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рефлексує, здатним до проектування і перепроектування своєї діяльності відповідно до зазначених
принципів педагогічної співпраці.
Цінним, на нашу думку, є досвід поєднання способів організації взаємодії в спільній проектній
діяльності викладача та студентів. Дане питання потребує окремого висвітлення.
Наші спостереження дозволили з’ясувати, що викладачі педуніверситету поєднують використання
різних способів організації взаємодії. При цьому враховуються індивідуальні психологічні особливості
студентів та власного стилю роботи.
Висновки. Отже, на основі аналізу теоретичних досліджень виявлено різні способи організації
взаємодії викладача і студентів у навчально-виховному процесі вищої педагогічної школи. Доведено, що
використання зазначених у статті способів організації взаємодії викладача і студентів стимулює активну
навчальну діяльність майбутніх вихователів ДНЗ; сприяє формуванню у них пізнавальних інтересів,
цілісному особистісному і професійному розвитку та самореалізації кожного студента, виникненню
позитивних емоцій у навчанні.
Подальші розвідки. Відображена у статті проблема потребує розробки конкретних
рекомендацій щодо організації взаємодії на заняттях під час засвоєння різних навчальних предметів.
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Аннотация. Автор статьи исследует проблему организации учебно-воспитательного процесса высшей
педагогической школы в парадигме личностно ориентированного обучения. В статье анализируются способы
организации взаимодействия его субъектов.
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Summary. The author of the article investigates the problem of organizing the educational process of a higher
pedagogical school in the paradigm of a personality-oriented education. The ways of organizing an interaction between its
subjects are analysed in the article.
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Анотація. У статті розкриваються сутність технологічного підходу та його можливості в формуванні
готовності вчителя до інноваційної діяльності.
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Постановка проблем у загальному вигляді. Нові соціальні реалії життя в Україні, орієнтація на
компетентність і професіоналізм суттєво змінюють пріоритети в галузі освіти. У цьому контексті досить
актуальною постає проблема підготовки працівників освіти з високим інтелектуальним потенціалом
освітнього рівня, інноваційним стилем педагогічного мислення, готовністю до прийняття творчих рішень.
Саме тому сучасний етап розвитку системи освіти пов’язується з розповсюдженням нововведень,
забезпеченням доступу до них молодим спеціалістам, підтримкою їх ініціативи й творчості. Сутність
такої інноваційної освітньої політики полягає, насамперед, у спрямуванні діяльності молодого вчителя на
шлях перспективних перетворень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування готовності майбутніх учителів до
інноваційної професійної діяльності досліджувались у роботах вітчизняних і зарубіжних учених.
Професійно-педагогічну готовність О. Абдулліна, Г. Балл, А. Бойко, К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко,
Д. Мазоха, В. Моляко, О. Мороз, О. Савченко розглядають з позицій особистісного підходу, як
інтегративну якість особистості, зумовлену генетично-природними задатками та соціально-набутими
рисами. Т. Воронова, З. Левчук, А. Ліненко, Л. Кондрашова, В. Морозов, Л. Нечаєва трактують готовність
як реалізацію окремих функцій педагогічної діяльності, цілеспрямованих педагогічних впливів на
особистість з метою забезпечення її готовності до професійної діяльності.
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Серед праць, присвячених розгляду окремих аспектів проблеми формування готовності молодих
учителів до інноваційної професійної діяльності, треба відзначити дисертації К. Макагон, С. Полякова,
О. Попової, дослідження Р. Гільборга, Г. Горської, Н. Грановської, О. Демінцева, І. Жерносека,
К. Кіндрата, Н. Клокар, О. Козлової, О. Марченко, О. Рибальченко, у яких розглядається питання впливу
методичних форм діяльності на формування інноваційного мислення молодих педагогів.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значущість
наукових робіт, присвячених підготовці спеціалістів до інноваційної діяльності, багато питань цієї
складної теми залишаються нез’ясованими. Аналіз готовності молодих педагогів до інноваційної
педагогічної роботи свідчить про наявність певних протиріч: між творчою природою педагогічної праці й
переважно репродуктивними діями вчителів; між інтенсивними темпами зростання потреби в інноваціях і
недостатньо ефективними способами підготовки педагогів до інноваційної діяльності. Зняття цих
протиріч потребує нових підходів до підготовки вчителя-практика до інноваційної діяльності.
Формулювання цілей статті. Мета статті полягає у розкритті можливостей технологічного
підходу до формування готовності вчителів-практиків до інноваційної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Підготовка вчителя до інноваційної діяльності пов’язана з
пошуком нових підходів до організації методичної роботи школи. Основу такого методичного
навчання складає технологічний підхід, який представляє єдність педагогічного впливу та активної
пізнавальної діяльності учасників методичного процесу. Цей підхід надає вчителю можливість
проявляти ініціативу, самодіяльність, творчість. Технологічний підхід до методичного процесу
дозволяє кожному вчителю усвідомити основи педагогічної творчості та інноватики, перетворити
освітній процес в механізм трансляції професійних цінностей, нових знань і нестандартних способів
вирішення педагогічних проблем.
Визначальною тенденцією цього підходу є те, що він розвивається на основі установки на
гарантоване досягнення заданої цілі. Основу його зіставляє педагогічна технологія.
У трактуванні терміна «педагогічна технологія» існує декілька підходів. Педагогічна технологія
трактується як системний метод створення, використання й означення всього процесу викладання знань з
урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, з поставленою своєю задачею оптимізації
форм освіти. Педагогічна технологія – це змістова техніка реалізації навчального процесу [1].
В умовах переходу до гнучких моделей організації навчального процесу, орієнтованого на
особистість учня, більш мотивованого та варіативного й корекційного за характером, виникає проблема в
розробці й упровадженні особистісно орієнтованих технологій. Технологізація діяльності вчителя
зумовлює пріоритет суб’єктного навчання, діагностику особистісного росту, ситуативне проектування,
ігрове моделювання, включення навчальних задач у контекст життєвих проблем, що зумовлює розвиток
особистості в реальному соціокультурному середовищі. Технології зумовлюють перетворення
суперпозиції вчителя й субпозиції учня на особистісно рівноправні взаємини. Таке перетворення
пов’язане з тим, що педагог не тільки вчить і виховує, але й стимулює учня до психологічного та
соціально-морального розвитку, створює умови для його самопросування. Ефективність технологічного
процесу залежить від того, якою мірою представлено в їх цільовому компоненті розвиток учителя й учня,
як ураховані їх індивідуальні особливості, перспективи, об’єктивна поведінка, суб’єктивне ставлення до
самого себе.
Основне призначення використання технологій у навчальному процесі – це спрямування на
інноваційний розвиток педагогічного колективу закладу, оскільки в змісті кожної технології закладена
побудова індивідуальних гнучких траєкторій саморозвитку для кожного вчителя й учня, а методичною
основою є індивідуалізація й диференціація навчального процесу, діалог у системі освіти, спільне
конструювання програмної діяльності, вибірковість до змісту й форм роботи та готовність до
саморозвитку Педагогічна технологія є моделлю спільної діяльності молодого й досвідченого вчителя,
планування методичної роботи й проведення методичного навчання з безумовним забезпеченням для них
комфортних умов.
При використанні інноваційних технологій у методичному навчанні молодого вчителя необхідно
приділяти увагу активним формам і методам організації підготовки його до інноваційної діяльності.
Дослідний підхід передбачає проектування та конструювання, з одного боку, теоретичних знань, а з
іншого, – технологічної будови педагогічної діяльності. Проектування є провідним компонентом
інноваційної діяльності, воно присутнє завжди, коли кожна дія здійснюється не імпульсивно й реактивно,
а цілеспрямовано, на основі уявлюваного раніше проекту. Проект, разом зі знаннями й цінностями,
М. Каган відносить до основних форм духовного розвитку [2, 133]. Підготовка до участі в дослідницькій
діяльності молодих спеціалістів починається з педагогічного моделювання навчального проекту. З
перших кроків своєї роботи молодий учитель повинен усвідомити, що будь-який вид педагогічної або
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методичної діяльності включає в себе комплексне розв’язання ряду взаємопов’язаних завдань у межах
певного дидактичного циклу: 1) педагогічне цілепокладання; 2) конструювання навчального або
методичного матеріалу; 3) визначення методів і прийомів та пов’язаних з ними дій, що забезпечують
досягнення мети; 4) визначення організаційних форм діяльності; 5) добір дидактичних методів або
засобів, матеріалів або способів їх використання в навчальному процесі.
У процесі розв’язання цього завдання необхідно, щоб молодий учитель зосередив увагу на
цілепокладанні, бо в навчально-виховному процесі мета завжди асоціюється з уявленням про очікуваний
кінцевий результат цього проекту. Визначення педагогічної цілі являє собою вироблення уявлення про ті
прогресивні зміни, яких прагне домогтися молодий педагог. Цілеутворення зіставляється з інноваційною
діяльністю, у якій необхідно прогнозувати результат, а також шляхи й засоби, якими її можна досягти.
Оволодіння молодими вчителями навичками проективно-моделюючої діяльності є
основоположним аспектом змісту методичної роботи закладу.
Найбільш ефективною формою навчання молодих спеціалістів проективно-моделюючої діяльності
є участь їх у роботі творчих ініціативних груп і проблемних лабораторій. Молоді спеціалісти працюють у
групах з досвідченими вчителями, набувають досвід. На виважену систему педагогічної діяльності
досвідчених учителів із сукупністю взаємопов’язаних і взаємозумовлених компонентів навчання
покладаються різноманітні наукові підходи, теорії, інновації, спроби молодих педагогів, відкритих до
пошуку нових знань, до способів їх реалізації. Здійснюється якісне безперервне оновлення всіх функцій
форм навчання через моделі-зразки, які розробляються творчими групах, відбувається зрощення
традиційного й нового (інноваційного). Через моделювання активних методів навчання вчителямипочатківцями набувається власний досвід, у них складається цілісне уявлення про системність
педагогічної праці, формуються професійно значущі якості суб’єктів діяльності.
Зміст роботи у творчих группах і лабораторіях зумовлений необхідністю набуття вмінь будувати
концептуальну модель особистісно орієнтованого навчання, що охоплює діагностику, прогнозування,
розроблення й використання диференційованого різнорівневого дидактичного матеріалу, моніторинг,
рефлексію, корекцію. Моделювання й відтворення власної діяльності зумовлює особливу педагогічну
взаємодію, яка не зводиться до обміну зовнішніми діями, а впливає на внутрішні процеси молодих
спеціалістів, формує мотиваційну зацікавленість.
Висновки даного дослідження. Тому усвідомлення молодим педагогом необхідності підвищення
рівня власного професіоналізму в поєднанні з особистою зацікавленістю є важливою умовою їх
готовності до інноваційної діяльності. Педагогічна спрямованість на інноваційну діяльність, переконання
в її практичній значущості й можливість знаходити в ній власне задоволення позитивно впливають на
ступінь готовності вчителя до використання інновацій у власній педагогічній діяльності. Зібрані дані
дозволяють говорити про те, що цікавість учителя до методичної роботи позитивно впливає на його
готовність до інноваційної діяльності. Пізнавальна цікавість, що супроводжує методичну роботу,
стимулює активний пошук, дослідний підхід до вирішення методичних проблем, готовність до творчого,
нестандартного розв’язання задач.
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Аннотация. В статье раскрываются сущность технологического подхода и его возможности в
формировании готовности учителя к инновационной деятельности.
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Summary. The article reveals the essence of the technological approach and its possibilities in the formation of
teacher readiness to innovate.
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КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА МЕДИКО-ВАЛЕОЛОГІЧНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Анотація. Стаття присвячена актуальній науково-педагогічній проблемі удосконалення професійної
підготовки майбутніх педагогів шляхом упровадження компетентнісного підходу. Автором визначено структуру
медико-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи сукупністю компонентів:
аксіологічного; когнітивного, змістово-організаційного, технологічного, критеріально-моніторинго-оцінного, які
мають відповідні критеріальні ознаки – якісні характеристики, за якими здійснюється оцінювання та діагностика
сформованості медико-валеологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в процесі їх
професійної підготовки.
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