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represent all the events described. 
In their expanded world, children in the 4–7 age group attempt to find 

their own way. If this is done in a socially acceptable way, the child develops 
initiative. If not, the child develops guilt. Children who develop «guilt» rather 
than «initiative» have failed Erikson’s psychosocial crisis for the 4–7 age group 
[1, p. 96]. By the end of preschool age, the child begins to think about his future, 
about entering the school, and his interests are increasingly centered around 
serious games and classes. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Україна належить до багатонаціональних держав і перед нею постає 

завдання підготовки молодої генерації до життя й конструктивної 
діяльності за умов історично зумовленого культурного розмаїття і 
зростаючої відкритості суспільства глобальному світові.  

Саме вчитель початкової ланки освіти починає готувати молоде 
покоління українського народу до життя й ефективної взаємодії в умовах 
суспільства. Сучасний педагог усвідомлює існування різноманітних 
культур, критично сприймає й оцінює можливості культурного діалогу та 
міжкультурних зв’язків, є з’єднувальною ланкою між учнями як 
представниками різних культур, підтримує в них прагнення до 
міжкультурного взаєморозуміння. 

Особливості професійної підготовки вчителя початкової школи 
розкриті в дослідженнях А. М. Алексюка, Н. Н. Бібік, В. І. Бондаря, 
С. У. Гончаренка, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, О. М. Івлєвої, Л. Г. Коваль, 
С. Н. Лисенкової, С. М. Мартиненко, Н. Г. Ничкало, О. Я. Савченко, 
Г. С. Тарасенко, Л. О. Хомич, Л. Л. Хоружа, М. М. Фіцули, 
І. М. Шапошнікової та ін. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що професійна 
підготовка вчителя початкової школи традиційно ґрунтується на 
дотриманні насамперед системного, особистісного та діяльнісного підходів.  

Системний підхід передбачає забезпечення цілісності педагогічного 
процесу, взаємозв’язку його компонентів, педагогічної системи та 
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особистості. Цей підхід логічно пов’язаний з особистісним, згідно з яким 
метою і суб’єктом педагогічного процесу є особистість майбутнього 
фахівця, а у свою чергу, особистісне та професійне зростання є його 
результатом.  

Саме тому особистісний підхід забезпечує визнання особистості як 
найвищої цінності, урахування його інтересів, потреб, переконань, ідеалів 
в організації навчально-виховного процесу.  

Оскільки умовою особистісного зростання людини є її діяльність, то 
важливим у професійному становленні є реалізація діяльнісного підходу. 
Лише у конкретній практичній діяльності можливе професійне 
становлення майбутнього вчителя початкової школи.  

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи 
здійснюється на основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка ґрунтується на 
діалозі її учасників. Як стверджує І. Бех, діалогічна взаємодія 
характеризується тим, що активно організуюче ставлення виявляється не 
лише до предмета спільної діяльності, а й до самого партнера зі 
спілкування [1].  

У цьому контексті Л. Долинська зазначає, що діалогічна взаємодія 
суб’єктів педагогічного процесу – складний процес, під час якого 
здійснюється засвоєння не лише мотиваційно-смислового аспекту 
педагогічної професії, а й її предметно-операційного. Отже, відбувається 
не лише особистісне, а й професійне зростання. Взаємна зацікавленість 
один одним активізує самопізнання обох учасників, стимулює процеси 
самовираження, збагачує новими способами саморозвитку [2, с. 8–11].  

Особливо актуальна діалогічна взаємодія в професійній підготовці 
вчителя початкової школи. На думку В. Сухомлинського, справжнім 
педагогом є лише той, хто в кожному своєму вихованцеві вміє бачити й 
бачить людину у майбутньому, тобто вчительській праці властива далека 
перспектива, яка змушує педагога зважувати кожне слово, прораховувати 
кожен крок, аби не упустити жодного виховного шансу: «Якщо до вас 
прибіг малюк з широко розкритими від тривоги й хвилювання очима, якщо 
він тремтячим голосом повідомляє, що там твориться зло або може статися 
зло, – не заспокоюйте його. Заспокоїте раз, другий, третій, а на четвертий 
раз уже й заспокоювати не треба буде: він до вас не прийде» [3, с. 235].  

Отож, учені стверджують, що внутрішньою умовою діалогічної 
взаємодії виступають взаємини між педагогом та учнем, які можна 
кваліфікувати як особистісні. Інакше кажучи, такі взаємини характерні для 
рівноправних партнерів у спілкуванні, які позитивно ставляться один до 
другого. Ідеться про те, що педагог для учня є носієм цікавої інформації, 
авторитетною особою, старшим другом, порадником і водночас 
рівноправним партнером. Учень для вчителя відповідно виступає 
індивідуальністю, яка є неповторною, цікавою, творчою, також є 
рівноправним партнером, який не лише поглинає інформацію, а й готовий 
до обміну нею.  
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Гуманістичний, колективний і творчий характер педагогічної 

діяльності вимагає від учителя постійного розвитку. Професія вчителя – 
одна з тих, яка змушує людину весь час зростати, змінюватися відповідно 
новим соціальним вимогам та новим запитам суспільства. Учитель не 
може дозволити собі «зупинитися» на тому етапі розвитку та освіти, яке 
він отримав в процесі професійної підготовки. Професійна освіта – це 
лише важлива і значуща основа, платформа для подальшого професійного 
становлення і зростання педагога. 

Давно відомо, що професія здатна не тільки розвивати особистість, 
але і деформувати її, приводити до різних негативних змін. Особливо 
гостро ця проблема стоїть в професіях типу «людина – людина», де 
найбільш часто спостерігаються такі явища, як емоційне вигорання, 
професійні деформації тощо. 

Таким чином, щоб досягти вершин педагогічної діяльності, не 
втратити до неї інтерес, відчувати внутрішнє задоволення від виконуваної 
роботи, вчитель повинен постійно працювати над собою. А. Дистервег 
писав, маючи на увазі вчителя: «Він лише доти здатний насправді 
виховувати й утворювати, поки сам працює над своїм власним вихованням 
і освітою» [3].  

Зазначимо, що однією із найважливіших характеристик суб’єкта є 
«спрямованість на реалізацію» само ... «самовиховання, самоосвіти, 
самооцінки, самоаналізу, саморозвитку, самовизначення та ін.» [2]. 

Самовиховання – це систематична і свідома діяльність людини, 
спрямована на саморозвиток і формування своєї базової культури. 
Самовиховання покликане зміцнити і розвинути здатність до 
добровільного виконання зобов’язань, як особистих, так і заснованих на 
вимогах колективу, формувати моральні почуття, необхідні звички 
поведінки, вольові якості. Самовиховання – це складова частина і 


