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У статті розглянуто проблему розвитку системи підготовки майбутніх учителів початкової школи в умо-
вах реформування освіти. Проведено дослідження в основі яких зміст підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи. Проаналізована структура професійної компетентності вчителя початкових класі,що 
становить його професіоналізм.
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Постановка проблеми. Однією з основних
умов забезпечення якісної освіти в сучас-

ному світі є професійна компетентність педагога, 
здатного своєчасно реагувати на зміни в різних 
сферах життя, впливати на інтенсивність розви-
тку пізнавальних процесів у школярів, на рівень 
формування у них навчальних умінь і навичок, 
виховання духовно-моральних і емоційно-вольо-
вих якостей особистості.

Зміни в суспільному житті та свідомості ви-
магають від педагогів визначення нової мети 
навчання та виховання – розвиток особистос-
ті, здатної до життєтворчості та самореалізації 
у нових швидкозмінних умовах.

У вирішенні цих проблем провідна роль відво-
диться вчителеві початкової ланки, якому необ-
хідно по-новому поглянути на свою роботу, на 
побудову уроку, форму його проведення, освоїти 
нові методи навчання сучасного молодшого шко-
ляра [19].

Модернізована початкова школа вимагає від-
повідної професійної підготовки майбутнього вчи-

теля початкової школи, який був би компетентний 
у питаннях щодо реалізації нового Державного 
стандарту початкової освіти, активно підтриму-
вав гуманізацію освіти, ідей дитино центризму 
у навчанні, застосовував принцип особистісного 
зорієнтованого підходу у навчанні молодших шко-
лярів, а також інформаційних технологій у на-
вчальний процес початкової школи [18].

Наявна система професійно-педагогічної під-
готовки та цінностей учителя початкових кла-
сів значною мірою спрямована на теоретичне 
осмислення суті навчально-виховного процесу 
загальноосвітньої школи. Як засвідчує досвід, 
формуванню комплексу професійно значущих 
якостей особистості, які забезпечують висо-
кий рівень професіоналізму майбутніх учителів 
в конкретних умовах складного сучасного педа-
гогічного процесу не завжди приділяється на-
лежна увага. Саме професійна готовність май-
бутнього педагога до формування у молодших 
школярів пізнавального інтересу є важливою 
передумовою для досягнення досконалості в по-
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дальшій педагогічній діяльності. Формування 
такої готовності майбутніх учителів сприятиме 
подальшому ефективному просуванню у профе-
сійній діяльності.

Аналіз наукових досліджень і публікацій 
свідчить, що проблема підготовки майбутніх 
учителів, зокрема початкової школи, перебуває 
в центрі уваги багатьох дослідників. Означеній 
проблемі присвячені наукові праці у галузі фі-
лософії освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, 
І. Зязюн, В. Кремень та ін.); зокрема В. Андру-
щенко досліджує організацію та суспільної са-
моорганізації в період масштабних змінв Укра-
їні на рубежі століть. Професійної підготовки 
фахівців у вищій школі (А. Алексюк, Б. Андрі-
євський, С. Гончаренко, Л. Пермінова, В. Семи-
ченко та ін.); С. Гончаренко аналізує завдання 
теорії і практики навчання і виховання; теорії 
компетентнісного підходу до навчання (В. Бай-
денко, Є. Зеєр, І. Зимня, Н. Кузьміна, А. Маркова, 
Л. Мітіна, О. Овчарук, О. Пометун та ін.); форму-
вання професійних цінностей педагога (С. Бадюл, 
Н. Кузьміна, С. Мартиненко, В. М’ясищев, Г. На-
горна, Л. Хоружа, Р. Хмелюк та ін.). Л. Хоружа 
досліджує питання становлення етичної компе-
тентності майбутніх учителів початкових класів 
[2]. Проблемам розвитку вищої освіти в умовах 
глобалізаційних процесів та вимог ринку праці 
присвячені дослідження В. Ковальчука [8-14].

Однак у працях вищеозначених авторів не до-
статньо приділено увагу тенденції розвитку сис-
теми підготовки майбутніх учителів початкової 
школи в умовах реформ.

Зважаючи на це, метою нашої статті є роз-
криття сутності та особливостей системи під-
готовки майбутніх учителів початкової школи 
в умовах реформування освіти.

Виклад основного матеріалу. Перед педаго-
гічною системою сьогодні особливо гостро поста-
ло питання вдосконалення роботи педагогічних 
ВНЗ щодо підготовки майбутніх педагогів із ви-
соким рівнем професіоналізму, творчої активнос-
ті, які б відповідально ставилися до результатів 
свого навчання та підготовки до майбутньої про-
фесійної діяльності. Щоб педагогічні кадри були 
готові до сучасної професійної діяльності, необ-
хідно якнайшвидше ознайомлювати майбутніх 
фахівців з особливостями реальної педагогічної 
діяльності в цілому, із сучасними вимогами до 
навчально-виховного процесу школи, що постій-
но розвивається під впливом змін.

Національна стратегія розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року закріпила положення 
про те, що підготовка педагогічних працівників 
є центральним завданням модернізації освіти, 
провідним принципом державної освітньої полі-
тики. Розроблення нових підходів до професій-
но-педагогічної освіти передбачає низку пере-
творень, найбільш важлива з яких – створення 
умов для особистісного та професійного розвитку 
як дитини, так і педагога [4].

І. Зязюн стверджує, що сучасний педагог по-
винен уміти взаємодіяти з учнями таким чином, 
щоб одразу бути і помічником у роботі учня і од-
ним із джерел інформації. Від нього вимагається, 
як від режисера, створити сприятливу атмосфе-
ру для самостійної навчального пізнання учнів, 
але не бути головним в групі учнів [5, с. 56]. В. Бу-

дак погоджуючись із ним, додає якого учителя 
потребує сьогоднішнє суспільство, а саме такого, 
котрий самодостатній, щасливий, уміє встанов-
лювати дружні відносини не лише з дітьми, але 
й з колегами та батьками [1, с. 5].

Упродовж останніх років система освіти 
в Україні, особливо початкових класах, отримала 
нарікання з боку батьків.

Порівнюючи з підходом до шкільного навчан-
ня на Заході, багато хто стверджував про неді-
євість української школи, як такої, що не здатна 
заохотити до навчання і розвитку творчого мис-
лення. Внаслідок тривалого і цілеспрямованого 
використання сучасних навчальних технологій, 
які вказують на інноваційну діяльність вчителя 
початкової школи, сприяє спрощенню в організа-
ції навчального процесу.

Минулоріч відбулися оновлення в програмі на-
вчання учнів початкових класів. Серед змін, що 
найбільше викликали ентузіазм батьків – з вимог 
до молодших школярів усунули вимоги щодо від-
ліку клітинок «від краю», червону ручку, знижен-
ня оцінок за виправлення й оцінювання калігра-
фії. Крім цього, відтепер першокласникам можна 
писати олівцем, скасовано домашні завдання на 
вихідні та свята. У початкових класах більше 
не оцінюються такі предмети, як «Інформати-
ка», «Музичне мистецтво», «Образотворче мис-
тецтво», інтегровані курси «Мистецтво», «Осно-
ви здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» 
та «Трудове навчання», а оцінки безпосередньо не 
є предметом обговорень і різних рейтингів.

Як зазначає Л. Гриневич, що зміни мають 
охопити безліч аспектів викладання у початко-
вій школі, хоча б трохи наблизивши її до бажа-
ного ідеалу. Однак варто зауважити, що рефор-
ма потребує тісної співпраці уряду, парламенту 
та місцевих органів влади. Якщо держава хоче 
здійснити успішну реформу, то потрібно робити 
це всіма своїми силами та можливостями. Осно-
вою реформи в початковій школі є свідоме мис-
лення самої дитини і відповідно зміна ставлення 
в системі «вчитель-учень. Найголовніше в цій ре-
формі – це не скасування домашніх завдань або 
зниження оцінок за виправлення, а так званий 
компетентнісний підхід, коли замість зазубрю-
вання дитина вчиться самостійно і комплексно 
мислити, системно сприймати новий матеріал». 
Інна Коберник, радник Міністра освіти, з цього 
приводу зауважує: «Не слід очікувати, що дана 
реформа відбудеться дуже швидко. Кінцевий її 
результат залежить від самого вчителя та вмін-
ня навчати. Зрозуміло, це вимагає істотних змін 
у педагогічній освіті, щоб ці зміни стали дійсно 
незворотними і системними. Насамперед потріб-
но навчати вчителів, а також, за можливості, 
змінювати навчання у ВНЗ» [3].

Проте зміни тривають і досі. Наприкінці 
2016 року Кабінет Міністрів України ухвалив 
Концепцію «Нової української школи», яка пе-
редбачає реформу середньої освіти та почне 
діяти у 2018 році. Згідно з концепцією, перед-
бачається перехід на 12-річне навчання. Були 
сформульовані нові державні стандарти для по-
чаткової школи, орієнтовані на компетентності, 
якими повинні володіти учні після завершення 
кожного окремого етапу навчання. Держстан-
дарти почнуть діяти із 2018 року, але вже у  
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2017-2018 навчальному році нові стандарти по-
чаткової школи пройдуть апробацію у деяких 
школах в усіх регіонах України.

Що ж передбачає «Нова українська шко-
ла» для початкової освіти? Навчання почи-
натиметься, як правило, з шести років. Діти 
з особливими потребами зможуть приходити 
до школи з іншого віку. Тривалість перебуван-
ня в початковій школі для таких дітей можна 
буде подовжити з доповненням корекційно-
розвивального складника. Якість освіти, зокре-
ма з іноземної мови, в початковій школі буде 
підвищено. Навчання буде організовано за єди-
ним стандартом, без запровадження предметів 
із поглибленим рівнем. Це також дозволить 
уникнути соціальної «сегрегації» та відбору ді-
тей в молодшому шкільному віці. Перший цикл 
початкової освіти допоможе учневі звикнути 
до шкільного життя. Початкова освіта нової 
школи поділятиметься на два цикли: перший, 
адаптаційно-ігровий (1-2 класи); другий, осно-
вний (3-4 класи). У другому циклі початкової 
освіти в учнів буде формуватися почуття від-
повідальності й самостійність. Після завер-
шення початкової школи навчальні досягнення 
кожного учня повинні відповідати стандарту 
початкової школи. Державна підсумкова атес-
тація здобувачів початкової освіти буде здій-
снюватися лише з метою моніторингу якості 
освітньої діяльності закладів і проводитиметь-
ся вчителями школи. У початковій школі (як 
і в гімназії та ліцеї) не буде «одногодинних» 
курсів або предметів. В одному класі не буде 
більше 8 обов’язкових предметів [15].

Лілія Гриневич, Міністр освіти і науки Укра-
їни, аналізуючи Концепцію Нової української 
школи на сайті МОН України, зазначила, що 
75,6% українців підтримують ідею реформу-
вання освіти і готові до змін. Вона пояснює, що 
100-відсоткової готовності очікувати не доводить-
ся, адже Україна довгий час знаходилася осто-
ронь європейських процесів, а також нова ідея 
не може подобатися одразу всім. Із думкою про 
те, що «українська освіта потребує реформи» по-
годжуються 90,1% педагогів та 81,5% школярів, 
що свідчить про бажання та потребу в отриман-
ні якісної та гідної освіти, можливість створення 
діалогічної комунікації та здатності до активної 
співпраці у системі «вчитель-учень», яка зможе 
конкурувати в майбутньому з фінською та ка-
надською системами навчання [3].

Сучасний учитель, зокрема і початкових кла-
сів, відповідно до нової концепції повинен сфор-
мувати в учнів володіння десятьма групами 
компетентностей, що дає йому змогу розвива-
тися та стати успішнішим у реалізації навчан-
ня для своїх учнів: 1) спілкування державною 
(і рідною у разі відмінності) мовами; 2) спілку-
вання іноземними мовами; 3) математична гра-
мотність; 4) компетентності в природничих на-
уках і технологіях; 5) інформаційно-цифрова 
компетентність; 6) уміння навчатися впродовж 
життя; 7) соціальні і громадянські компетент-
ності; 8) підприємливість; 9) загальнокультурна 
грамотність; 10) екологічна грамотність і здоро-
ве життя [9].

Усі перераховані компетентності однаково 
важливі й взаємопов’язані між собою. Кожну із 

них діти набуватимуть послідовно, поступово, 
під час вивчення різних предметів на всіх етапах 
освіти. А щоб утілити їх у життя, необхідно на-
вчити якісно учителів, аби вже в третьому класі, 
як стверджує Лілія Гриневич, дитина не втрати-
ла інтерес до навчання.

Дослідниця Т. І. Ваколя зауважує, що «ми 
живимемо в інший час, який потребує нових спо-
собів передачі знань, адже традиційна система 
вже стає застарілою, стає звичним явищем до 
набуття знань і можливість їх використовувати 
не лише у повсякденному житті, а й на робо-
ті. «Розв’язання вказаної проблеми пов’язується 
з реалізацією компетентнісного підходу до на-
вчання, тобто спрямованістю педагогічного проце-
су на формування ключових (базових) і предмет-
них компетентностей людини, які розглядаються 
як інтегрована характеристика особистості. Це 
вимагає подолання традиційних, когнітивних орі-
єнтирів, вимагає оновлення змісту, методів і тех-
нологій навчання, активізації внутрішніх потен-
ційних можливостей людини» [2].

Можна написати: ми погоджуємося з І. Они-
щенко, яка виокремлює наступні компетент-
ності вчителя початкової школи, що відповідає 
сучасним тенденціям реформування початко-
вої школи: мотиваційний – забезпечує пози-
тивну мотивацію учителя до прояву і розви-
тку професійно-педагогічної компетентності, 
що виражається в інтересі до педагогічної ді-
яльності, бажанні працювати, потребі у само-
освіті, саморозвитку; змістовий – охоплює 
такі елементи компетентності, як володіння на-
уковими професійно-педагогічними знаннями 
(психолого-педагогічними, методичними, спе-
ціальними, загальноосвітніми, управлінськими, 
інформаційно-технологічними), здатність педа-
гогічно мислити на основі системи знань та до-
свіду пізнавальної діяльності; операційно-діяль-
нісний – охоплює уміння практично вирішувати 
педагогічні завдання, фаховий досвід, творчі 
здібності, володіння педагогічними технологіями 
та педагогічним менеджментом, фахове мислен-
ня; особистісний – представлений такими осо-
бистісними та професійно важливими якостями 
особистості, як любов до дітей, доброта, альтру-
їзм, емпатійність, толерантність, комунікабель-
ність, активність, самостійність, ініціативність, 
креативність, гнучкість мислення [17].

Висновки. Педагог, який здатний і готовий до 
здійснення інноваційної діяльності в початковій 
школі, може досягнути результатів лише тоді, 
коли він усвідомлює себе професіоналом, має 
установку на творче сприйняття наявного інно-
ваційного досвіду і його необхідне перетворення 
Такий учитель усвідомлює, що результатом учня 
в ХХІ столітті має стати конкретний продукт, 
в якому оцінка не є результатом, а лише мірою 
вимірювання «якості» продукту.

Отже, існує стійка потреба суспільства 
в розвитку системи підготовки майбутніх учи-
телів початкової ланки в умовах реформ. Осві-
та поступово стає основним продуктом всього 
суспільства і окремої людини, що забезпечує 
її мобільність, креативність, інтеграцію в різні 
види комунікації, сприяє розумінню й актив-
ному впровадженню в інформаційних, соціаль-
них, комунікативних сферах. В умовах рефор-
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мування початкової школи в Україні підготовка 
майбутніх вчителів початкової школи має ста-
ти головною соціальною стратегією державної 
політики.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 
у розробці та реалізації системи підготовки май-
бутніх учителів до організації суб'єкт-суб'єктної 
педагогічної взаємодії з учнями початкової школи.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
В статье рассматривается проблема развития системы подготовки будущих учителей начальной шко-
лы в условиях реформирования образования. Осуществлен анализ исследований, раскрывающих со-
держание подготовки будущего учителя начальной школы. Обоснована структура профессиональной 
компетентности учителя начальной школы как важной составляющей его профессионализма.
Ключевые слова: Новая украинская школа, учитель начальной школы, компетентность, компетент-
ностный подход, тенденции, реформа.
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TRENDS OF PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
UNDER REFORM

Summary
In the article the problem of development of the system of training of future teachers of elementary 
school in the conditions of educational reform is considered. The analysis of researches revealing the 
contents of the preparation of the future teacher of elementary school is carried out. The structure of the 
professional competence of the elementary school teacher as an important component of his professionalism 
is substantiated.
Keywords: New Ukrainian school, elementary school teacher, competence, competence approach, 
tendencies, reform.


