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ДО ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дубровська Л.О., Дубровський В.Л.
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми сьогодення готовності вчителів початкових класів до 
нової української школи. Зазначено, що підготовка нового компетентного вчителя є одним з провідних за-
вдань реформування освіти в Україні. Важлива увага звернена на проблему вищих навчальних закладів 
педагогічного спрямування на етапі інтеграції України до європейського освітнього простору у підготовці вчи-
теля нової генерації; роль дисциплін психолого-педагогічного циклу в системі професійної підготовки вчителів. 
Ключові слова: учитель, Нова українська школа, компетентність, компетентнісний підхід, ключові 
компетентності.

Постановка проблеми. Сьогодні в Украї-
ні відбувається модернізація освітньої 

галузі. Сучасні освітні реформи спрямовані на 
підвищення якості і доступності навчання, на 
виховання людини, яка відповідає потребам  
XXI століття – ініціативної, самодостатньої 
та творчої. Як зазначено у Концепції «Нова 
українська школа», нині особливо гостро постає 
проблема використання внутрішніх резервів під-
вищення результативності навчання школярів.

Державною національною програмою «Осві-
та» (Україна XXI століття)» визначені осно-
вні шляхи відродження національної системи 
навчання, серед яких пріоритетного значен-
ня набувають: постійне духовне самовдоско-
налення, творча самореалізація, задоволення 
інтелектуально-культурних потреб особистос-
ті, підвищення професіоналізму педагогічних 
кадрів, формування здатності вчителів дина-
мічно реагувати на запити громадського жит-
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тя, забезпечення оволодіння ними передових 
освітніх технологій, які сприяють всебічному 
розвитку особистості школяра.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літератури (О. Абдуліної, О. Алексє-
євої, Г. Арутюнової, К. Жукенової, Е. Івано-
вої, О. Канапацької, Г. Кіт, Л. Нечаєвої, Р. Ню, 
Є. Палагіної, І. Порохової, В. Сагарди, В. Шутя-
ка та ін.) дозволяє визначити підготовку вчите-
ля як систему змістовно-педагогічних та орга-
нізаційно-методичних заходів, що спрямовані 
на формування особистості майбутнього пе-
дагога на основі компетентнісного підходу. На 
думку вчених, що досліджують питання теорії 
і методології професійної підготовки, пріори-
тетною формою розвитку системи освіти пови-
нно стати створення інтегративних курсів, що 
віддзеркалюють динамізм сучасної наукової 
парадигми.

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Пріоритетною пробле-
мою вищих навчальних закладів педагогічно-
го спрямування на етапі інтеграції України до 
європейського освітнього простору є підготов-
ка вчителя нової генерації: сучасній школі по-
трібні вчителі, здатні забезпечити реалізацію 
творчого потенціалу учня [1, с. 4]. 

В умовах модернізації системи освіти 
в Україні суттєво змінюються вимоги до про-
фесійної підготовки і діяльності вчителя по-
чаткових класів, оскільки «основою всіх пе-
ретворень в освіті має стати реальне знання 
потенційних можливостей дітей, прогнозу-
вання потреб і моделей розвитку особистості» 
[4, с. 5]. Пошуки оптимальних шляхів профе-
сійної підготовки вчителів початкових класів 
проходять в контексті сучасних освітніх пара-
дигм (культурологічної, ціннісної, компетент-
нісної та ін.).

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування необхідності підготовки май-
бутнього вчителя початкової школи в контексті 
сучасних освітніх парадигм, чинників профе-
сійного його становлення, готовності реалізації 
Концепції «Нова українська школа».

Виклад основного матеріалу. Проблема 
підготовки вчителя була важливою завжди, 
її вирішенню присвятили низку праць зару-
біжні та українські педагоги, зокрема А. Діс-
тервег, Я. Коменський, К. Ушинський, Д. Дьюї, 
Г. Ващенко, В. Сухомлинський, М. Стельмахович 
та ряд інших. Вирішенню проблеми в контек-
сті сучасних умов розвитку освіти присвячують 
свої дослідження знані психологи і педагоги, які 
розробляють проблему особистісно-орієнтова-
ного навчання і виховання на всіх рівнях осві-
ти (І. Бех, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Ільченко, 
В. Моляко, Н. Ничкало, О. Пєхота, Л. Пуховська, 
О. Савченко, Г. Сазоненко, В. Сєриков, О. Сухом-
линська, В. Хайруліна, І. Якиманська). 

У професійному становленні майбутнього 
вчителя початкової школи великого значення 

набувають завдання реформи освіти. Це ви-
світлено в державних документах, зокрема – 
Концепція нової української школи, 2016, на-
каз Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження експериментального навчально-
го плану початкової школи експерименталь-
них загальноосвітніх навчальних закладів, які 
працюють в межах дослідно-експерименталь-
ної роботи всеукраїнського рівня за темою 
«Змістовно-методичне забезпечення ціннісно 
орієнтованого інтегрованого навчання за про-
грамою «Початкова школа: освіта для життя» 
від 01.09.2017 року № 1244; Державний стан-
дарт початкової освіти (затверджено постано-
вою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 
2018 р. № 87), Концепція розвитку педагогіч-
ної освіти (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 16 липня 2018 р. № 776) тощо. 

Дослідно-експериментальна робота здійсню-
ється у період з 01 липня 2017 року по 01 вересня 
2021 року відповідно до спеціально розробленої 
Програми за такими етапами: І етап – орга-
нізаційно-підготовчий (червень 2017 – серпень 
2017); ІІ етап – організаційно-пошуковий (ве-
ресень 2017 – серпень 2020) – удосконалення 
змістовно-методичного забезпечення освітнього 
процесу та його апробацію в умовах спеціально-
організованого навчання; ІІІ етап – підсумковий 
(вересень 2020 – серпень 2021) – узагальнен-
ня результатів попередніх етапів дослідження; 
проведення аналізу результатів експерименту 
з використанням визначених методик. Про-
грамою передбачено реалізацію інтегрованого 
тематично-проектного навчання, тобто органі-
зацію спільного освітнього простору вчителя 
та учнів, побудованого на основі інтеграції зміс-
ту освіти та видів діяльності навколо проблем-
них питань дослідно-творчих міні-проектів, по-
єднаних спільною темою. 

Сучасна професійна діяльність майбутнього 
вчителя початкових класів базується на його 
підготовці як високопрофесійного фахівця, 
який ознайомлений з сучасними світовими ви-
могами до навчально-виховного процесу школи 
першого ступеня, підготовлений до організа-
ції навчальної діяльності молодших школярів 
як педагогічної взаємодії, що спрямована на 
розвиток кожної особистості, її підготовку до 
розв’язання завдань життєтворчості [4, с. 64]. 

У цьому році вчителі початкових класів під-
вищують свою кваліфікацію за Типовою освіт-
ньою програмою для підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, затверджена нака-
зом МОН України від 15.01.2018 № 36. Зміст 
Програми може бути покладений в основу 
професійного розвитку вчителів.

Сучасний навчальний план, який відобра-
жає зміст професійної підготовки майбутньо-
го спеціаліста, передбачає, що важливе місце 
в системі професійної підготовки вчителів на-
лежить дисциплінам психолого-педагогічного 
циклу. 
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Успіх реалізації усіх ланок педагогічної під-
готовки студентів визначається впроваджен-
ням у практику навчання нових підходів до 
його організації і сучасних педагогічних техно-
логій. Розробляючи і впроваджуючи нові тех-
нології у навчальний процес університету, слід 
подбати про те, щоб змінити ставлення студен-
тів до педагогічної роботи, стимулювати пози-
тивну мотивацію і прагнення займатися поза-
урочною виховною роботою з повною віддачею 
сил і творчості, забезпечити ситуацію успіху 
для кожного студента. Розробка державних 
стандартів вищої педагогічної школи вимагає 
відповідного змістовного наповнення всіх рів-
нів підготовки фахівця з початкової ланки на-
вчання. Тому майбутньому вчителю потрібно 
вміти знаходити інформацію та користуватися 
нею, застосовуючи у своїй роботі нові педаго-
гічні технології, які існують у наш час. 

У стандарті першого рівня вищої освіти, сту-
пеня бакалавра, спеціальності 013 «Початкова 
освіта» (проект, 2016 р.) визначено метою підго-
товки майбутніх учителів у ЗВО є формування 
в них професійної компетентності, завдання-
ми професійної діяльності вчителя початкової 
школи є навчання, розвиток та виховання мо-
лодших школярів. Компетентнісний підхід – це 
спроба привести вищу освіту у відповідність 
з потребами ринку праці, запитами особис-
тості й суспільства. Компетенції закладаються 
в освітній процес вищої школи технологіями, 
змістом, стилем життя навчального закладу, 
взаємодією між викладачем та студентом. Тому 
і підготовка спеціалістів у вищій школі України 
повинна визначатися саме якістю державних 
освітніх стандартів, навчальних планів і про-
грам, моделей випускників, а також ступенем 
кваліфікації викладацького складу, рівнем на-
вченості студентів, станом виховної роботи 
і матеріально-технічної бази та соціально-по-
бутових умов студентів і викладачів.

Забезпечення високого рівня практичної 
підготовки майбутніх учителів у вузі тісно 
пов’язане з використанням у освітньому про-
цесі поряд із традиційними, академічними ме-
тодами навчання так званих активних, профе-
сійно орієнтованих.

У Стандарті вищої освіти спеціальності 
013 «Початкова освіта» необхідною умовою на-
буття майбутніми вчителями початкової школи 
професійної компетентності є належний рівень 
розвитку в них загальних компетентностей. 

Специфіка роботи вчителя початкової шко-
ли полягає в тому, що, на відміну від учите-
лів-предметників, він працює в умовах багато-
предметності й має навчати учнів комплексу 
навчальних дисциплін, визначених Типовим 
навчальним планом початкової школи, які 
реалізують 9 освітніх галузей Державного 
стандарту початкової загальної освіти. Ви-
моги до обов’язкових результатів навчання 
та компетентностей здобувачів освіти визна-

чено за такими освітніми галузями: мовно-
літературна (українська мова та література, 
мови та літератури відповідних корінних на-
родів і національних меншин, іншомовна осві-
та); природнича; технологічна; інформатична; 
соціальна і здоров’язбережувальна; громадян-
ська та історична; мистецька; фізкультурна. 
Компетентнісний потенціал кожної освітньої 
галузі забезпечує формування всіх ключових 
компетентностей.

Розв’язування задач навчання, виховання 
й розвитку учнів початкової школи відбува-
ється з використанням комунікативних засо-
бів, оскільки будь-яка педагогічна чи мето-
дична задача розв’язується як комунікативна. 
Тому серед спеціальних компетентностей учи-
теля початкової школи визначено професій-
но-комунікативну компетентність. Спеціальні 
(фахові) компетентності формуються при опа-
нуванні студентами здебільшого нормативни-
ми дисциплінами циклів природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки (предметна ком-
петентність), професійної й практичної підго-
товки (психологічна, педагогічна, методична, 
професійно-комунікативна компетентності). 

Професійну і практичну підготовку здійсню-
ють викладачі кафедри педагогіки, початкової 
освіти та освітнього менеджменту. З теоретич-
ними основами використання інноваційних тех-
нологій, реалізації Концепції Нової української 
школи, Концепції розвитку педагогічної освіти, 
проекту Державного стандарту початкової за-
гальної освіти при вивченні таких навчальних 
дисциплін, як: Вступ до спеціальності, Акту-
альні проблеми педагогіки початкової школи 
(НУШ), Актуальні проблеми організації почат-
кової освіти (НУШ) (інтегрований курс), Інно-
вації у початковій школі (НУШ), Педагогічна 
майстерність, Основи інклюзивної педагогіки, 
Педагогічні технології в початковій школі. 

Завданнями вивчення педагогічних навчаль-
них дисциплін перш за все є підготувати май-
бутніх фахівців початкової освіти до розуміння 
проблем реформування та оновлення початко-
вої освіти, ознайомити з основними проблемами 
початкової освіти нашої країни та інших країн 
світу; сформувати відповідальне ставлення до 
ролі вчителя-реформатора, прагнення попо-
внювати свої знання, підвищувати професійну 
майстерність; надати наукові знання про сут-
ність нових підходів та концепцій сучасної осві-
ти та механізми розв’язання педагогічних проб-
лем; застосовувати теоретичні знання з курсу 
у педагогічній практиці та в процесі подальшої 
самоосвіти; виховувати відповідальне ставлен-
ня до своєї професії, прагнення до самовдос-
коналення; вміти організувати освітній процес, 
спрямований на удосконалення існуючої педа-
гогічної системи тощо.

Оволодіння педагогічними інноваціями, які 
базуються на психолого-педагогічних, соціально-
культурологічних та фахових знаннях, дозволить 
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учителю досягти високого рівня майстерності 
у здійсненні виховання та навчання школярів.

Висновки і пропозиції. Таким чином, учи-
тель є головною дійовою особою будь-яких 
освітянських перетворень, які вимагають пе-
реорієнтації його діяльності на нові педагогічні 
цінності. Важливе місце у освітньому процесі 
навчального закладу належить саме особис-
тості педагога. Мета професійного розвитку – 
підготовка і підтримка педагогів для того, щоб 
допомогти учням досягти високих стандартів 
навчання і розвитку, ефективність якого зале-

жить від інноваційного управління у навчаль-
ному закладі. 

Одним із найважливіших стратегічних за-
вдань на сьогоднішньому етапі модернізації 
освіти України є забезпечення якості підготов-
ки спеціалістів на рівні міжнародних стандар-
тів. Розв’язання цього завдання можливе за 
умови зміни педагогічних методик та впровад-
ження інноваційних технологій навчання. На 
особливу увагу заслуговують питання іннова-
ційної діяльності, творчого пошуку навчальних 
закладів, які готові до впровадження змін. 
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  
В ЗАВЕДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация 
Статья посвячена исследованию актуальной проблемы современности – готовности учителей началь-
ных классов к новой украинской школе. Отмечается, что подготовка нового компетентного учителя 
есть одна из первоочередных задач реформы образования в Украине. Особое внимание обращается на 
проблемы высших учебных заведений педагогической направленности на этапе интеграции Украины 
в Европейское образовательное пространство, в подготовке учителя новой генерали; роль дисциплин 
психолого-педагогического цикла в системе професcиональной подготовки учителей.
Ключевые слова: учитель, Новая украинская школа, компетентность, компетентностный подход,  
ключевые компетентности.
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TO THE ISSUE OF FUTURE PRIMARY SCOOL TEACHERS PREPARATION  
IN HIGHER EDUCATION ESTABLISLUNENTS

Summary 
The article is devoted to the issue primary school teachers’ readiness to New Ukrainian School.  
It is marked, that primary school teachers’ training is one of the leading tasks at educational reformation 
in Ukraine. Important attention is paid to the problem of higher educational institutions of pedagogical 
direction at the stage of Ukraine's integration into the European educational space in the training of a new 
generation teacher; the role of disciplines in the psychological-pedagogical cycle in the system of teacher 
training.
Keywords: a teacher, New Ukrainian School, competence, competency-based approach.


