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Abstract 

The article analyzes the problem of training future primary education specialists by means of interactive 

learning; pedagogical conditions of effective organization of interactive learning in the process of training future 

primary school teachers are determined. The concept of «interactive learning» is revealed in the context of defini-

tions of scientists, the essence of the concept of «pedagogical conditions» is given. 

The content of the article identifies pedagogical conditions that contribute to the effective organization of 

interactive learning in the process of training future primary education professionals. 

It is noted that the training of specialists based on the use of interactive technologies should promote: self-

organization, self-improvement, self-development, self-education, self-education of the student; stimulating men-

tal and social activity of future teachers, aimed at building an adequate image of a successful professional future 

with the identification and updating of their own professional resources, their adjustment first in terms of interac-

tive learning, and in the future - in professional activities. 

Анотація 

У статті аналізується проблема підготовки майбутніх фахівців початкової освіти засобами інтеракти-

вного навчання; визначаються педагогічні умови ефективної організації інтерактивного навчання в про-

цесі підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Розкривається поняття «інтерактивне навчання» у 

контексті визначень науковців, подається сутність поняття «педагогічні умови».  

У змісті статті визначено педагогічні умови, які сприяють ефективної організації інтерактивного нав-

чання в процесі підготовки майбутніх фахівців початкової освіти.  

Зазначено, що підготовка фахівців на основі використання інтерактивних технологій має сприяти: са-

моорганізації, самовдосконаленню, саморозвитку, самоосвіті, самовихованню студента; стимулюванню 

розумової і соціальної активності майбутніх вчителів, що спрямовується на побудову адекватного образу 

успішного професійного майбутнього з виявленням та актуалізацією власних професійних ресурсів, їх ко-

ригуванням спочатку в умовах інтерактивного навчання, а в майбутньому – в професійній діяльності. 

 

Keywords: the process of training future primary education specialists, pedagogical conditions, interaction, 

interactive learning, technologies, interactive technologies. 
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Постановка проблеми. Вища освіта в Україні 

спрямована на забезпечення фундаментальної нау-

кової, загальнокультурної, практичної підготовки 

фахівців, які мають визначати темпи і рівень нау-

ково-технічного, економічного і соціально-культу-

рного прогресу, а також на формування інтелектуа-

льного потенціалу нації та всебічний розвиток осо-

бистості як найвищої цінності суспільства. Вона 

має стати могутнім фактором розвитку духовної ку-

льтури українського народу, засобом відтворення 

продуктивних сил України. 

Сучасний розвиток освіти, зокрема і педагогі-

чної, визначається низкою нормативних докумен-

тів, у яких до основних принципів і завдань реалі-

зації державної політики в освітній галузі віднесено 

запровадження інноваційних навчальних техноло-

гій у діяльності навчальних закладів різних типів і 

рівнів. 

Метою статті полягає у конкретизації педаго-

гічних умов ефективної організації інтерактивного 

навчання у підготовці майбутніх фахівців початко-

вої освіти. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. 

Проблема підготовки вчителів початкової школи у 
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центрі досліджень багатьох науковців (К. Ушинсь-

кий, Б. Грінченко, С. Русова, А. Макаренко, В. Су-

хомлинський, М. Вашуленко, О. Савченко). Ними 

закладені основи розвитку як початкової, так і ви-

щої освіти. На сучасному етапі підготовка вчителя 

початкових класів досліджуєтьсь в Україні в різних 

напрямах: формування готовності студентів до ак-

тивізації художньої діяльності молодших школярів 

(О. Біла); підготовка студентів до навчання техніки 

читання дітей шести-семи років (Н. Ковальова); 

критеріально-орієнтоване тестування в системі фо-

рмування професійної готовності вчителя початко-

вих класів (О. Івлієва); формування творчої особи-

стості вчителя (Н. Кічук); організація самостійної 

роботи студентів педагогічного училища в умовах 

особистісно орієнтованого навчання (М. Сичова); 

педагогічне краєзнавство в підготовці майбутніх 

учителів початкових класів до гуманітаризації нав-

чання (В. Матіяш); підготовка майбутніх учителів 

початкових класів до позаурочної виховної роботи 

(І. Казанжі) та ін.  

Проблема впровадження інтерактивного нав-

чання в систему освіти знаходиться у полі зору про-

відних фахівців з педагогіки та психології (особ-

ливо з початку ХХІ століття) і стала предметом зна-

чної кількості наукових досліджень. Проблема 

інтерактивного навчання у ЗВО висвітлювалася на-

уковцями як стосовно загальних положеннях інте-

рактивного навчання, так і в окремих його напря-

мах: загальні положення інтерактивного навчання 

(С. Гончаров, О. Пометун, Г. П’ятакова, В. Тереще-

нко; інтерактивне навчання економічних та графіч-

них дисциплін (В. Щербіна, М. Юсупова); інтерак-

тивне навчання гуманітарних дисциплін (Г. Крівчи-

кова, І. Луцик, Ю. Семенчук, Т. Сердюк, 

О. Січкарук, Е. Батальщикова, Л. Мельник); інтера-

ктивне навчання майбутніх учителів початкового 

навчання (О. Пометун, С. Яців, О. Комар, Л. Бєкі-

рова, Н. Павленко); застосування засобів інтеракти-

вного навчання аналітичної геометрії студентів 

класичного університету (Д. Губар, Н. Лосєва) 

тощо. 

Виклад основної проблеми. Модель підгото-

вки вчительських кадрів, що існувала до недав-

нього часу у вищій педагогічній школі України, 

була спрямована на передачу студентам певного 

обсягу знань, умінь і навичок. Сьогодні вона втра-

чає свою перспективність. Тому виникає необхід-

ність зміни стратегічних, глобальних цілей педаго-

гічної освіти, перестановки акценту зі знань спеці-

аліста на його людські, особистісні якості, що 

постають водночас і як мета, і як засіб його підго-

товки до майбутньої професійної діяльності.  

«Очевидно, що в основу освітньої системи в 

якості генеральної ідеї повинно бути покладений 

гуманістичний світогляд, який передбачає форму-

вання таких якостей особистості, як усвідомлення 

природи і людини у їх єдності, відмова від автори-

тарного, міфологічного стилю мислення, терпи-

мість, нахил до компромісу, уважне ставлення до 

чужої думки, інших 30 культур, цінностей, думок, 

вірувань» [9, с. 56]. Тобто сьогодні основна страте-

гія вищої освіти має перенести увагу на розвиток 

особистості студента у цілому. Реалізація цього за-

вдання передбачає низку конкретних дій, спрямова-

них на те, щоб підпорядкувати весь зміст освіти ро-

звитку особистості найвищій меті. 

Сучасна українська вища школа забезпечує 

своїм випускникам достатньо високий рівень фун-

даментальних професійних знань, загальнопрофе-

сійних умінь і практичних навичок, які основані на 

ідеях гуманізації і моралі. Але в рамках Болонсь-

кого і Копенгагенського процесу життя ставить пе-

ред вищою освітою цілий ряд абсолютно нових ви-

мог у підготовці педагогів, в тому числі і вчителів 

початкових класів, які засновані на нових освітніх 

технологіях, технологіях комунікації і взаємодії 

учасників навчального процесу для розвитку їх 

професійних і суспільних якостей. 

Таким вимогам відповідають інтерактивні тех-

нології навчання. У педагогіці [19, с. 9] поняття «ін-

терактивний» тлумачать як рух, що відбувається 

між об’єктами: зовнішніми – активність, яка відбу-

вається між окремими людьми; внутрішніми – ак-

тивність, яка відбувається в самій людині, і яка при-

зводить до змін її поглядів, думок, поведінки тощо.  

Ключовим поняттям, що визначає сутність ін-

терактивного навчання, є «взаємодія». Взаємодія, 

розуміється як безпосередня міжособистісна кому-

нікація, найважливішою особливістю якої визнача-

ється здатність людини «приймати роль іншого», 

уявляти, як її сприймає партнер із спілкування або 

група, і відповідно інтерпретувати ситуацію та ко-

нтролювати власні дії [17]. 

О. Пометун [17] зазначає, що педагогічна взає-

модія – це обмін діяльністю між педагогом і учнями 

(студентами), в якому діяльність одного обумовлю-

ється діяльністю іншого. 

Розглянемо ще кілька підходів до тлумачення 

поняття «інтерактивне навчання». Б. Бадмаєв [1, с. 

30] розглядє як: навчання, що засноване на психо-

логії особистісних взаємовідносин та взаємодій; 

О. Біда, О. Комар, Л. Пироженко, О. Пометун [4, с. 

5; 8, с. 173; 17, с. 21] як: організація навчального 

процесу, яка характеризується постійною, актив-

ною взаємодією всіх учнів (студентів), рівнозначні-

стю педагога і осіб, що навчаються, як суб’єктів на-

вчання; О. Єльникова [10, с. 53] як: сукупність тех-

нологій, що складаються у педагогічну систему, яка 

заснована на спільній діяльності та має проблемно-

пошукову природ; М. Кларіна [14, с. 13] як: нав-

чання, яке побудоване на взаємодії осіб, що навча-

ються, з навчальним середовищем, де центральним 

джерелом пізнання виступає досвід учасника нав-

чання; Г. Крівчикова [15, с. 5] як: процес отримання 

знань як у ході скерованої викладачем взаємодії з 

іншими студентами під час сумісної мовленнєвої 

розумової діяльності, так і в процесі самостійної 

творчої та пошукової діяльності, націлених на 

розв’язання проблемних ситуацій; Н. Пахомова) 

[16, с. 46] як: дидактичний засіб для розвитку у сту-

дентів умінь проектування, виготовлення та презе-

нтації підготовленого освітнього продукту; Г. Се-

левко [18, с. 15] як: модель спільної педагогічної ді-

яльності з проектування організації і проведення 
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навчального процесу з безумовним забезпеченням 

комфортних умов для студентів та викладача.  

На етапі реформування сучасної вищої школи 

одним із аспектів, що викликає великий інтерес у 

науковців і педагогів, є виявлення, обґрунтування і 

перевірка педагогічних умов, що забезпечують ефе-

ктивність навчально-виховного процесу та успіш-

ність підготовки майбутніх фахівців.  

Перш ніж виявити і обґрунтувати педагогічні 

умови ефективної організації інтерактивного нав-

чання в процесі підготовки майбутніх фахівців по-

чаткової освіти, визначимо сутність поняття 

«умова».  

У словниках поняття «умова» визначається як: 

«категорія, в якій відображено універсальні відно-

шення речі до тих факторів, завдяки яким вона ви-

никає й існує» [13, с. 703]; «сукупність явищ зовні-

шнього та внутрішнього середовища, що ймовірно 

впливають на розвиток конкретного психічного 

явища» [6, с. 206]; «взаємна усна чи письмова до-

мовленість про що-небудь; угода, договір; вимога, 

пропозиція, які висуваються однією з сторін, що до-

мовляються про що-небудь, а також при укладанні 

угоди, договору; необхідна обставина, яка робить 

можливим здійснення, створення, утворення чого-

небудь або сприяє чомусь; сукупність даних, поло-

ження, що лежать в основі чого-небудь» [11, с. 584]. 

Сутність поняття «педагогічні умови» науков-

цями розглядається як: обставини процесу нав-

чання і виховання, які є результатом цілеспрямова-

ного відбору, конструювання і застосування елеме-

нтів змісту, методів, а також організаційних форм 

навчання з метою досягнення дидактичних цілей 

(А. Багдуєва) [8, с. 12]; зовнішня обставина, чин-

ник, що суттєво впливає на хід педагогічного про-

цесу, тою чи іншою мірою сконструйованого педа-

гогом, і передбачає (але не гарантує) визначений 

результат цього процесу. Педагогічна умова спеці-

ально планується, створюється, вбудовується педа-

гогом в об’єктивну реальність з метою вплинути на 

хід процесу, проте не передбачає жорстокої при-

чинної детермінованості результату (Н. Борітко) [3, 

с. 119]; комплекс спеціально спроектованих генера-

льних чинників впливу на зовнішні та внутрішні 

обставини навчально-виховного процесу й особис-

тісні параметри всіх його учасників. Педагогічні 

умови забезпечують цілісність навчання та вихо-

вання в інформаційно-освітньому середовищі нав-

чального закладу відповідно до вимог суспільства 

та запитів ринку праці, сприяють всебічному гармо-

нійному розвиткові особистості та створюють 

сприятливі можливості для виявлення її задатків, 

врахування потреб і формування загальнолюдських 

і професійно важливих рис, ключових кваліфікацій, 

загальних і професійних компетенцій (А. Литвин) 

[7, с. 28-29]/ 

Ми вважаємо, що ефективна організація інте-

рактивного навчання в процесі підготовки майбут-

ніх фахівців початкової освіти можливе за таких ор-

ганізаційно-педагогічних умов: 

1) Сприятлива, позитивна психологічна атмос-

фера в групі під час заняття; 

2) Організація інтерактивного освітнього сере-

довища в педагогічному університеті, із застосу-

ванням інтерактивних технологій навчання, зі ство-

ренням суб’єкт-суб’єктних відносин викладачів і 

студентів, організації навчання з опорою на 

суб’єктний досвід кожного студента; 

3) Спеціальне розташування меблів; 

4) Обладнання навчальної аудиторії і різнома-

нітні матеріали, які педагог та здобувачі освіти мо-

жуть використовувати під час занять; 

5) Проведення тренінгів з метою формування 

розвинених комунікативних умінь майбутніх вчи-

телів початкових класів, здатних до ведення діа-

логу, дебатів, диспутів та ін., здатних до керівниц-

тва процесом взаємодії учнів при організації інди-

відуальної, парної, групової, колективної роботи 

молодших школярів. 

Інтерактивні підходи у навчанні вважаються 

найбільш ефективними, бо ставлять того, хто шукає 

знань, в активну позицію їх самостійного освоєння. 

Тому підготовка фахівців на основі використання 

інтерактивних технологій має сприяти: самооргані-

зації, самовдосконаленню, саморозвитку, самоос-

віті, самовихованню студента; стимулюванню ро-

зумової і соціальної активності майбутніх вчителів, 

що спрямовується на побудову адекватного образу 

успішного професійного майбутнього з виявленням 

та актуалізацією власних професійних ресурсів, їх 

коригуванням спочатку в умовах інтерактивного 

навчання, а в майбутньому – в професійній діяльно-

сті. 

Висновок. Навчання майбутніх учителів поча-

ткової школи в умовах інтерактивного навчання ро-

звиває у них педагогічні здібності, формує педаго-

гічну техніку і тим самим підвищує їх рівень про-

фесійної компетентності. Високий рівень розвитку 

кожної зі складових професійної компетентності 

створює умови для формування у майбутніх учите-

лів математики готовності до впровадження інтера-

ктивного навчання у своїй майбутній професійній 

діяльності. 

Модернізація системи освіти, необхідність 

створення якісного освітнього простору потребу-

ють пошуку та впровадження інновацій у навчанні 

фахових дисциплін у ЗВО. Впровадження інтерак-

тивного навчання підвищує якість та ефективність 

навчально-виховного процесу, а тому у сучасній 

педагогічній науці розглядається як одна з педаго-

гічних інновацій. 
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Abstract 

The article deals with the problem of the professional language training of future tourism specialists, namely 

their communicative competence in the case of telephone communication, taking into account not only the im-

portance of their foreign language skills, but primarily social and professional behavioral norms. 
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Der Artikel befasst sich mit dem Problem der Berufssprachenausbildung von künftigen Touristikspezialisten, 

und zwar deren kommunikativer Kompetenz im Falle der Telefonkommunikation, wobei nicht nur die Wichtigkeit 

deren Fremdsprachenkenntnisse, sondern vorwiegend soziale und berufliche Verhaltensnormen in Betracht gezo-

gen werden. 
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Der moderne professionell ausgerichtete Fremd-

sprachenunterricht an der Hochschule sei darauf ge-

richtet, bei den Studenten kommunikative Kompetenz 

in bestimmten beruflichen, geschäftlichen und wissen-

schaftlichen Bereichen und Situationen herauszubil-

den, wobei die Besonderheiten des professionellen 

Denkens und Verhaltens berücksichtigt werden sollten. 

Umso mehr gilt es für ein so wichtiges Gebiet wie die 

Touristik, an das durchaus unterschiedliche Anforde-

rungen gestellt werden. 

In unseren Artikeln [1 - 4] haben wir bereits einige 

wichtige Aspekte der im Geschäftsleben üblichen Um-

gangsformen berührt, indem wir das richtige Meeting-

Verhalten betrachtet haben. Im folgenden Artikel kom-

men wir nunmehr zum Thema, das für viele längst zum 

Alltag im Berufsleben gehört und wo der Geschäfts-

Repräsentant trotzdem auch weltweit immer wieder er-

neut gefordert ist. 

Jede Form der geschäftlichen Zusammenarbeit 

setzt einen ständigen Informationsaustausch und die 

Verwendung verschiedener Kommunikationsmittel vo-

raus, von denen das Telefon das am häufigsten benutzte 

geworden ist. Da Telefonate als schnellste Kommuni-

kationsform gelten, sei die Kenntnis der Geschäftstele-

fonetikette eine integrative, beruflich bedeutende Ei-

genschaft eines Spezialisten, die den Aufbau von Be-

ziehungen bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 

Geschäftspartnern sicherstellt und zu schnellen kon-

struktiven Lösungen der eventuellen Probleme beiträgt. 


