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Леся Станчук 
 

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 
В умовах оновлення та реформування освітнього простору в Україні 

постає проблема вдосконалення професійної підготовки педагогічних кад-
рів. Тому одним із провідних завдань повинно стати створення такого осві-
тньо-розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбут-
нього вчителя сформується готовність до роботи на основі знання сучас-
них педагогічних інновацій. Успішність інноваційної діяльності передба-
чає, що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у сис-
темі освіти не лише на професійному, а й на особистісному рівні. 

В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими є вимоги 
до рівня теоретичних знань і практичної підготовки вчителя. Він повинен 
уміти спрямовувати навчально-виховний процес на особистість вихованця, 
вибудовувати свою професійну діяльність так, щоб кожен учень мав необ-
межені можливості для самостійного і високоефективного розвитку. А це і 
визначає проблематику і зміст професійної та особистісної підготовки пе-
дагога, актуалізує необхідність створення педагогічних систем, зорієнто-
ваних на інноваційну діяльність, і відповідно на пошук нових підходів до 
підготовки майбутнього педагога. Під час навчання він має набути: розви-
нуту творчу уяву; стійку систему знань, що розкривають суть, структуру і 
види інноваційної педагогічної діяльності; уміння цілеспрямовано генеру-
вати нові нестандартні ідеї з використанням інтелектуальних інструментів 
і механізмів самореалізації; психолого-педагогічні знання про освоєння і 
впровадження інноваційних процесів у систему освіти; спеціальні психо-
лого-педагогічні методи, прийоми і засоби, використання яких дає змогу 
активно включатися в інноваційну педагогічну діяльність. 

Педагогу інноваційного спрямування під час навчально-виховного 
процесу необхідно вміти реалізовувати: педагогічний гуманізм (довіра до 
вихованців, повага до їх особистості, гідності, впевненість у своїх здібнос-
тях і можливостях); емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння 
відчувати іншого як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати 
їх позиції); співробітництво (поступове перетворення вихованців на спів-
творців педагогічного процесу); діалогізм (уміння слухати дитину, цікави-
тися її думкою, розвивати міжособистісний діалог на основі рівності, взає-
много розуміння і співтворчості); особистісна позиція (творче самовира-
ження, за якого педагог постає перед вихованцями не як позбавлений інди-
відуальності функціонер, а як особистість, котра має свою думку, відкрита 
у вираженні своїх почуттів, емоцій). 

У сучасних умовах при підготовці майбутніх педагогів до інновацій-
ної діяльності взаємодія викладача зі студентами має відповідати таким 
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принципам: неперервність і цілісність розвитку особистості, гармонізація 
педагогічної діяльності, інтеграція всіх її аспектів; особистісна зорієнтова-
ність; професійно-практична спрямованість (варіативність змісту занять у 
зоні актуальних ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів і запитів педаго-
гічної практики); альтернативність, свобода вибору (спільне планування, 
диференційовані завдання тощо); усвідомленість професійно-особистісного 
розвитку під час педагогічної взаємодії (рефлексія, корекція власної діяль-
ності); творче самовираження, співпраця та співтворчість [2, 289]. 

Реалізація цих принципів вимагає переходу від нормативної до інно-
ваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої сис-
теми, змісту, методів технологій навчання й виховання. Метою освіти за 
таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особи-
стісних цінностей різнобічної, творчої особистості. 

Формуванню інноваційної поведінки педагога сприяє використання 
методів. А. Рефлексивно-інноваційні методи допомагають актуалізувати, 
переосмислити попередній досвід, виявити нові відношення і проблеми 
навчально-виховного закладу майбутнього, налаштувати себе на зацікав-
лене конструктивне ставлення до новацій. Б. Проблемно-рефлексивний по-
лілог – забезпечує актуалізацію і розвиток творчих можливостей педагога 
до самостійного осмислення проблем інноваційної діяльності, прийняття 
інноваційних рішень. Реалізація його охоплює такі етапи: відшукування і 
з’ясування педагогічних проблем (кожний учасник, не наслідуючи попере-
днього, структурує проблеми); висунення ідей, спрямованих на 
розв’язання конкретних проблем; колективне обговорення ідей. В. Метод 
позиційної дискусії ефективний під час формування банку даних про різні 
педагогічні інновації, забезпечення процесу їх критичного аналізу. Меха-
нізм такої дискусії передбачає поділ групи на три частини. Перша група 
розробляє та обґрунтовує проект майбутньої інновації. На цьому етапі до-
пустима критика рішень, що пропонуються. Наприкінці дискусії група 
представляє на загальне обговорення один із напрацьованих варіантів. 
Друга група має з’ясувати всі альтернативні варіанти щодо запропоновано-
го нововведення, спростувати твердження першої групи. Відхиливши про-
позиції, вона розробляє своє рішення і також викладає програму дій. За-
вдання третьої групи полягає в аналізі та пошуку конструктивного у за-
пропонованих проектах, оскільки вона здійснює синтез і віднаходить ком-
промісні шляхи вирішення проблеми. Далі групи міняються ролями і весь 
цикл повторюється знову [2, 293–294]. Г. Найбільш традиційним методом 
навчання майбутніх учителів початкової школи є групова робота, яка 
складається з таких елементів. 1. Підготовка до виконання групового за-
вдання: а) постановка пізнавальної задачі (проблемної ситуації); 
б) інструктаж про послідовність роботи; в) роздача дидактичного матеріалу 
по групах. 2. Групова робота: а) ознайомлення з матеріалом, планування ро-
боти в групі; б) індивідуальне виконання завдання; в) обговорення індивіду-
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альних результатів роботи в групі; г) обговорення загального завдання гру-
пи (зауваження, доповнення, уточнення, узагальнення); д) підведення під-
сумків групового завдання. 3. Заключна частина: а) повідомлення про ре-
зультати роботи в групах; б) аналіз пізнавальної задачі; в) загальний висно-
вок про групову роботу і досягнення поставленої задачі. Різновиди групових 
технологій: групове опитування, громадський огляд знань, навчальна зу-
стріч, диспут, нетрадиційні уроки (уроки – лекції, уроки – розв’язання 
«ключових задач», уроки – консультації, залікові уроки) [8]. 

Майбутнім педагогам початкової школи необхідно оволодіти і тех-
нологіями ігрового навчання – це така організація навчального процесу, під 
час якої навчання здійснюється у процесі включення у навчальну гру (іг-
рове моделювання явищ, «проживання» ситуації). Сьогодні віддають пере-
вагу терміну «імітація» замість «гра» (акцент переноситься на внутрішню 
сутність дії). Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального 
матеріалу, вмінь і навичок, ще й надання студентові можливості самови-
значитися, розвивати творчі здібності, сприяють емоційному сприйманню 
змісту навчання. 

Види ігор: 
• навчальні, тренувальні, узагальнюючі; 
• пізнавальні, виховні, розвиваючі; 
• репродуктивні, продуктивні, творчі. 
В Україні розроблена та пропагується технологія інтерактивного 

навчання. Інтерактивне навчання – це навчання діалогу, під час якого від-
бувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозу-
міння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку особистісних 
якостей студентів. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх студентів; викла-
дач і студент є рівноправними суб’єктами навчання. Інтерактивне навчан-
ня сприяє формуванню навичок, вмінь як предметних, так і загальнонавча-
льних; виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробіт-
ництва, взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передба-
чає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв’язання проблем. 

Доцільно готувати вчителів початкової школи до впровадження у 
свою педагогічну діяльність і інтегровані технології. Інтегровані техноло-
гії – припускає, що викладач за можливості чітко визначає реакції, поняття, 
ідеї та навички, які мають бути засвоєні, а потім за допомогою багатосто-
роннього підходу допомагає студентові спрямувати власну діяльність на до-
сягнення цих цілей. При цьому студент може діяти у власному темпі, запов-
нюючи прогалини у своїх знаннях або пропускаючи те, що вже засвоєно. 

Майбутніх педагог може використовувати і мультимедійні техноло-
гії. Мультимедійні технології пов’язані із створенням мультимедіа – про-
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дуктів: електронних книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. 
У цих продуктах об’єднаються текстова, графічна, аудіо – та відеоінфор-
мація, анімація. Мультимедійні технології перетворили комп’ютер на пов-
ноцінного співрозмовника, дозволили студентам, не виходячи з навчальної 
аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, 
брати участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принци-
пово новий навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «чи-
тати», аналізувати «живі» озвучені сторінки, тобто можливості бачити, чу-
ти, читати. Телекомунікаційний доступ до баз даних здійснюється через 
всесвітню мережу Інтернет. Формами мережевої комунікації є: 

• електронна пошта – призначається для обміну інформацією між 
суб’єктами зв’язку, здійснення консультування, організації дистанційного 
навчання; 

• телеконференція – дозволяє викладачеві та студентам, що знахо-
дяться на значній відстані одне від одного, організувати спільне навчання, 
обговорювати навчальні проблеми, брати участь у ділових іграх, практи-
кумах [6, 12]. 

Особливого значення набувають методи, які стимулюють само-
стійність методичного мислення майбутніх учителів, розвивають їхні 
творчі здібності. Такі методи можна об’єднати у групи: а) мотиваційно-
стимулюючі – бесіда, пошук відповідей на проблемні питання, 
розв’язування методичних задач, виконання творчих завдань тощо; б) тео-
ретико-пізнавальні – аналіз методичних явищ, синтез, зіставлення, порів-
няння, класифікація, абстрагування, моделювання методичних ситуацій, 
пов’язаних із проведенням уроків, конструювання власних визначень ме-
тодичних понять, аналіз методичної літератури та передового досвіду ви-
кладання в початковій школі, анотування, рецензування та реферування 
методичних праць; в) практичні – ділові ігри, різні види самостійної робо-
ти (складання бібліографії, методичного довідника до певної теми, мето-
дичного коментаря до типового плану уроку, розробка фрагментів уроків, 
планів-конспектів уроків тощо); г) контрольно-регулюючі – тестові за-
вдання різного рівня складності, розв’язування методичних задач тощо. 

Ефективність такої підготовки майбутніх фахівців певною мірою за-
лежить від рівня: а) сформованості в студентів мотиваційно-ціннісної сфе-
ри (ставлення до педагогічної професії); б) організації операційно – діяль-
нісного компонента (застосування активних методів навчально-
пізнавальної діяльності, методів науково-педагогічного дослідження, роз-
робка системи спеціальних методичних умінь, необхідних майбутньому 
вчителеві, створення методичного забезпечення практично-лабораторних 
занять). 

У роботі із студентами викладачам вищої школи доцільно викорис-
товувати наступні інноваційні технології: диспут, самоаналіз, «мозкову 
атаку», моделювання, конструювання, ситуаційні та проблемні завдання, 
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захист творчих проектів, тренінг, ділові ігри. 
Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має 

такі професійні й особистісні якості: усвідомлення смислу і цілей освітньої 
діяльності у контексті актуальних педагогічних проблем сучасної школи; 
осмислена, зріла педагогічна позиція; уміння по-новому формулювати 
освітні цілі з предмета, певної методики, досягати і оптимально переосми-
слювати їх під час навчання; здатність вибудовувати цілісну освітню про-
граму, яка враховувала б індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, 
нові педагогічні орієнтири; співвіднесення сучасної йому реальності з ви-
могами особистісно-орієнтованої освіти, коригування освітнього процесу 
за критеріями інноваційної діяльності; здатність бачити індивідуальні зді-
бності дітей і навчати відповідно до їх особливостей; уміння продуктивно, 
нестандартно організувати навчання й виховання, тобто забезпечити тво-
рення дітьми своїх результатів і, використовуючи інноваційні технології, 
стимулювати їх розвиток; володіння технологіями, формами і методами 
інноваційного навчання, яке передбачає уміння на основі особистого до-
свіду і мотивів вихованців бути співтворцем мети їх діяльності, зацікавле-
ним і компетентним консультантом і помічником у співвіднесенні мети з 
результатом, використанні доступних для дітей форм рефлексії та само-
оцінки; здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та 
форми культурного самовираження вихованців; уміння аналізувати зміни в 
освітній діяльності, розвитку особистісних якостей вихованців; здатність 
до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлен-
ня значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів. 

Таким чином, одним з найважливіших стратегічних завдань на сьо-
годнішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якос-
ті підготовки спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання 
цього завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та впрова-
дження інноваційних технологій навчання. 

Переваги уроків із використанням інноваційних технологій майбут-
німи фахівцями у тому, що:  

• зростає зацікавленість учнів;  
• наочність результативності навчання;  
• розвиваються комунікативні навички;  
• виникає інтерес до предмета;  
• стимулюється розширення світогляду;  
• умови навчання наближаються до реальних умов виробництва; 
• виявляються особливості учнів;  
• активізуються їх розумова діяльність. 
Потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у 

конкретній галузі, а успішність власної педагогічної інноваційної діяльно-
сті допомагає долати труднощі, шукати нові способи діяльності, відстою-
вати новаторські підходи у взаємодії з тими, хто їх не сприймає. 
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