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інформації» тощо. Кращому сприйманню, розумінню та запам’ятовуванню 
навчального матеріалу з інформатики сприяє ігрова методика подання 
матеріалу. Тому найдоцільнішими у використанні при роботі з молодшими 
школярами є ігрові програми, оскільки вони є досить вагомим 
стимулюючим чинником, який спонукає дитину до знань.  
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ОСОБИСТІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ: УСПІШНІСТЬ ТА САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
«Успіх приходить до того, хто робить те,  

що найбільше любить.» 
М.Форбс 

 
«Букварі і читанки, парти в два ряди. Наша перша вчителька в серці 

назавжди» – чудові рядки із пісні про першу вчительку, які так влучно 
описують, що вона назавжди залишиться у нашому серці і пам’яті. Тай 
взагалі, ми з вами знаємо чимало віршів і пісень, які присвячені першій 
вчительці, вчительці початкової школи. 

Жодна професія не така вимоглива, як вчительська. Адже потрібно 
не тільки навчати, а й зацікавити учня навчанням. Іноді уявляю, що через 
кілька років буду поспішати на урок до своїх маленьких і допитливих 
учнів, щоб допомогти пізнати цей новий світ. Звичайно, діти потребують 
нових знань у дорослих, а чи кожний дорослий, зможе дати знання дітям? 
Ні, не кожний. Тому, я часто запитую у себе: якими якостями має бути 
наділений вчитель початкових класів? Насамперед освічений, добрий  і 
уважний, адже у класі може бути кілька десятків дітей і до кожного 
потрібно знайти особистий підхід і приділити увагу. 

Отже, кілька основних рис, на мою думку, якими має володіти 
вчитель початкової школи: 

• любити свою професію; 
• знаходити спільну мову зі своїми учнями;  
• бути тактовним, толерантним; 
• вміти  лаконічно і чітко подати матеріал; 
• розвивати творчість і впевненість у кожній дитині; 
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• володіти новими технологіями і йти в ногу з часом; 
• постійно розвиватись і самовдосконалюватись. 
Для успішного оволодіння педагогічною діяльністю потрібна 

спеціальна професійно-педагогічна підготовка під час навчання майбутніх 
учителів початкової школи, у педагогічних вищих навчальних закладах. 
Успішність учителя початкової школи, пов’язана зі здатністю досягати 
високих результатів у професійній діяльності, тобто з професійною 
майстерністю. Бути успішним педагогом – це, насамперед, бути ефективним, 
вміти досягати конкретних й досить високих результатів у процесі 
навчання і виховання учнів. Оскільки ж сутність діяльності учителя 
початкової школи полягає у сприянні особистісному та інтелектуальному 
розвитку учнів і вихованців, то основні її дії пов’язані зі здійсненням 
педагогічного впливу. Вчителям, які здатні приймати ефективні педагогічні 
рішення, притаманні певні психологічні властивості. Вони задоволені 
процесом і результатом власного життя, мають розвинені сенсожиттєві 
орієнтації і переконання про свою здатність визначати власне життя.  

Для  кожного дослідника поняття «самовдосконалення» трактується 
по-різному. Для когось самовдосконалення  ґрунтується на основі досвіду, 
у ефективному і успішному застосуванні нових методів виконання 
професійних завдань. Для іншого – це практичне розгортання і втілення 
учителем початкової школи, у професійну діяльність, певних інтелектуальних, 
психологічних і духовних якостей.  

Учителю початкової школи необхідно знати свої сильні і слабкі 
сторони, постійно формувати в собі внутрішній стрижень особистісного 
зростання, яке є неодмінною умовою досягнення професіоналізму. 
Самоосвіта – це самостійно надбані знання з урахуванням особистих 
інтересів і об’єктивних потреб загальноосвітньої школи, одержані з різних 
джерел додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах [1].  

Відмінною рисою самоосвіти учителя початкової школи є те, що 
результатом його роботи виступає поліпшення якості викладання 
предмета, якості виховної роботи, підвищення рівня знань, вихованості і 
розвитку учнів. Удосконалення педагогічної майстерності – це передусім 
самоосвіта, особисті ваші зусилля, спрямовані на підвищення власної 
культури праці і в першу чергу культури мислення. Без індивідуальної 
думки, без допитливого погляду на власну працю неможлива ніяка 
методична робота.  

Самовдосконалюючись, учитель початкової школи має підвищувати 
рівень своєї педагогічної майстерності. Бути майстром педагогічної справи – 
означає мати вихідну педагогічну позицію своєї діяльності.  

«Творчості, як і будь-якої діяльності, можна навчитися», – говорив 
Г.Апьтшуллер [2]. Перш, аніж навчати творчості, треба самому зрозуміти 
творчі стани, відчути де приховуються власні творчі ресурси, якими їх 
розкривати й поповнювати, які можуть бути результати.  

На сьогодні театральною педагогікою розроблено найбагатшу 
систему вправ і тренінгів, що розвивають увагу, уяву, асоціативне 
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мислення, пам’ять, здатність до дії та інші елементи творчості. Засвоюючи 
їх, учитель початкової школи засвоює механізми сприйняття, взаємодії, 
природу творчого процесу. На глибоке переконання А. Макаренка, 
оволодіння педагогічною майстерністю доступне кожному педагогу за 
умови цілеспрямованої роботи над собою. «Майстерність – це те, чого 
можна досягти, і як може бути відомий майстер-токар чи прекрасний 
майстер-лікар, так повинен і може бути відомим майстром педагог. І кожен 
з молодих педагогів буде обов’язково майстром, якщо не покине нашої 
справи, а наскільки він опанує майстерність, – залежить від власного 
напору» [3, с. 235–236]. 
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ФЕНОМЕН «ВИГОРАННЯ» У ДІЯЛЬНОСТІ КОНСУЛЬТАНТІВ 
«ТЕЛЕФОНУ ДОВІРИ» 

 
Актуальність дослідження феномену «вигорання» (інакше «синдрому 

згорання») зумовлена його здатністю до розвитку й трансформації у стійкі 
особистісні якості, що призводить до зниження можливостей повноцінної 
соціалізації та реалізації особистісного потенціалу.  

Він є невід’ємною частиною професійної діяльності тих фахівців, які 
традиційно відносяться до категорій професій, що мають справу з 
негативними переживаннями людей і виявляються втягнутими в них  
[1, с. 56]. До проблем феномену «вигорання» у діяльності консультанта  
зверталися такі науковці як: А. Г. Амбрумова, О. М. Моховиків, 
Т. В. Снєгірьова, М. Полєєв, І. В. Чурилін, Л. С. Сальникова та ін.  

Діяльність консультантів «Телефону довіри» відноситься до категорії 
стресових. Можливість високого ризику «вигорання» визначається:  

– неможливістю підготуватися до дзвінка: зателефонувати можуть у 
будь-яку хвилину, з будь-якою проблемою, консультант повинен бути в 
стані готовності постійно;  

– обмежений час роботи з кожним абонентом;  
– складно повністю контролювати контакт: абонент у будь-який 

момент може покласти трубку і більше не подзвонити або не 
додзвонитися:  
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