети? Плату за досягнення кожен визначає сам для себе та
фіксує на папері (час, гроші, здоров’я, кохання).
Крок третій - «Дата». Необхідно визначити дату (з точністю до дня),
коли професійна мета буде досягнута.
Крок четвертий - «Небезпека». Які перешкоди можуть виникнути на
шляху до досягнення професійної цілі. Ведучий пояснює, що найбільш
вагомою перешкодою для кожного з нас виступають внутрішні обмеження та
побоювання: мені це не під силу, у мене нічого не вийде, це занадто складно
для мене, мені раніше не доводилося це робити, немає часу, ніхто не розуміє
мене, ще не настав час – почекаю іншої нагоди, спочатку необхідно все
підготувати та вивчити, потім... тощо. Необхідно свідомо відмовитися від
подібного роду «алібі» та навчитися перетворювати їх в організаційні
труднощі. Таким чином, кожен формує дерево власних цілей і спускається по
ньому доти, поки організаційних труднощів не зостанеться зовсім. Кожен з
учасників фіксує на листі паперу три основні небезпеки, які, на його погляд,
можуть виникнути на шляху досягнення встановленої цілі.
Крок п’ятий – «Символічна винагорода». Досягнення професійної цілі
– це певною мірою змагання із самим собою, а перемога у змаганнях завжди
передбачає винагороду. Тому потрібно виготовити пам’ятник перемозі
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(досягненню цілі) на самому початку шляху. Кожен з учасників визначає
символічну винагороду та фіксує її на листі паперу.
Крок шостий – «План». На що схожі записи, які робили учасники
протягом цієї вправи?
Крок сьомий – щоденне виконання плану, це дозволить постійно
підтримувати себе у тонусі та забезпечить щоденне просування до
встановленої професійної мети.
Обговорення: ведучий підкреслює, що важлива професійна мета
кожного з присутніх у результаті виконання вправи визначена,
сформульована, вимовлена та зафіксована на папері. Це перший крок на
шляху її досягнення.
Вправа «Актуалізація власних ресурсів»
Мета: формувати мотивацію до досягнення поставлених цілей.
Час – 15 хвилин.
Інструкція. Виконання цієї вправи включає в себе кілька кроків:
1) тренер пропонує кожному з учасників описати все те, що в нього є,
можливо, це: риси характеру, оточуючі (батьки, друзі, кохані), які
підтримують та допомагають, фінансові ресурси, освіта, наявність якихось
знань, власна енергія, час та інші ресурси;
2) тренер пропонує згадати та зафіксувати на папері 3-5 випадків, коли
кожен з учасників почував себе абсолютно успішним: які ресурси на той
момент ви використовували максимально ефективно;
3) тренер звертає увагу на зафіксовані учасниками власні професійні
цілі та просить описати те, якою людиною необхідно бути, щоб їх досягти:
які професійні якості потрібно в собі розвинути, чого необхідно навчитися,
чого позбутися (подібні розмірковування повинні зайняти не менше сторінки
аркуша паперу);
4) необхідно сформулювати в декількох тезах: що заважає отримати
все те, про що мрієте у професії, до чого спрямовані тепер;
5) на цьому етапі необхідно для кожної з обраних професійних цілей
скласти чернетку покрокового плану її досягнення, причому починати треба з
кінцевого результату, а потім крок за кроком спланувати весь шлях, навіть до
того, що ви можете зробити за цим планом уже сьогодні.
Розв’язавши таку проміжну задачу, можна наблизитися до досягнення
мети.
Заключна частина
«Усе у твоїх руках»
Колись давно у Стародавньому Китаї жив розумний, але дуже пихатий
пан. Щодня він лише приміряв убрання та розмовляв з підданими про свій

323

розум і згадував про давню зустріч з імператором. Так минали дні за днями,
роки за роками… Аж ось пройшов по всій країні поголос, що неподалік від
кордону з’явився мудрець, розумніший за всіх на світі. Дійшов той поголос і
до нашого пана. Дуже він розлютився: хто може називати якогось
ченця найрозумнішою людиною у світі?! Але нікому не виказав свого
обурення, а запросив мудреця до себе в палац, задумавши обдурити ченця:
«Я візьму в руки метелика, сховаю його за спиною і запитаю, що в мене в
руках – живе чи мертве. І якщо чернець скаже, що живе – я задушу метелика,
а якщо мертве – я випущу його».
…І ось настав день зустрічі. У пишній залі зібрались багато людей,
усім хотілось подивитись на двобій найрозумніших людей у світі.
Пан сидів на своєму троні, тримав за спиною метелика і з нетерпінням
чекав приходу ченця. Аж ось двері відчинились, і до зали увійшов
невеличкий худорлявий чоловік. Він підійшов до пана привітався і сказав, що
готовий відповісти на будь-яке його запитання. І тоді, зло всміхаючись, пан
запитав: «Скажи мені, що я тримаю в руках – живе чи мертве?». Мудрець
трохи подумав, усміхнувся й відповів: «Все у твоїх руках!» Збентежений пан
випустив метелика з рук, той полетів на волю, радісно тріпочучи своїми
яскравими крильцями.

Додаток розроблено автором
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Додаток П
Педагогічні задачі
Задача - №1
Учитель несподівано зайшов до класу і побачив, що підліток виправляє
оцінку в журналі. Учитель оцінив ситуацію, стан учня й... "не помітив". Ні
сьогодні, ні завтра. На наступному уроці учень пильно дивився на вчителя,
але той мовчав. Після уроку учень підійшов до вчителя і тремтячим голосом
сказав: "Ви бачили, як я виправив оцінку... І мовчите... Що ви зі мною
робитимете? Ну робіть, не тягніть!" Учитель зрозумів, що робити тут нічого
не треба, все вже зроблено і запропонував учню на наступному уроці,
відповівши, виправити оцінку насправді...
Учень відповідав прекрасно, а після уроку підійшов до вчителя і сказав:
"Я ніколи цього більше не робитиму. Спасибі!"
У чому секрет успіху вчителя? Від чого залежить результативність
процесу навчання? Розкрийте психологічні основи діяльності учнів у
навчальному процесі.
Задача №2
У школі йшли заняття. Раптом у коридорі з'явилися дві жінки у
формених халатах разом із завучем. Вони ненадовго зайшли в один клас,
другий, третій...
У чому справа? У сусідньому книжковому магазині зникли набори
кулькових ручок. Злодіїв вирішили шукати у школі. Методом впізнання.
Завуч цю ідею гаряче підтримала і водить "гостей" під час уроку по класах.
У своєму прагненні виявити винних вона нічого погано не бачила. Але
навіщо переривати урок?
Проаналізуйте ситуацію, що склалася. Вкажіть на помилку, допущену
завучем школи. Які вимоги ставляться до організації навчального процесу?
Задача № 3
Аналіз навчальних посібників свідчить про те, що в багатьох з них порізному трактується сутність змісту освіти.
Так, деякі автори під змістом освіти розуміють педагогічно адаптовану
систему знань, навичок і умінь, досвіду творчої діяльності й емоційновольового відношення, засвоєння якої повинно забезпечити формування
всебічно розвинутої особистості, Ідо підготовлена до відтворення
(збереження) і розвитку матеріальної й духовної культури суспільства.
Інші зміст освіти визначають як сукупність систематизованих знань,
умінь і навичок, поглядів і переконань, а також певний рівень розвитку
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пізнавальних сил і практичної підготовки, що досягається в результаті
навчально-виховної роботи.
Співставте ці визначення. Яке з них відображає особистіснозорієнтований підхід до виявлення сутності змісту освіти?
Задача № 4
У курсі "математика" вивчають властивості симетрії та побудови
симетричних фігур. 3.Кохно у книзі "Естетика і математика" пропонує
паралельно з вправами підручника провести практичні роботи з побудови
орнаментів.
Проаналізуйте запропоновані методичні поради. Які завдання
вирішуються за допомогою даної методики викладання?
Задача №5
До свого першого уроку студентка-практиканта IV курсу педінституту
готувалася довго. І ось урок розпочався. Учителька швидко перевірила
домашнє завдання, розповіла новий матеріал, а до кінця уроку залишилося 20
хвилин. Закріплення зайняло ще 10 хвилин, а далі вчителька не знала чим
заповнити час і відпустила учнів раніше з уроку.
Проаналізуйте причини методичних недоробок учительки. Висловіть
поради щодо подальшого вдосконалення методики проведення уроків.
Задача №6
Учителька української мови вже на перших уроках у 5 класі помітила,
що учні не вміють складати планів, самостійно працювати з підручником,
тому далі на кожному уроці вона приділила увагу розвитку прийомів
самостійної роботи. Через деякий час справи у цьому напрямі значно
покращилися.
Які види самостійної роботи учнів вам відомі? До якої групи методів
вони належать? Оцініть дії педагога?
Задача №7
На уроці вчитель перевіряв домашнє завдання з допомогою
фронтального опитування, яке проходило у досить швидкому темпі. Павло К.
не зміг швидко зорієнтуватися в питаннях і сказав учителю, що йому треба
подумати. На що вчитель відповів: "Нічого думати, треба відповідати".
Хлопець перестав зовсім відповідати на уроці.
До якої групи методів належить фронтальне опитування? Як Ви
оцінюєте дії вчителя у даному випадку? Охарактеризуйте негативні та
позитивні сторони методу. Надайте пропозиції щодо покращення
організації перевірки домашнього завдання учнів.
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Задача №8
Урок у 4 класі. Коля С. відповідає біля дошки. Тільки він зупиняється,
помиляється – виникає "ліс рук". Спочатку вчителька зупиняла учнів, але
потім дозволила виправляти й доповнювати товариша. Коля все більше і
більше заплутувався, тягнув слова і згодом зовсім замовк. "Знову не довчив"
-сказала вчителька і поставила "З" у журнал.
Урок у 9 класі. Відповідає Іра К. У класі тиша. Але не всі слухають.
Кілька учнів готують наступне питання, інші дивляться у вікно. Дві дівчинки
розмовляють "очами" про речі, які не мають відношення до уроку. Іра робить
помилки, але ніхто її не виправляє. І після відповіді ніхто не визвався
виправити помилки.
Порівняйте фрагменти опитування в 4 і 9 класах. Чому не була вдалою
перша відповідь і пройшла непоміченою для більшості друга? Які методи та
прийоми треба застосовувати вчителю, щоб активізувати учнів на цьому
етапі уроку? Наведіть приклади використання ефективних методів
опитування з практики досвідчених учителів
Задача №9
Порівняйте фрагменти екскурсій з природознавства:
1. Вчитель починає екскурсію з розповіді про природу.
2. Вчитель починає з гри.
3. Вчитель демонструє різні рослини.
Окресліть шлях формування понять в першому, другому і третьому
випадках.
Фрагмент уроку української мови у 4-му класі.
Учитель: Зараз ви втілитеся у недосвідчених агрономів і напишете
інструкцію "Як вирощувати помідори".
З якою метою вчитель запропонував дітям таке завдання?
Наводимо можливі відповіді на це питання. Вкажіть, яку з них ви
вважаєте правильною. Відповідь обгрунтуйте. Завдання дане з метою:
- підвищення орфографічної грамотності учнів;
- передачі досвіду вирощування помідорів:
- закріплення в активному
- словнику учнів дієслів термінологічного характеру;
- формування вмінь логічно мислити.
Задача №10
В учительській виникла суперечка між учителями. Одні висловлювали
думки про те, що успіх навчально-виховної роботи залежить від якісного
складу учнів, інші вважали, що успіх може прийти з будь-яким класом, треба
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лише докласти зусиль до виховного процесу, знайти індивідуальний підхід
до кожного учня.
Проаналізуйте ситуацію. Обгрунтуйте свою позицію. Які чинники
відіграють провідну роль в успішному здійсненні навчально-виховної роботи?
Чи залежить рівень розвитку класу від педагогічної майстерності
учителя? Які форми методичної роботи сприятимуть розв'язанню
суперечки?
Задача №11
Деякі класні керівники при складанні плану виховної роботи не
формулюють загальні цілі та завдання виховного процесу в класі, бо
вважають, що це прояв формалізму. Чи згодні ви з позицією цих класних
керівників? Ваша думка стосовно необхідності визначення цілей виховної
робота з учнями.
Проаналізуйте взаємозумовленість чітко сформульованих виховних
завдань і рівня успішності організації виховної роботи. Які питання
стосовно цієї проблеми варто розглянути на методичних об'єднаннях
класних керівників?

Джерело: Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. (2006). Педагогіка. Завдання і
ситуації. Практикум ( 2-ге вид.). Київ: Знання.
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Додаток Р
Індивідуальне методичне портфоліо
Розділ 1 - «Я – вчитель XXІ століття» - включає такі підрозділи, як:
- «Самопрезентація», в якій студенти описували себе, вказуючи свої
цінності, життєві позиції (кредо), зазначали, на що спрямована їх мотивація;
- «Крок до саморозвитку», де студенти визначали цілі та завдання
власного саморозвитку, самоосвіти на конкретному етапі реалізації програми;
виконували різноманітні вправи практичного спрямування для вдосконалення
особистісних і професійно значущих якостей (вправи на розвиток виразності
міміки, жестів; вправи на саморелаксацію тощо).
Розділ 2 - «Методичний колектор» - носить практичний характер,
сприяє накопиченню студентами різного матеріалу на основі вивчення
літератури, вивчення досвіду вчителів, у процесі власної професійнометодичної діяльності тощо. Даний розділ являє собою методичний
накопичувач, що містить будь-яку практично значиму нову інформацію для
студента. Великий обсяг даного розділу зумовив виокремлення таких рубрик:
1. «Сучасний учень… Який він?» спрямована на накопичення
матеріалів, що стосуються розуміння особистості сучасного школяра, його
інтересів, потреб, бажань тощо. Для того, щоб у процесі професійнометодичної діяльності реалізовувати принцип врахування індивідуальних і
вікових особливостей учнів, диференціації, індивідуалізації та ін., а також
добирати ефективні методики, методи, засоби, які зацікавлять сучасного учня
початкової школи, озброять його знаннями, які він у подальшому зможе
застосувати в житті. Актуальність вищезазначених слів можемо підтвердити
висловом міністра освіти та науки України Л. Гриневич: «Ми навчаємо дітей
XXI ст., вчать їх вчителі XX ст. за методиками XIX ст».
2. «Документація вчителя початкової школи» знайомить студентів
із різноманітними документами, які забезпечують функціонування
початкової ланки освіти; висвітлює нормативно-правові аспекти професійнометодичної діяльності вчителя початкових класів; ознайомлення озброює
різноманітними навчально-методичними комплектами, методичними
рекомендаціями тощо. Це сприяє формуванню методичної грамотності,
розвиває методичне мислення, які є показниками методичної компетентності
майбутніх учителів.
3. «Методичний довідник» містить плани, алгоритми, схеми-розробки
різноманітних уроків, моделі виконання завдань, технології навчання в
початковій школі; різноманітні види роботи з учнями на уроці, ігри, засоби
реалізації тощо.
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4. «У світі творчості та інноватики», рубрика включає в себе
питання творчого спрямування професійно-методичної діяльності вчителя,
інноваційні методи засоби навчання; нетрадиційні форми організації
навчальної діяльності молодших школярів; нетрадиційні уроки тощо;
висвітлює методичні новинки, які раніше не використовувалися в роботі;
фіксує досвід учителів щодо застосування інноваційних технологій, методів,
форм роботи у початковій школі та ін.
5. «Педагогічний досвід» – висвітлює новий, запозичений досвід
учителів на основі спостережень та передбачає висловлювання оцінних
суджень студенів із приводу того чи іншого досвіду, що формує в них
здатність до оцінювання професійно-методичної діяльності.
6. «Аналітична» – передбачає накопичення різноманітних моделей,
видів, варіантів аналізу та самоаналізу уроку чи його етапу.
7. «Педагогічні реалії» – має на меті усвідомлення різноманітних
педагогічних ситуацій (змодельованих або реальних), висвітлювати ситуації,
яких слід уникати.
8. «Методичний глосарій» – словник методичних термінів; сприяє
накопиченню різноманітних термінів, поповненню словникового запасу
майбутніх учителів.
9. «Методична бібліотечка» - власна бібліографія прочитаних видань,
статей, інтернет-матеріали, що допомагає формувати методичну
компетентність майбутніх учителів, реалізовувати їх саморозвиток.
10. «Цитати» – висловлювання та ідеї педагогів-класиків, педагогівноваторів, публічних діячів освіти, вчителів-практиків (Наприклад: вислови,
які впливають на формування ціннісних орієнтацій, професійно-особистісну
мотивацію; професійно значущі якості тощо.
Розділ 3 - «Результати» - містить пояснення, відгуки, і матеріали, що
демонструють якісний прогрес власника портфоліо в здійсненні професійнометодичної діяльності та формуванні його методичної культури.

Додаток розроблено автором
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Додаток С
Оформлення електронного методичного портфоліо
(зразки окремих аспектів студентських робіт)
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Додаток упорядковано автором
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Додаток Т
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ
«МЕТОДИЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ»
Опис навчальної дисципліни
Курс „ Методична культура вчителя початкових класів‖ орієнтований
на студентів ваших педагогічних закладів освіти, які навчаються на
освітньому рівні «бакалавр» та здобувають спеціальність «Початкова освіта».
Предметом вивчення навчальної дисципліни „ Методична культура
вчителя початкових класів‖ є сутність та особливості методичної культури
вчителя початкових класів як складової професійно-педагогічної культури
особистості й діяльності вчителя.
Загальна кількість годин – 90 (3 кредити).
Із них: 18 год – лекції; 18 год – семінари та практикуми; індивідуальна
робота – 20 год; 34 год – самостійна робота.
Мета й завдання курсу
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні знань про
методичну культуру вчителя початкових класів як складову професійнопедагогічної культури, її методологічні основи, структурні компоненти та
шляхи формування.
Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у
майбутніх учителів початкової школи:
- знань про сутність поняття «методична культура вчителя початкових
класів» та її структурні компоненти;
- умінь аналізувати та здійснювати професійно-методичну діяльність у
ланці початкової школи;
- навичок творчо аналізувати, оцінювати та впроваджувати у власну
професійно-методичну діяльність педагогічний досвід, методичну лінію
початкової школи в контексті реформування освіти.
У результаті вивчення курсу студенти повинні:
- знати: сутність понять „культура‖, „професійна культура‖,
„професійно-педагогічна
культура‖,
„методична
культура
вчителя
початкових класів‖; методологічні підходи до розгляду даного феномену;
історичні аспекти виокремлення методичної культури в педагогічній науці;
сутність та особливості методичної культури вчителя початкових класів у
сучасній ланці початкової освіти; структурні компоненти методичної
культури та відповіді їм критерії; сутність та особливості здійснення
професійно-методичної діяльності у початковій школі; шляхи формування
методичної культури майбутнього вчителя початкових класів;
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- уміти: аналізувати науково-методичну базу освіти України та
початкової школи; визначати та вміти ефективно реалізовувати зміни до
навчальних програм початкової школи; здійснювати професійно-методичну
діяльність; методично-грамотно вести документацію вчителя початкової
школи та заповнювати її відповідно нових вимог; ефективно обирати
методичну лінію для успішного здійснення професійно-методичної
діяльності в ланці початкової школи; аналізувати й оцінювати педагогічний
досвід; здійснювати творчий аналіз та самоаналіз професійно-методичної
діяльності тощо; реалізовувати та проявляти у процесі здійснення
професійної діяльності методичну майстерність і методичну креативність;
здійснювати педагогічну рефлексію й будувати план саморозвитку.
Теоретичний зміст програми
Змістовий модуль 1
Методична культура вчителя початкових класів як інтегративна
характеристика особистості й діяльності вчителя початкових класів
Тема 1. Загальні основи професійно-методичної діяльності вчителя
початкових класів
План:
1. Історія становлення та сучасні аспекти педагогічної професії вчителя
початкових класів.
2. Мета, зміст, основні види професійно-методичної діяльності вчителя.
3. Структура професійно-методичної діяльності вчителя.
4. Основні функції та особливості професійно-методичної діяльності
вчителя початкових класів.
Тема 2. Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності
План:
1. Вимоги до особистості вчителя початкових класів:
– вимоги до особистості й діяльності вчителя початкових класів у різні
історичні епохи;
– вимоги до вчителя на сучасному етапі.
2. Специфіка роботи вчителя в початковій школі.
3. Аксіологічний та культурологічний підхід до особистості та діяльності
вчителя.
Тема 3. Методична культура вчителя початкових класів як складова
професійно-педагогічної культури
План:
1. Сутність та складові професійно-педагогічної культури вчителя
початкових класів.
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2. Методична культура вчителя початкових класів в ієрархії понять
макроконцепту «культура»: культура – професійна культура –
професійно-педагогічна культура – методична культура – методична
культура вчителя початкових класів.
3. Значення методичної культури вчителя початкових класів для ефективної
реалізації його діяльності.
Тема 4. Методична культура вчителя початкових класів
як актуальна проблема педагогічної науки та практики
План:
1. Сутність методичної культури вчителя початкових класів.
2. Міждисциплінарний огляд проблеми методичної культури вчителя.
- Методична культура вчителя початкових класів на етапі реформування
освіти України: аналіз нормативно-правової бази освіти України.
3. Структурні компоненти методичної культури вчителя початкових
класів.
Змістовий модуль 2
Компоненти методичної культури вчителя початкових класів і
шляхи їх формування
Тема 5. Ціннісно-мотиваційна складова методичної культури вчителя
початкових класів
План:
1. Система ціннісних орієнтацій учителя початкових класів та їх роль у
професійно-методичній діяльності вчителя.
2. Професійно-особистісна мотивація вчителя початкових класів.
3. Шляхи формування ціннісних орієнтацій і професійно-особистісної
мотивації учителя початкових класів:
3.1. Форми та методи, спрямовані на формування позитивної мотиваційної
сфери та ціннісних орієнтації вчителя початкових класів (тренінги,
тренінгові вправи, ігри та ін.).
3.2. Використання методів та прийомів самовиховання з метою формування
ціннісних орієнтацій і професійно-особистісної мотивації.
Тема 6. Когнітивно-праксеологічна складова методичної культури
вчителя початкових класів
План:
1. Зміст поняття «методична компетентність учителя початкових класів».
2. Значення методичної компетентності для ефективної професійнометодичної діяльності учителя початкових класів.
3. Методична грамотність та методичне мислення як складові методичної
компетентності учителя.
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4. Методична майстерність як складова педагогічної майстерності вчителя
початкових класів.
Тема 7. Особистісно-творча складова методичної культури вчителя
початкових класів
План:
1. Сутність і роль особистісних професійно-значущих якостей учителя
початкових класів.
2. Методична креативність учителя початкових класів та основні ознаки її
прояву.
3. Значення особистісно-творчого компонента методичної культури
вчителя початкових класів.
4. Зміст, форми, методи формування особистісно-творчої складової
методичної культури вчителя початкових класів.
Тема 8. Рефлексивно-оцінний компонент методичної культури вчителя
початкових класів
План:
1. Сутність, значення та рівні педагогічної рефлексії в діяльності вчителя
початкових класів.
2. Саморозвиток учителя та шляхи його реалізації.
3. Виявлення, вивчення, оцінювання та впровадження передового
педагогічного досвіду як один зі шляхів саморозвитку вчителя.
4. Особливості та критерії побудови плану саморозвитку вчителя
початкових класів.
Тема 9. Інноваційні аспекти вдосконалення методичної культури
вчителя початкових класів
План:
1. Роль нетрадиційних форм і методів методичної роботи у формуванні
методичної культури вчителів початкових класів:
1.1. Вебінари як інтерактивна форма вдосконалення методичної
культури вчителя.
1.2. Майстер-класи, методичні вернісажі як засіб передачі та
засвоєння досвіду роботи.
2. Сутність, структура та значення індивідуального методичного
портфоліо вчителя початкових класів.
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Тематика семінарських занять
Тема
Тема 1
Професійно-методична
діяльність учителя
початкових класів

Тема 2
Особистість учителя
початкових класів

Тема 3
Методична культура
вчителя початкових
класів як складова
професійно-педагогічної
культури

Тема 4

Питання для обговорення
1. Історія становлення педагогічної професії
вчителя початкових класів.
2. Професійно-методична
діяльність
учителя початкових класів на сучасному
етапі.
3. Професійно-методична
діяльність
вчителя: мета, зміст, основні види.
4. Основні
структурні
компоненти
професійно-методичної
діяльності
вчителя.
5. Функції та особливості професійнометодичної
діяльності
вчителя
початкових класів
1. Аналіз вимог до особистості вчителя
на різних історичних етапах.
2. Вимоги до вчителя початкових класів на
етапі сучасності.
3. Характеристика специфіки роботи
вчителя в початковій школі.
4. Аксіологічний підхід до особистості та
діяльності вчителя початкових класів.
5. Культурологічний підхід у професійнометодичній діяльності вчителя
початкових класів
1. Характеристика сутності та складових
професійно-педагогічної
культури
вчителя.
2. Міждисциплінарний
аналіз
макроконцепту «культура».
3. Зміст методичної культури вчителя
початкових класів

1. Аналіз методичної культури вчителя
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Методична культура
вчителя початкових
класів у педагогічній
науці та практиці

2.
3.
4.

5.
Тема 5
Ціннісно-мотиваційний
компонент методичної
культури вчителя
початкових класів

1.

2.
3.
4.
5.

Тема 6
Когнітивнопраксеологічна складова
методичної культури
вчителя початкових
класів

1.
2.

3.
4.

Тема 7
Особистісно-творчий
компонент методичної
культури вчителя
початкових класів

1.
2.
3.

початкових класів.
Проблема методичної культури вчителя:
методологічні основи.
Аналіз нормативно-правової бази освіти
України.
Вплив реформування освіти України на
методичну культуру вчителя початкових
класів.
Компоненти методичної культури вчителя
початкових класів
Ціннісні орієнтації учителя початкових
класів та їх роль у професійно-методичній
діяльності.
Роль професійно-особистісної мотивації
вчителя початкових класів.
Форми та методи формування позитивної
мотиваційної сфери.
Шляхи формування ціннісних орієнтації
вчителя початкових класів.
Методи та прийоми самовиховання для
формування ціннісних орієнтацій та
професійно-особистісної мотивації
Методична компетентність учителя
початкових класів у педагогічній науці.
Сутність та шляхи формування
методичної грамотності учителя
початкових класів.
Методичне мислення у професійнометодичній діяльності вчителя.
Методична майстерність як складова
педагогічної майстерності вчителя
початкових класів
Особистісні професійно-значущі якості
вчителя початкових класів.
Сутність та ознаки прояву методичної
креативності вчителя початкових класів.
Роль особистісно-творчого компонента в
професійно-методичній діяльності
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Тема 8
Рефлексивно-оцінний
компонент методичної
культури вчителя
початкових класів

Тема 9
Інноваційні аспекти
вдосконалення
методичної культури
вчителя початкових
класів

вчителя
1. Педагогічна рефлексія у діяльності
вчителя початкових класів.
2. Саморозвиток учителя та шляхи його
реалізації.
3. Сутність передового педагогічного
досвіду.
4. Виявлення, вивчення, оцінювання та
впровадження передового педагогічного
досвіду.
5. План саморозвитку вчителя початкових
класів
1. Нетрадиційні форми методичної роботи у
формуванні методичної культури вчителів
початкових класів.
2. Сутність та значення вебінарів як
інтерактивної форми вдосконалення
методичної культури вчителя.
3. Роль та особливості організації майстеркласів у методичній роботі початкової
школи.
4. Методичні вернісажі як засіб передачі та
засвоєння досвіду професійно-методичної
діяльності.
5. Індивідуальне методичне портфоліо
вчителя початкових класів

Самостійна робота студентів з курсу
Назва теми
Завдання для самостійної роботи студентів
Тема 1
1. Побудувати схему-опору до теми.
Професійно2. Скласти словник опорних термінів до теми.
методична
3. Підготувати інформаційне повідомлення про
діяльність учителя
особливості професійно-методичної діяльності
початкових класів
учителів у зарубіжних школах
Тема 2
1. Написати есе на одну із запропонованих тем:
Особистість
Мій ідеал учителя.
учителя початкових
Учитель ХХІ століття.
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класів

Учителі, які вплинули на мою долю.
2. На основі аналізу вимог до вчителя початкових
класів побудувати модель „Сучасний учитель
початкових класів‖
1. Скласти словник опорних термінів до теми.
2. Схематично зобразити ієрархію понять:
методична культура, професійна культура,
культура, педагогічна культура.
3. Побудувати
таблицю
„Загальнонаукові
підходи до визначення культури вчителя‖

Тема 3
Методична
культура вчителя
початкових класів
як складова
професійнопедагогічної
Тема 4
1. Проаналізувати такі нормативні документи:
Методична
- Закон України „Про освіту‖;
культура вчителя
- Концепцію „Нова українська школа‖.
початкових класів у 2. На основі аналізу нормативно-правової бази
педагогічній науці
скласти перелік вимог до особистості й діяльності
та практиці
вчителя початкових класів.
3. Скласти термінологічний словник
Тема 5
1. Скласти словник опорних термінів до теми.
Ціннісно2. Побудувати асоціативний кущ „Мої життєві
мотиваційний
цінності‖.
компонент
3. Розробити вправи на розвиток мотивації,
методичної
використовуючи запропоновані методи та
культури вчителя
прийоми: самонавіювання, самопереконання,
початкових класів
самостимулювання,
самозаохочення,
самопідбадьорювання
Тема 6
1. Скласти термінологічний словник до теми.
Когнітивно2. Відтворити структуру та заповнити такі
праксеологічна
документи роботи вчителя початкової школи:
складова
Класний журнал (с. 2,3,4,5)
методичної
Особову справу учня
культури вчителя
3. Запропонувати вправи на розвиток міміки,
початкових класів
жестів, емоційної стійкості в різних ситуаціях
Тема 7
1. Написати есе на тему: „Креативний учитель.
ОсобистісноЯкий він? ‖
творчий компонент 2. Запропонувати перелік інтерактивних ігор для
методичної
учнів початкової школи.
культури вчителя
3. Побудувати анаграму до слова „креативність‖.
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початкових класів

4. Написати перелік креативних рис, властивих
Вам. Вказати, як вони проявляються
1. Скласти
план
професійно-особистісного
саморозвитку.
2. Запропонувати алгоритм самоаналізу уроку.
3. Описати педагогічний досвід (за вибором) та
здійснити його аналіз

Тема 8
Рефлексивнооцінний компонент
методичної
культури вчителя
початкових класів
Тема 9
1. Скласти термінологічний словник до теми.
Інноваційні аспекти 2. Дібрати перелік інтерактивних форм роботи
вдосконалення
для саморозвитку вчителів.
методичної
3. Здійснити
порівняльний
аналіз
двох
культури вчителя
нетрадиційних форм методичної роботи
початкових класів
вчителів початкових класів (за власним
вибором)
Індивідуальні науково-дослідні завдання з курсу

У процесі вивчення курсу „Методична культура вчителя початкових
класів‖ кожен студент може виконати індивідуальне науково-дослідне
завдання (ІНДЗ) у вигляді проекту.
Вимоги до проекту:
1. Презентація за обраною темою (титульна сторінка, актуальність, стан
дослідження, основний зміст, висновок, додатки).
2. Реферативне повідомлення за результатами наукового проекту (5 – 7 с.)
Тематика індивідуальних науково-дослідних завдань
1. Вивчення
передового
педагогічного досвіду як
шлях до
самовдосконалення.
2. Вимоги до вчителя: історія та сучасність.
3. Емпатія вчителя як шлях до серця дитини.
4. Ефективні засоби саморозвитку вчителя початкових класів.
5. Концепція «Нова українська школа» очима майбутніх учителів
початкових класів.
6. Креативність учителя – запорука професійного успіху.
7. Методична майстерність як компонент методичної культури вчителя.
8. Методична робота школи як засіб формування методичної культури
вчителя початкових класів.
9. Найважливіші цінності професійної діяльності вчителя.
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10. Педагогічна професія у ХХІ столітті.
11. Педагогічна рефлексія у професійному саморозвитку вчителя.
12. Професійно-методична діяльності учителя початкових класів: сутність і
специфіка.
13. Роль вчителя в сучасному суспільстві.
14. Роль методичної компетентності вчителя у професійно-методичній
діяльності.
15. Стійкість емоційно-вольової сфери вчителя початкових класів у
непередбачуваних ситуаціях шкільного життя.
16. Сучасний школяр. Хто він і чого прагне?
Навчально-тематичний план
курсу „Методична культура вчителя початкових класів‖
№

Тема заняття

Л

С СРС

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Методична культура вчителя початкових класів як інтегративна
характеристика особистості й діяльності вчителя початкових класів
1 Загальні основи професійно-методичної діяльності 2 2 4
вчителя початкових класів
2 Вчитель як суб’єкт педагогічної діяльності
2 2 4
3 Методична культура вчителя початкових класів як 2 2 4
складова професійно-педагогічної культури
4 Методична культура вчителя початкових класів як 2 2 4
актуальна проблема педагогічної науки та практики
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Компоненти методичної культури вчителя початкових класів і
шляхи їх формування
5 Ціннісно-мотиваційна складова методичної культури 2 2
4
вчителя початкових класів
6 Когнітивно-праксеологічна
складова
методичної 2 2
4
культури вчителя початкових класів
7 Особистісно-творча складова методичної культури 2 2
4
вчителя початкових класів
8 Рефлексивно-оцінний компонент методичної культури 2 2
4
вчителя початкових класів
9 Інноваційні
аспекти
вдосконалення
методичної 2 2
2
культури вчителя початкових класів
ІНДЗ – 20 год
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Всього: 90 год

18 18

34

Методи навчання з курсу
У процесі вивчення навчальної дисципліни „Методична культура
вчителя початкових класів‖ використовуються такі методи навчання:
1. Методи формування знань студентів: розповідь, пояснення, бесіда,
дискусія, ілюстрація.
2. Методи формування практичних умінь і навичок: розв'язування
педагогічних ситуацій, розробка схем, таблиць, складання словника,
побудова моделі, аналіз відеоуроків, майстер-класів, педагогічного досвіду,
заповнення документації вчителя початкових класів, практичне виконання
вправ та ігор.
Методи контролю
У процесі вивчення курсу „Методична культура вчителя початкових
класів‖ використовуються методи контролю навчальних досягнень
студентів: усне індивідуальне опитування, експрес-опитування, фронтальне
опитування,
захист індивідуального науково-дослідного завдання,
термінологічний диктант, тестування, самостійні та модульні контрольні
роботи.
При вивченні курсу використовувалися також інноваційні методи
контролю: „Гарячий стілець‖, „Мікрофон‖, „Брейнстормінг‖, метод
незакінчених речень, „Деформована таблиця‖, метод „Прес‖ („Я вважаю, що
…‖, „Тому, що ….‖, „Наприклад …‖, „Отже, …‖), „Карусель‖.
Методичне забезпечення
з курсу „ Методична культура вчителя початкових класів‖
1. Нормативні документи освітньої системи.
2. Комплекс лекційних та семінарських занять.
3. Мультимедійні презентації до лекцій.
4. Дидактичний матеріал для семінарських занять.
5. Статті з педагогічної періодичної преси.
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Додаток розроблено автором
Додаток У
ТРЕНІНГ
«КОМУНІКАТИВНІ ЗДІБНОСТІ ПЕДАГОГА»
Мета: вдосконалення комунікативних навичок, підвищення культури
спілкування.
Завдання:
1. Актуалізувати сутність, принципи та функції педагогічного
спілкування.
2. Створювати й підтримувати атмосферу колективного розв’язання
наявних проблем педагогічної взаємодії.
3. Розвивати перцептивні здібності.
4. Визначити комунікативні бар’єри в процесі адаптації майбутніх
педагогів до освітнього середовища.
Очікувані результати:
- зміцнення атмосфери довіри в тренінговій групі;
- удосконалення навичок групової взаємодії та комунікативних умінь;
- навчання технологій позитивної комунікації;
- навчання адекватного оцінювання міжособистісних стосунків у
колективі.
Розділ
Вступна частина
Основна частина

Заключна частина

Вправа
Вправа «Знайомство»
Вправа «Очікування учасників»
Вправа «Власний герб і девіз» (За В.А.
Ясвіним)
Вправа «Вітер віяв…»
Вправа «Карусель»
Вправа «Вільний мікрофон»
Притча
Вправа «Іди-но сюди!»
Вправа «Лінія»
Притча «Морські зірки»
Рефлексія. Вправа «Єднальна нитка» (за
Л.М. Шепелявою)

Час
15 хв
5 хв
15 хв
10 хв
20 хв
15 хв
10 хв
15 хв
10 хв
5 хв
10 хв
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Вступна частина
Вправа «Знайомство»
Мета: познайомитися з учасниками тренінгу, створити сприятливий
мікроклімат.
Час – 15 хвилин.
Завдання: учасники презентують власне ім’я, коротко характеризують
себе:
– мої домашні улюбленці;
– мої захоплення;
– мої найближчі цілі;
– яка сфера суспільного життя мене цікавить (політика, освіта,
соціальна сфера і т.п.).
Далі учасникам на знайомство дається 5-7 хвилин. Кожен учасник
повинен представитися якомога більшій кількості людей, щоб запам’ятатися.
Обговорення: чи вдалося представитися усім? Хто запам’ятався
найбільше? На що звертали увагу при знайомстві?
Вправа «Очікування учасників»
Мета: діагностування мотивації на роботу, отримання зворотного
зв’язку.
Час – 5 хвилин.
Перед початком роботи тренер коментує очікування кожного та
говорить про свої власні очікування.
Тренер пропонує учасникам написати на стікерах свої очікування від
тренінгу (стікери мають форму квітки). По черзі учасники наклеюють їх на
плакат із зображенням весняної галявини.
Основна частина
Вправа «Власний герб і девіз» (За В.А. Ясвіним)
Мета: дослідження ставлення до педагогічної діяльності для
визначення «проблемних зон» у процесі професійної адаптації.
Час – 15 хвилин.
Тренер роздає аркуші паперу формату А-4 і пропонує намалювати свій
герб, який повинен мати 4 сектори. Учасники заповнюють кожний сектор
відповідними символами та піктограми, які б найбільш точно виражали
сутність кожного із секторів:
- перший – «Я – педагог»;
- другий – «Мої одногрупники»;
- третій – «Я очами моїх одногрупників»;
- четвертий «Моя професійна мрія».
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Необхідно написати фразу, яка могла б служити особистим девізом.
Після малювання кожен з учасників презентує свій герб і девіз та
відповідає на запитання аудиторії.
Вправа «Вітер віяв…»
Мета: отримати більше інформації один про одного, зняти емоційну
напругу, підвищити настрій.
Час – 10 хвилин.
Усі учасники сидять на стільцях по колу. Тренер пропонує помінятися
місцями тим учасникам, у кого виявиться однакова ознака. Наприклад,
тренер промовляю «вітер віяв, віяв і здув…» - далі промовляється кінцівка
фрази, яка об’єднає принаймні кілька осіб у групи: «усіх, хто сидить за
першою партою» тощо. У свою чергу тренер намагається зайняти місце, яке
звільнилося.
Обговорення результатів: хто про кого що запам’ятав?
Пропозиції тренера постійно вдосконалюються, наприклад, стосуються
лише професійної сфери, лише родини, планів на майбутнє тощо. Тему може
задати будь-хто з учасників.
Вправа «Карусель»
Мета: вправляти учасників в умінні передавати інформацію; вчити
знаходити оптимальні шляхи виходу з проблемних ситуацій.
Час – 20 хвилин.
Протягом 5 хв методом «мозкового штурму» учасники повинні назвати
основні проблеми, які виникають на початку професійної діяльності.
Тренер фіксує проблеми, але не коментує й не критикує. Методом
більшості виділяють від 3 до 5 основних проблем. Залежно від кількості
виділених проблем, група об’єднується в підгрупи. Кожна з підгруп аналізує
одну з проблем і пропонує шляхи її розв'язання. Варіанти рішення записують
на папері.
Через 5 хв група за годинниковою стрілкою передає свій аркуш іншій
групі, яка, у свою чергу, передає свій аркуш третій групі тощо.
Робота з відпрацювання рекомендацій продовжується доти, поки аркуш
повернеться по колу до тих, хто починав працювати над проблемою. Отже, за
допомогою «каруселі» відпрацьовуються всі проблемні питання. Кожна
підгрупа обговорює, аналізує й узагальнює отриману інформацію впродовж 5
хвилин. Потім кожна з груп представляє узагальнену інформацію всім
учасникам.
Тренер підбиває підсумки вправи, акцентуючи увагу учасників на
найбільш вдалих рекомендаціях із розв’язання проблем.
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Вправа «Вільний мікрофон»
Мета: продемонструвати кожному з учасників навички впевненої
поведінки в публічній ситуації.
Час – 15 хвилин.
Інструкція. Студенти мають можливість продемонструвати свої
навички публічного спілкування. Намагатися бути відкритим, щирим,
довірливим та доступним у розумінні ваших висловлювань іншими
учасниками. Учасники мають довести, що «я – цікава людина і у оточуючих
виникає багато запитань до мене».
Основна умова вправи: відповідати на запитання якомога відвертіше та
повніше. Учасники тренінгу можуть запитувати про особливості характеру,
звички, інтереси, прихильності респондента, його точок зору відносно
життєвих проблем і т. ін.
Учасник, виказавши бажання відповісти на запитання членів групи,
сідає обличчям до них. Інші по черзі можуть поставити підготовлене
питання, використовуючи принцип «вільного мікрофона».
Обговорення результатів стосується переживань, пов’язаних із
ситуацією публічності, відвертості та підвищеного інтересу до себе.
Притча
Час – 10 хвилин.
Один східний володар побачив страшний сон: ніби в нього випали один
за іншим усі зуби. У сильному хвилюванні він закликав до себе тлумача снів.
Той вислухав його стурбовано і сказав:
«Царю, я повинен повідомити тобі сумну звістку. Ти втратиш одного за
іншим всіх своїх близьких».
Ці слова викликали гнів володаря.
Він звелів кинути до в’язниці нещасного й закликати іншого тлумача,
який, вислухавши сон, сказав:
«Я щасливий повідомити тобі радісну звістку – ти переживеш усіх своїх
рідних». Володар був втішений і щедро нагородив його за це передбачення.
Придворні дуже здивувалися.
«Адже ти сказав йому те ж саме, що і твій бідний попередник, так чому
ж він був покараний, а ти винагороджений?» – Запитували вони.
На що була відповідь:
«Ми обидва однаково тлумачили сон. Але все залежить не від того, що
сказати, а як сказати».
Відбувається обговорення прослуханої притчі.
Вправа «Іди-но сюди!»
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Мета: вміння керувати властивостями свого голосу.
Час – 15 хвилин.
Інструкція. Студентам необхідно висловити фразу «Іди-но сюди»
різними інтонаціями, а інші учасники тренінгу повинні називати ситуації, в
яких можна такий тон використовувати.
Вправа «Лінія»
Мета: розвиток умінь адекватної комунікації, усвідомлення
необхідності створення сприятливої психологічної атмосфери в колективі;
аналіз взаємозв’язку між мікрокліматом під час роботи та якістю виконаної
роботи.
Час – 10 хвилин.
Тренер пропонує чотирьом бажаючим узяти участь в експерименті.
Вони заходять до аудиторії по черзі та виконують інструкції тренера.
Першому пропонується накреслити на дошці лінії. Його робота заохочується
словесно. Другий учасник креслить лінії без будь-яких коментарів,
виконуючи «сухе» прохання тренера. Третьому учаснику тренер пропонує
накреслити лінії на дошці, його дії супроводжуються негативними оцінними
висловлюваннями тренера. Четвертому учаснику тренер дає чіткі й вичерпані
інструкції: з якого кута почати, скільки сантиметрів, де розташовувати
наступну лінію тощо. Його дії не оцінюються.
Обговорення результатів: чи вплинула атмосфера, яку створив тренер,
на ефективність виконання різними учасниками? У яких випадках і яка
атмосфера більш бажана?
Притча «Морські зірки»
Час – 5 хвилин.
Чоловік йшов берегом і раптом побачив хлопчика, який піднімав щось з
піску і кидав у море. Чоловік підійшов ближче і побачив, що хлопчик
піднімає з піску морських зірок. Вони оточували його з усіх сторін.
Здавалося, на піску – мільйони морських зірок, берег був буквально усіяний
ними на багато кілометрів.
– Навіщо ти кидаєш ці морські зірки у воду? – Спитав чоловік,
підходячи ближче.
– Якщо вони залишаться на березі до завтрашнього ранку, коли
почнеться відплив, то загинуть, – відповів хлопчик, не припиняючи свого
заняття.
– Але це ж просто нерозумно! – Закричав чоловік. – Озирнись! Тут
мільйони морських зірок, берег просто всіяний ними. Твої спроби нічого не
змінять!
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Хлопчик підняв наступну морську зірку, на мить задумався, кинув її в
море і сказав:
– Ні, мої спроби змінять дуже багато ... для цієї зірки.
Тоді чоловік теж підняв зірку і кинув її в море. Потім ще одну. До ночі
на пляжі було безліч людей, кожен з яких піднімав і кидав у море зірку. І
коли встало сонце, на пляжі не залишилося жодної не врятованої душі.
Відбувається обговорення метафоричної сили притчі.
Заключна частина
Вправа «Єднальна нитка» (за Л.М. Шепелявою)
Мета: підбиття підсумків та рефлексія.
Час – 5 хвилин.
Інструкція. Тренер тримає в руках клубок і передає його тому, хто
сидить поряд. Той передає клубок наступному гравцю, залишивши в себе
ниточку. Коли нитка опиняється в руках, учасник продовжує речення:
«Сьогодні я дізнався, що…», «Більше за все мені сподобалось…», «Цей
тренінг…», «Не сподобалось…», «А ще…». Клубок повертається до тренера,
і всі опиняються «поєднані» однією ниткою.
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Додаток розроблено автором
Додаток Ф
СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ
«КРЕАТИВНИЙ УЧИТЕЛЬ – ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ»
Мета: формувати у студентів креативність, творче мислення,
прагнення до оригінальності педагогічної дії; допомогти розкрити свій
творчий потенціал; сприяти розвитку творчої уяви, оригінальності та
гнучкості мислення.
Хід
1 Привітання та організація роботи.
1. Вправа «Зоряне небо»
Мета полягає у активізації учасників до роботи, мотивації їх діяльності
на семінарі.
Доброго дня, шановні студенти! Перед вами зображено небо з багатьма
тисячами зірок. У вас на партах теж є зірочки, пропоную написати на них
очікування та сподівання від нашого семінару-практикуму та прикріпити на
зоряне небо. Надіємось на те, що зорі допоможуть нам реалізувати всі
професійні мрії, плати та задуми.
Наприкінці семінару-практикуму ми перевіримо, чи справдилися вони.
2. Основний зміст
Інформаційне повідомлення з використанням мультимедійної
презентації (3 хв)
Прошу прослухати інформаційне повідомлення стосовно креативності
вчителя.
Слайд 1. А. Маслоу зауважує: «ми повинні навчити людей бути
креативними…, щоб вони були готові прийняти нове, уміли імпровізувати…
Настав час нової людини, людини, здатної відірватися від свого минулого,
що відчуває в собі силу, мужність і упевненість, щоб довіритися тому, що
диктує ситуація, здатної, якщо знадобиться, розв’язати проблеми, що встали
перед нею, шляхом імпровізації, без попередньої підготовки».
Слайд 2. Психологи (Дж. Гілфорд, Е. Торранс, А. Маслоу, В. Рибалка)
зазначають, що креативність – сукупність творчих здібностей особистості,
які проявляються в мисленні, почуттях і діях; здатність породжувати
оригінальні ідеї.
Слайд 3. Педагогічна креативність – це здатність до педагогічної
творчості, здатність бачити, ставити й оригінально вирішувати педагогічні
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питання, швидко орієнтуватися в нових педагогічних ситуаціях, передбачити
результати. До ознак педагогічної креативності належать: проблемне
бачення; пошуково-перетворюючий стиль мислення; творча фантазія,
розвинуте уявлення; високий рівень загальної культури.
Слайд 4. О. Куцевол розглядає поняття «методична творчість», яку
розуміє як діяльність, спрямовану на постановку дидактично-методичних
завдань з удосконалення змісту, структури й системи шкільної освіти, пошук
нестандартних, оригінальних шляхів і засобів їх вирішення з метою розвитку
суб’єктів навчально-виховної взаємодії.
Слайд 5. У педагогічній науці виокремлюється таке поняття, як
«методична креативність» що розглядається як
уміння нестандартно
застосовувати наявні знання для реалізації цілей виховання і навчання
відповідно до методичної теорії та конкретних умов навчання.
Слайд 6. С. Литвиненко зазначає, що «методична креативність вчителя
– це здатність до критичного аналізу інновацій, використання порівняльного
аналізу новаторського і традиційно-особистісного методичного досвіду,
створення власної інноваційно-методичної системи, стилю роботи, творче
використання методів корекції та модернізації новаторських рекомендацій у
галузі викладання різних дисциплін в умовах початкової школи».
Слайд 7. На думку Т. Бережної, методична креативність – це
інтелектуальна активність методичного мислення вчителя, що створює умови
для реалізації методичної творчості й виконання методичних завдань чи
ситуацій на рівні інноваційно-теоретичного відкриття.
Сайд 8. Методична креативність розуміється як інтегративне поєднання
якостей особистості вчителя, що визначають його готовність до творчості в
професійно-методичній діяльності та нестандартного розв'язання методичних
задач чи професійних ситуацій.
Слайд 9. Складовими методичної креативності, які розкривають зміст
особистісно-творчого компонента методичної культури вчителя початкових
класів, є здатність до творчості в професійно-методичній діяльності
(здатність генерувати нові ідеї, відмовитись від стереотипних способів
мислення; відкритість до інноваційної діяльності; уміння знаходити шляхи
нестандартного вирішення ситуацій); оригінальність педагогічної дії
(здатність продукувати нестандартні ідеї; оригінальне виконання навчальновиховних та методичних завдань; креативний погляд на події, явища); прояв
нетрадиційного, творчого мислення (вміння швидко, нетипово знайти вихід
із різних проблемних ситуацій; неординарно мислити).
Робота в групах «Квітка-семицвітка»
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Студенти діляться на 4 групи. Пропоную Вам обрати одну із запропонованих
пелюсток, колір обираєте за бажанням і запишіть всі ознаки креативності.
(Ознаки креативності: високий рівень творчості; працездатності; позитивне
мислення).
Відбувається аналіз всіх записаних рис та ознак креативності. Та
студенти обирають на свій погляд 5 найважливіших з них.
Розвиток дискусії.
Як ви гадаєте яку роль відіграє креативність у професійній діяльності
вчителя початкових класів? В чому вона проявляється?
Студенти висловлюють свої думки стосовно креативності. Творчості
вчителя та її ролі. Намагаються довести свою позицію.
Існує багато шляхів формування креативності майбутнього вчителя.
Ми сьогодні теж виконуватимемо різноманітні вправи з метою розвитку та
формування креативних рис.
Вправа «Малюємо казку»
Мета: розвивати творчу уяву, інтуїцію навчати систематизувати свої
творчі ідеї; формувати комунікативні навички, вміння співпрацювати.
Інструкція. Я роздаю Вам маленькі геометричні фігурки. Якщо додати
до них додаткові лінії, у вас вийдуть цікаві предмети або сюжетні малюнки.
Завдання. Спробуйте придумати героїв та казку про них. Зробіть її
повною і цікавою. На роботу у вас є 10 хвилин.
Презентація груп (2 хв)
Обговорення: – Чи складно було виконувати цю вправу? Що заважало?
Чи можна подібну вправу виконувати з молодшими школярами? Що
можна спростити?
Вправа «Корзинка творчих ідей»
Мета: стимулювання творчої уяви й фантазії, розвиток оригінальності,
швидкості та гнучкості мислення.
Звучить музика Ф. Шопена «Фантазія».
Час: - 5 хвилин
Творчість учителя виявляється і в тому, наскільки різнобічно й
оригінально він виконує різні операції із предметами та об’єктами
навколишньої дійсності. Я пропоную вам подумати й обговорити у групі,
записати, якомога більше способів використання звичайного предмета
(наприклад, ручки, зошита тощо) і його нових призначень.
Критеріями оцінювання будуть продуктивність використання завдань
шляхом підрахування кількості відповідей за певний інтервал часу; гнучкість
– кількість переключень з одного об’єкта на інші; оригінальність – за
частотою такої відповіді в однорідній групі.
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Вправа «Моє бачення творчої особистості»
Мета: на основі аналітико-синтетичних мислительних операцій
сформувати глибоке усвідомлення сутності та змісту поняття «творчість»;
сприяти розвитку креативності й оригінальності мислення.
Ваше завдання полягає в тому, щоб протягом п’яти хвилин до кожної
літери слова «креативність» та «творчість» дібрати якості, які, на вашу
думку, характеризують творчу дитину (Після виконання творчого завдання
один представник групи зачитує версію розшифровки слів «креативність» та
«творчість».)
Т – толерантний, терплячий, трудолюбивий…
В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий…
О ‒ оригінальний, організований, оптимістичний…
Р – рішучий, розкутий, реактивний, романтичний, різний…
Ч – чутливий, чесний, чуйний, чарівний…
І – ініціативний, інтелігентний, інтелектуальний…
С – самостійний, свідомий, сумлінний, сміливий…
Т – товариський, турботливий, тактовний…
Ь.
Після виконання вправи студенти порівнюють подібність та шукають
відмінність записаних характеристик.
Гра «Креативна картина педагогічних мрій»
Мета: розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати
творчу уяву та фантазію, згуртувати колектив.
Учасники діляться на групи. У кожного вчителя є свої професійні мрії.
«Я пропоную поринути на хвилинку у ваші педагогічні мрії».
Звучить ніжна мелодія. Педагог роздає учасникам різноманітні вирізки
із журналів, газет, листівок тощо, які допоможуть їм проілюструвати мрії.
«Спробуйте створити креативну картину педагогічних мрій яка б
характеризувалась оригінальністю, творчістю. Ви можете доповнити картину
власними написами, малюнками».
Студенти працюють над створенням картини
Робота з деформованими таблицями
Студенти діляться на 2 групи, кожна з яких отримує в конверті завдання, що
полягає у відтворенні деформованої таблиці.
Перша група отримує креативні методи та їх сутність.
Друга група відтворює типи творчих завдань та їх характеристику.
Креативні методи навчання:
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- аглютинація (від грец. склеювання) – поєднання непоєднуваних частин,
якостей в одне ціле (Кентавр);
- аналогія – створення нового за схожістю з відомим. Суть аналогії в тому,
що будується образ, який чимось нагадує річ, що реально існує, живий
організм;
- акцентування – підкреслення, загострення окремих знак; так художник
малює карикатуру, дружній шарж. Він знаходить в обличчі, фігурі
неповторні, притаманні тільки їй особливості, і підсилює їх, загострює;
- гіперболізація – збільшення або зменшення предметів, а також зміна
окремих частин (Гулівер у країні ліліпутів);
- типізація – визначення істотного, повторювального в однорідних образах;
- реконструкція – створення образів уяви, коли за певною частиною,
ознакою, властивістю «домислюється» цілісний образ.
Творчі завдання:
- Конструювання загадки. Стимулювання дитячої творчості в концентрованій
формі відображає дитячий досвід пізнання дійсності.
- Придумування історій із шостим словом. Дітям дають слова, за допомогою
яких вони придумують якусь історію.
- Казка навиворіт. Цей метод цінний не тільки для розвитку пародіювання, а
й для вільної розповіді.
- Казка-калька. Цей метод не тільки розвиває уяву, а й істотно стимулює її
розвиток.
- Створення попурі казок. Суть цього методу полягає в тому, що події з
різних казок переплітаються й розгалужуються за новим сюжетом. Цей метод
принесе задоволення дитині від фантазування засобами слова.
Гра «Імпорізація»
Студенти діляться на групи.
Ви бачите загадкову скриньку, у ній є завдання різного характеру. Вам
необхідно їх творчо, нестандартно виконати імпровізуючи. Прошу вибрати
завдання першу групу. Запропоновані завдання: уривок казки (на вибір);
конструювати загадку; 5 скоромовок; розіграти кумедну педагогічну
ситуацію; створити попурі казок.
Групи виймають завдання. Готуються кілька хвилин та виконують.
Вправа «Пантоміма»
(Студенти поділені на ті ж групи). У вас на партах є аркуші чистих
листків. Вам необхідно записати перелік емоцій та станів людини. Потім
один з учасників групи продемонструє один із них за допомогою міміки і
жестів, і т.д.
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3. Підсумок семінару-практикуму.
Вправа «Креатива павутина»
Шановні студенти, прошу стати в коло. У мене в руках чарівний
клубок. За його допомогою сплетемо креативну павутину. Я кидаю клубок,
залишаючи нитку в руках, комусь із вас і бажаю вам творчості педагогічної
дії, гнучкості мислення, креативності тощо. Ви ловите клубок і повторюєте
аналогічні дії. При цьому намагайтесь використовувати знання, отримані на
сьогоднішньому семінарі, не повторюватись. Символічно утворена павутина
приносить здійснення мрій та творчих задумів. Тепер прошу Вас віднайти на
плакаті зірочки, на яких ви записували свої очікування. Якщо вони
справдилися – прикріпіть її на утворену павутину, якщо ні, то хай
залишається на місці.
Вправа «Аплодисменти»
Ми з вами добре попрацювали. На завершення нашої роботи я
пропоную уявити на одній долоні посмішку, на іншій – радість. А щоб вони
не втекли від нас, їх треба міцно-преміцно поєднати в аплодисменти.
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Додаток розроблено автором
Додаток Х
ДІЛОВА ГРА
КРОКИ ДО МЕТОДИЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
Мета: формувати у студентів стійкі знання про педагогічну
майстерність учителя та методичну як її складову; розвивати творчі
здібності, артистизм, організаційні та комунікативні вміння; створити модель
учителя-майстра.
Форма проведення: ділова гра.
Тисячі професій народжуються і вмирають.
Та серед вічних професій учительська посідає особливе місце:
вона – початок усіх професій. Змінюються умови й засоби
виховання, та незмінним залишається головне
призначення вчителя – навчити людину бути Людиною.
І. Зязюн
Вступне слово викладача.
– Почати наше заняття-ділову гру хочу розпочати зі слів великого
педагога, науковця, майстра Івана Андрійовича Зязюна. Як ви їх розумієте?
(студенти висловлюють свої думки).
Щоб навчити дитину бути Людиною, насамперед треба самому
педагогу бути Людиною з великої літери. Саме тоді він зможе діяти за
принципами гуманізму, врахування індивідуальних особливостей дитини
тощо. У своїй діяльності прагнутиме творчості, досконалості, майстерності.
На сьогоднішньому занятті «Крок до методичної майстерності» ми
зробимо кілька кроків на зустріч професійно-особистісному зростанню,
наблизимося до розуміння теорії та практики педагогічної майстерності.
Організація студентів до заняття
Наше заняття сьогодні відбувається у формі ділової гри. Ви у групах
будете виконувати різні завдання, фіксувати відомості про отримані знання,
здобуті уміння і навички на спеціальних бланках. Таким чином, ви зробите
крок до розвитку особистісних і професійних якостей, удосконалення своєї
педагогічної та методичної майстерності.
Хід гри
Крок 1. Теоретико-пізнавальний
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Кожній групі студентів пропонується текст, який розкриває сутність (І
група) та структуру (ІІ група) педагогічної майстерності. Проблема в тому,
що його зміст деформований і порушена логіка викладу. Студенти повинні з
ним ознайомитись, відтворити та представити протилежній групі.
Виконуючи таке завдання, студенти активізують пізнавальну
діяльність, розкриють теоретичні аспекти педагогічної майстерності та
спробують передати отримані знання своїм одногрупникам.
Завдання для 1 групи
Сутність майстерності – в особистості вчителя, в його позиції,
здатності виявляти творчу ініціативу на ґрунті реалізації власної системи
цінностей. Майстерність – вияв найвищої форми активності особистості
вчителя в професійній діяльності, активності, що базується на гуманізмі й
розкривається в доцільному використанні методів і засобів педагогічної
взаємодії в кожній конкретній ситуації навчання й виховання.
Педагогічна майстерність – вияв учителем свого «Я» у професії як
самореалізація особистості в педагогічній діяльності, що забезпечує
саморозвиток особистості учня. Педагогічна майстерність – це комплекс
властивостей особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня
професійної діяльності на рефлексивній основі.
До елементів педагогічної майстерності належать:
- гуманістична спрямованість – спрямованість на особистість іншої
людини, утвердження словом і працею найвищих духовних цінностей,
моральних норм поведінки й стосунків. Це вияв професійної ідеології
вчителя, його ціннісного ставлення до педагогічної дійсності, її мети, змісту,
засобів, суб’єктів;
- професійна компетентність – це знання предмета, методики його
викладання, педагогіки і психології. Важливою особливістю професійних
педагогічних знань є їх комплексність, що вимагає від учителя вміння
синтезувати матеріал для успішного розв’язання педагогічних задач, аналізу
педагогічних ситуацій, що зумовлюють необхідність осмислення
психологічної сутності явищ. вибору засобів взаємодії.
Завдання для 2-ї групи
До елементів педагогічної майстерності належать:
- Здібності до педагогічної діяльності. Спираючись на дослідження,
можна виокремити шість провідних здібностей до педагогічної діяльності:
- комунікативні – професійна здатність педагога-психолога. Що
характеризується потребою у спілкуванні, готовністю легко вступати в
контакт, викликати позитивні емоції у співрозмовника й відчувати
задоволення від спілкування;
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- перцептивні здібності – професійна проникливість, пильність,
педагогічна інтуїція, здатність сприймати і розуміти іншу людину.
- динамізм особистості – здатність активно впливати на іншу
особистість;
- емоційна стабільність – здатність володіти собою, зберігати
самоконтроль, здійснювати саморегуляцію за будь-якої ситуації, незалежно
від сили зовнішніх чинників, що провокують емоційний зрив;
- оптимістичне прогнозування – прогнозування розвитку особистості з
орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості
через вплив на позитивні якості;
- креативність – здатність до творчості, спроможність генерувати
незвичні ідеї, відходити від традиційних схем, швидко розв'язувати
проблемні ситуації.
- Педагогічна техніка – це вміння використовувати класний
психофізичний апарат як інструмент виховного впливу. Це – володіння
комплексом прийомів, який допомагає вчителеві глибше, яскравіше,
талановитіше виявиш себе і досягти успіхів у виховній роботі.
– Ви ознайомились із інформацією та поділились нею зі своїми
одногрупниками. Тепер коротко зафіксуйте основні положення отриманих
знань на клейкій смужці та прикріпіть її на дошці під пунктом: ✓Крок 1.
Крок 2. Мотиваційно-стимулюючий
Виконання вправи «Подорож у часі»
– Зробивши перший крок, ви ознайомилися з поняттям «педагогічна
майстерність», її складовими. Для розвитку та формування майстерності
педагога дуже важлива внутрішня мотивація, стимул. Тому наступне
завдання спрямоване на формування мотиваційної сфери майбутніх учителів.
За час виконання вправи ми здійснимо дві уявні подорожі з одним і тим
же учасником, проте в різних умовах. Хто бажає вирушити в уявну подорож?
Подорож 1. Просимо Вас сісти в «машину часу», заплющити очі і
поринути в минуле (перші кроки формування його як вчителя; для
підсилення ефекту можна включити повільну, тиху мелодію). Уявіть, що тоді
Ви не бажали вдосконалюватися, займатися самоосвітою, дбати про свій
професійно-педагогічний ріс, про формування педагогічної культури…
Тепер уявіть, що за таких умов ви потрапили в своє майбутнє.
Розплющіть очі й дайте відповідь на такі запитання (відповіді
фіксуються):
Яким вчителем ви себе бачите?
Яке у вас педагогічне звання?
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Чи люблять вас діти?
Чи володієте педагогічною майстерністю?
Чого очікуєте?
Чого побоюєтесь?
Дякуємо за відвертість, а тепер поринемо в наступну подорож.
Учасника просять заплющити очі, звучить та ж мелодія.
Подорож 2. Уявіть, що на порозі своєї професійно-педагогічної
підготовки Ви займалися самоосвітою, продумували свої цінності, мотиви,
вдосконалювали професійно-значущі якості. Прагнули до творчої
професійно-методичної діяльності тощо. Тепер, перебуваючи в таких умовах,
дайте відповіді на ці ж запитання (перелік вище). Відповіді фіксуються.
Зафіксовані
відповіді
порівнюються,
обговорюються
та
обґрунтовується висновок, що досягненню бажаних позитивних результатів
сприяє стійка внутрішня мотивація та установка на плідну працю.
– Тепер прошу вас узагальнити коротко, що ви здобули для себе під час
виконання цієї вправи; зафіксуйте на відповідному пункті: ✓ Крок 2.
Крок 3. Творчо-діяльнісний. Розв’язування педагогічних ситуацій.
– Пройшовши перший крок ви ознайомились із сутністю та структурою
педагогічної майстерності. Ви усвідомили, що вона проявляється під час
активної педагогічної діяльності. Тепер треба зробити наступний крок, і
наблизитися до педагогічної майстерності.
Працюємо, керуючись словами І. Зязюна «Не скажи, а покажи, як
треба бути творчим!»
Вправа 1. Завдання для студентів. Пригадайте ситуацію зі шкільного
життя, обговоріть її у своїй підгрупі та запропонуйте два варіанти її
розв’язання:
1.
Традиційний, типовий варіант рішення ситуації.
2.
Творчий, оригінальний варіант виходу з педагогічної ситуації,
який характеризується гуманістичною спрямованістю.
Студенти аналізують ситуації та різні варіанти її розв’язання.
Вправа 2. Знайти вихід із педагогічної ситуації (ситуацію розіграти)
Розглянемо кілька педагогічних ситуацій для конкурсу
1. Ви заходите в клас на урок. На столі сидить симпатичне пухнасте
кошеня. Ваші дії?!
2. Ви приходите на урок, натхненно пояснюєте нову тему і раптом
помічаєте, що на останніх партах хлопці грають у гру. Що буде далі?
3. Ви розкрили класний журнал і думаєте, кого з учнів викликати. У
цей час Вам на стіл «приземляється» паперовий літачок. Що Ви зробите?
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Вправа 3. «Утворіть вислів».
Із даних слів скласти вислів:
- до, це, здатність, дар, нагородила, яким, природа, вищий, людину,
творчості. (Здатність до творчості – це найвищий дар, яким природа
нагородила людину);
- дії, мистецтво, педагогічна, це, майстерність, педагогічної (педагогічна
майстерність – це мистецтво педагогічної дії);
- до, шлях, до, дитини, через, неї, серця, лежить, любов (шлях до серця
дитини лежить через любов до неї).
Підсумовуючи роботу, фіксують здобуті компетенції та прикріплюють
на відповідну позицію на дошці (✓Крок 3).
Крок 4. Тренувальний. Виконання вправ на вдосконалення мімічної та
пантомімічної виразності.
– Усі ми знаємо, що дуже важливу роль у діяльності вчителя
початкових класів відіграє вміння керувати своїми емоціями, голосом,
мімікою, жестами. Наступна вправа допоможе вам розвинути такі вміння.
Вправа 1. «33 Орисі». Промовляти скоромовку «Як у лісі, на узліссі,
три Орисі, чотири Орисі ...».
Вправа 2. «Іди-но сюди!». Студенти повинні вимовити цей вислів із
різними інтонаціями так, щоб учень зрозумів ситуацію. Майбутні вчителі
обирають картки, на яких запропонована конкретна ситуація:
- щоб попросити допомоги в учня;
- щоб відвернути його від пустощів на перерві;
- щоб заохотити до чогось, і т.п.
Вправа 3. Намалюй картину обличчям. Студентам пропонується
вийняти з конверта картинку, малюнок, ілюстрацію казки і лише мімікою
обличчя передати її суть. Інші студенти повинні зрозуміти настрій,
зображений на картинці, зміст або відгадати назву казки.
Після закінчення вправ учитель пропонує зафіксувати отримані уміння
і прикріпити на пункті ✓ Крок 4.
Крок 5. Аналітико-рефлексивний
На цьому етапі ділової гри студентам пропонується такі види роботи:
1.
Перегляд відеоролика «Притча про вчителя майстра» (автор
Суховерхова Л.П.) https://www.youtube.com/watch?v=cA7RoyaWi3Q.
2.
Перегляд відеоролика «Притча: Шлях до сердець учнів»
https://www.youtube.com/watch?v=L-DwLLOzqfw.
3. Перегляд фрагмента уроку з конкурсу «Учитель року».
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Переглядаючи запропоновані матеріали, студенти аналізують сутність
педагогічної діяльності, виокремлюють її ціннісні ознаки. Після завершення
майбутнім учителям пропонується заповнити ✓Крок 5.
Крок 6. Моделюючо-узагальнюючий. Побудова моделі вчителямайстра
На шляху до майстерності вчителя ви зробили вже кілька серйозних
кроків: оволоділи теоретичними знаннями, сформували мотивацію,
практичні уміння і навички. Тепер необхідно, на основі узагальнення знань,
умінь, навичок, побудувати модель учителя-майстра. Проявіть творчий
підхід та охопіть якомога більше елементів педагогічної майстерності.
Побудувавши модель, студенти презентують її, аналізують та
заповнюють пункт ✓Крок 6.
Крок 7. Прогностичний. Заповнення щоденника формування та
вдосконалення педагогічної майстерності
Пропоную заповнити щоденники педагогічної майстерності, які
допоможуть вам рухатись до її вершини. Оформити щоденник ви можете на
власний розсуд, керуючись своєю творчістю та креативністю. Однак прошу
дотриматись таких структурних пунктів:
1. Культура зовнішнього вигляду вчителя: постава, одяг, грим, зачіска,
міміка, пантоміміка.
2. Культура педагогічного спілкування: дотримання доброзичливого
тону в спілкуванні, вміння встановити контакт, зацікавити розповіддю,
виступом.
3. Саморегуляція.
Виконавши завдання, студенти заповнюють ✓Крок 7.
Підсумок. Гра «Анаграма»
На завершення гри пропоную двом групам разом побудувати анаграму
до слова «майстер» :
дієслова (мислити, апробовувати, йти вперед, самовдосконалюватись,
творити, експериментувати, творити);
іменники (майстерність, альтернативність, ймовірність успіху,
старанність, толерантність, ентузіазм, раціональність);
прикметники (мудрий, активний, креативний, старанний, творчий,
енергійний, розумний).
Пам'ятайте, що: головне призначення вчителя – навчити людину бути
Людиною. (І. Зязюн)
Бажаю всім творчої, натхненної праці!
Додаток розроблено автором
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Додаток Ц.1
2
Розрахунок  емп критерію Пірсона
для ціннісно-мотиваційного компонента
N
N
1
12

Емпірична
частота, ƒе
Емпірична
частота,
34.54 ƒе
34.54
5.14

Теоретична
частота, ƒT
Теоретична
частота,
19.84 ƒT
19.84
19.84

(ƒе – ƒт)
(ƒе – ƒт);
14.7
14.7
-14.7

(ƒе – ƒт)2
(ƒе – ƒт)2
216.09
216.09
216.09

(ƒе –ƒт)2/ƒт
(ƒе –ƒт)2/ƒт
10.892
10.892
10.892

23
34

5.14
33.51
33.51
38.97

19.84
36.24
36.24
36.24

-14.7
-2.73
-2.73
2.73

216.09
7.45
7.45
7.45

10.892
0.206
0.206
0.206

45
56

38.97
22.00
22.00
39.48

36.24
30.74
30.74
30.74

2.73
-8.74
-8.74
8.74

7.45
76.39
76.39
76.39

0.206
2.485
2.485
2.485

6

39.48

30.74

8.74

76.39

2.485

7

9.95

13.18

-3.23

10.43

0.791

8

16.41

13.18

3.23

10.43

0.791

Суми

200

200

-

-

28.748

Додаток Ц.2
2
Розрахунок  емп критерію Пірсона
для когнітивно-праксеологічного компонента
N

Емпірична
частота, ƒе

Теоретична
частота, ƒT

(ƒе – ƒт)

(ƒе – ƒт)2

(ƒе –ƒт)2/ƒт

1

36.12

22.94

13.18

173.71

7.572

2

9.76

22.94

-13.18

173.71

7.572

3

35.08

39.33

-4.25

18.06

0.459

4

43.58

39.33

4.25

18.06

0.459

5

21.47

28.68

-7.21

51.98

1.812

6

35.89

28.68

7.21

51.98

1.812

7

7.33

9.05

-1.72

2.96

0.327

8

10.77

9.05

1.72

2.96

0.327

Суми

200

200

-

-

20.34
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Додаток Ц.3
2
Розрахунок  емп критерію Пірсона
для особистісно-творчого компонента
N

Емпірична
частота, ƒе

Теоретична
частота, ƒT

(ƒе – ƒт)

(ƒе – ƒт)2

(ƒе –ƒт)2/ƒт

1

30.89

18.01

12.88

165.89

9.211

2

5.13

18.01

-12.88

165.89

9.211

3

38.22

39.62

-1.4

1.96

0.049

4

41.02

39.62

1.4

1.96

0.049

5

22.51

31

-8.49

72.08

2.325

6

39.49

31

8.49

72.08

2.325

7

8.38

11.37

-2.99

8.94

0.786

8

14.36

11.37

2.99

8.94

0.786

Суми

200

200

-

-

24.742

Додаток Ц.4
2
Розрахунок  емп критерію Пірсона
для рефлексивно-оціновального компонента
N

Емпірична Теоретична
частота, ƒе частота, ƒT

(ƒе – ƒт)

(ƒе – ƒт)2

(ƒе –ƒт)2/ƒт

1

37.17

22.69

14.48

209.67

9.241

2

8.21

22.69

-14.48

209.67

9.241

3

39.26

38.86

0.4

0.16

0.004

4

38.46

38.86

-0.4

0.16

0.004

5

16.23

29.14

-12.91

166.67

5.72

6

42.05

29.14

12.91

166.67

5.72

7

7.34

9.31

-1.97

3.88

0.417

8

11.28

9.31

1.97

3.88

0.417

Сумми

200

200

-

-

30.764
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Додаток Ц.5
2
Узагальнюючі розрахунки критерію Пірсона  емп
для виявлення рівнів сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів

N

Емпірична
частота, ƒе

Теоретична
частота, ƒT

(ƒе – ƒт)

(ƒе – ƒт)2

(ƒе –ƒт)2/ƒт

1

39.74

20.87

13.81

190.72

9.138

2

7.06

20.87

-13.81

190.72

9.138

3

33.58

38.51

-1.99

3.96

0.103

4

40.50

38.51

1.99

3.96

0.103

5

20.64

29.89

-9.34

87.24

2.919

6

39.23

29.89

9.34

87.24

2.919

7

6.02

10.73

-2.48

6.15

0.573

8

13.21

10.73

2.48

6.15

0.573

Суми

200

200

-

-

25.466

Додаток розроблено автором
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Додаток Ш
Динаміка рівнів сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів у експериментальній групі
в процесі професійної підготовки
Рівні сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
(констатувальний етап)

6,02%
20,64%

39,74%

адаптивно-наслідувальний
рівень
репродуктивний рівень
компетентнісно-продуктивний
рівень

33,58%

інтегративно-творчий рівень

Рівні сформованості методичної культури
майбутніх учителів початкових класів
(формувальний етап)

13,21%

7,06%

адаптивно-наслідувальний
рівень
40,5%

39,23%

репродуктивний рівень
компетентнісно-продуктивний
рівеь
інтегративно-творчий рівень

