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Для дітей дошкільного віку існують характерні недоліки стійкості тіла на 
підлозі та обмежені рухові можливості. Поступово діти набувають 
самостійності, розвивається їх кісткова та м’язова системи, рухи стають 
точнішими, впевненішими, цілеспрямованими [4–6]. У цьому віці для 
організму дитини характерна м’якість і податливість кісток, яка 
обумовлена незавершеним процесом їх утворення і наявності великої 
кількості хрящової тканини. Зростання м’язової тканини в цей період 
відбувається за рахунок потовщення м’язових волокон. Проте через 
відносну слабкість кістково-м’язового апарату діти дошкільного віку 
швидко стомлюються та нездатні до тривалої м’язової напруги. 

Але п’ятирічні діти вже здатні до освоєння складних рухів і 
психологічно готові до спеціалізованого тренування та фізичного 
вдосконалення. Крім цього, тренерам слід знати, що у шестирічному віці 
дитина схильна часто до переоцінки своїх фізичних можливостей. Тому 
необхідно уважно стежити за її станом, вчасно знижувати навантаження 
або створювати умови для повноцінного відновлення [6]. Гімнастика, 
плавання, фігурне катання – це ті види спорту, спеціалізація в яких 
починається в дошкільному віці. Тому бажано якомога раніше допомогти 
потенційно обдарованим гімнастам, плавцям, фігуристам виявити свої 
здібності.  
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Творчість у педагогічній діяльності потребує формування у 

майбутніх учителів початкової школи широкого кола професійно-творчих, 
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фахово-методичних вмінь, навичок й здатностей. Проте, як показує 
шкільна практика, готовність педагога початкової школи до оригінального 
конструювання навчального матеріалу, застосування нестандартних форм, 
методів навчання і виховання, їх поєднання та впровадження в навчальній 
та позаурочній виховній діяльності учнів молодшого шкільного віку, 
здатність до співробітництва, співпраці, співтворчості з різними 
суб’єктами освітнього процесу, не завжди є достатньою, що негативно 
може позначитися на творчому розвитку школярів. 

Формування творчої особистості вчителя початкової школи 
досліджується у наукових працях Н. Гузій, В. Загвязинського, І. Зязюна, 
С. Коновець, Н. Кічук, М. Никандрова, О. Пєхоти, С.Сисоєвої та ін. 
Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів початкової школи 
стала предметом дослідження наукових праць Г. Бєлєнької, Н. Дем’яненко, 
О. Дубасенюк, Г. Іванюк, З. Курлянд, С. Мартиненко, О. Мороз, О. Савченко, 
В. Сластьоніна, О. Сухомлинської, Л. Хоружої, Р. Хмелюк та ін. 

За сучасними вимогами до підготовки фахівців педагогічної галузі 
учитель початкової школи має бути творчою особистістю, що 
характеризується високим ступенем розвитку спрямованості на 
педагогічну діяльність, бажанням самореалізації у цій професії, розвитком 
професійних якостей, творчих умінь, що сприяють успішності у 
педагогічній діяльності [1, с. 245].  

Саме професійна майстерність в єдності з педагогічною 
компетентністю, власною творчою обдарованістю вчителя початкової 
школи, значною мірою визначають ефективність його керівництва 
формуванням творчої особистості учня.  

Творчий початок в педагогічній діяльності вимагає від учителя 
початкової школи:  

Ø здатності до модифікації, комбінування змісту навчального 
матеріалу у нестандартному напрямі;  

Ø готовності до розроблення оригінальних підходів до планування 
освітнього процесу з учнями у навчальній та позаурочній виховній 
діяльності;  

Ø володіння методами, прийомами, нестандартними формами 
організації творчої навчальної та позаурочної виховної діяльності учнів;  

Ø готовності до педагогічного експериментування – до пошуку 
шляхів удосконалення освітнього процесу з метою розвитку творчого 
потенціалу учнів та ін. [2, с. 367]. 

Підготовку майбутніх вчителів початкової школи до творчої 
педагогічної діяльності розглядаємо, з одного боку, як здатність і 
готовність вчителя початкової школи до сприяння становленню творчої 
особистості школяра, розвитку його творчих здібностей, з іншого боку, як 
постійне самовдосконалення, підвищення рівня творчої педагогічної 
діяльності. Акцент на самоудосконаленні передбачає самоосвіту, 
самовиховання, самовизначення, що і становить в цілому розвиток 
особистості майбутнього педагога. 
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На нашу думку, підготовку до творчої педагогічної діяльності 
доцільно здійснювати на засадах:  

• гуманізації освіти – надання можливості постійного 
саморозвитку, самоудосконалення, розвитку здібностей до творчості у 
педагогічній діяльності;  

• організації взаємодії з учнями на діалогічній основі – орієнтація 
на виявлення суперечностей, співставлення різних точок зору, 
толерантного ставлення до іншої думки;  

• створення ситуацій творчої співпраці, співтворчості, 
співдружності;  

• професійно-творчої спрямованості – узагальнення і синтез 
психолого-педагогічних знань, професійних практичних умінь і навичок 
студентів, формування готовності оптимально і творчо використовувати їх 
у професійно-педагогічній діяльності на основі теоретичного осмислення 
суті педагогічного процесу як цілісної системи;  

• застосування у підготовці майбутніх фахівців інноваційних 
педагогічних технологій з орієнтацією на творчий розвиток особистості  
[3, с. 167]. 

Отже, сучасні вимоги до підготовки фахівців сфери освіти, особливо 
вчителів початкових класів, потребують удосконалення їх готовності до 
творчості у професійно-педагогічній діяльності.  
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «ЗЕМЛЯ» У ЖАНРОВИХ 

РІЗНОВИДАХ ПАРЕМІЙ 
 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю подальшого 

комплексного вивчення етносимволіки концепту «земля» як знакового 
явища української етнокультури, що дасть можливість провести 
українознавчі студії, як в аспекті діахронії, так і виявити їх статус на 
синхронному зрізі. 

Мета дослідження: описати значення концепту «земля» у вітчизняній 
фольклорній традиції (на прикладі жанрових різновидах паремій). 


