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Abstract 

The article notes that the main task of creating a model of training primary school teachers with the help of 

innovative tools is to theoretically substantiate and present the practical implementation of the concept of devel-

opment of innovative learning technologies.  

The purpose, tasks, content, stages of preparation of primary school teachers by innovative means are given. 

The article states that the proposed model will be a tool to ensure high quality higher education in accordance with 

the needs of the individual, the economy and society on the basis of modern educational technologies. 

Анотація 

У статті зазначається, що головне завдання створення моделі підготовки вчителів початкової школи 

за допомогою інноваційних засобів полягає в теоретичному обґрунтуванні та представлені практичної ре-

алізації концепції розвитку інноваційних технологій навчання.  

Подано мету, завдання, зміст, етапи підготовки вчителів початкової школи інноваційними засобами. 

У статті зазначено, що запропонована модель буде інструментом забезпечення високої якості вищої освіти 

відповідно до потреб розвитку особистості, економіки і суспільства на основі сучасних освітніх техно-

логій. 
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Постановка проблеми. Доцільність ство-

рення моделі викликана соціальним попитом, осо-

бистісно-креативним аспектом педагогічної освіти; 

попит на нову соціально-культурну ситуацію, що 

характеризується дефіцитом особистого поход-

ження у всіх сферах суспільного життя, включаючи 

освіту; орієнтацією якості підготовки сучасного 

вчителя початкових класів на реалізацію функцій, 

що забезпечують особистісний розвиток суб’єктів 

навчально-виховного процесу на основі реалізації 

дидактико-методичного аспекту особистісно-

орієнтованої освіти. 

Зараз достатньої уваги приділяється проблемі 

вдосконалення підготовки кваліфікованих робіт-

ників у системі вищої освіти. Наразі реалізується 

концепція безперервної освіти, яка передбачає 

зміни у трьох напрямках: чому навчати (зміст), в 

якому порядку (структура) та як навчати (техно-

логія). Аналіз наукової літератури показує, що си-

стема вища освіта є найефективнішою, коли різні 

освітні технології використовуються як ор-

ганізаційно-методичний інструментарій. 

Мета статті полягає у обґрунтуванні і пошуку 

ефективних засобів теоретико-методичної підго-

товки майбутніх учителів початкових класів засо-

бами технологій інтерактивного навчання до осо-

бистісноорієнтованої педагогічної діяльності. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. 
На сьогодні питання «технологічності» освітнього 

процесу розглядаються у ряді педагогічних до-

сліджень І. Богданової, Н. Кузьміної, В. Сластьо-

ніна. Науковцями визначаються теоретичні основи 

та шляхи практичної реалізації педагогічної техно-

логії В. Беспалько, О. Біда, О. Вовк, І. Підласий, 

Г. Селевко, В. Сластьонін та ін. Крім того, існують 

різні підходи до класифікації педагогічних техно-

логій, що може стати окремим предметом до-

слідження В. Беспалько, В. Гузєєв, Т. Давиденко, 

Г. Селевко, В. Сластьонін, А. Смирнов, Н. Фо-

менко, Ф. Янушкевич та ін.. Опубліковані численні 

роботи, що відображають досвід застосування мо-

дульного підходу до навчання на різних рівнях ор-

ганізації освітнього процесу І. Прокопенко, І. Смо-

люк, Л. Соловйова, В. Тихомиров. 
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Виклад основної проблеми. На сьогоднішній 

день освітній простір вимагає висококваліфікова-

ного фахівця, який пов’язаний із цілями Болонсь-

кого процесу - академічною мобільністю, визнан-

ням дипломів, запровадженням кредитних систем, 

незмінними технологіями навчання та управління 

знаннями. Крім того, змінюється соціально-еко-

номічна ситуація в Україні. Тому існує потреба мо-

дернізувати навчання, переосмислити теоретичні 

підходи та накопичити практичний досвід у вищій 

освіті. Втіленню цих пріоритетних вимог сприяють 

педагогічні інновації. Як важливий елемент ро-

звитку освіти, інновації виражаються в тенденції до 

накопичення та впровадження інновацій в освітній 

процес, що в сукупності призводить до якісних змін 

у змісті та технологічних аспектах.  

Трансформація змісту освіти сьогодні відбу-

вається насамперед з урахуванням компетент-

нісного підходу. Вона також є актуальною у сфері 

педагогічної підготовки, оскільки, як зазначає 

О. Пометун, система компетенцій в освіті загалом 

складають: «ключові – тобто надпредметні (між-

предметні) компетентності, які визначаються як 

здатність людини здійснювати складні 

поліфункціональні, поліпредметні, культурно до-

цільні види діяльності, ефективно розв’язуючи 

відповідні проблеми, загальногалузеві, пред-

метні»[6, с 66]. 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України, державні служби проводять відповідну 

роботу щодо освітньої реформи, тоді як норма-

тивно-правові акти визначають цілі та завдання 

щодо вдосконалення підготовки майбутніх учи-

телів з використання інноваційних технологій [7]. 

Термін «інтерактивне навчання» означає нав-

чання за допомогою активної взаємодії з предметом 

навчання (викладач, супервізор, тренер). По суті, це 

один з варіантів (моделей) комунікаційних техно-

логій - їх параметри класифікації збігаються. Інтер-

активне навчання - це навчання з добре організова-

ним зворотним зв'язком з навчальними об'єктами, з 

взаємним обміном інформацією між ними. 

Інтерактивне навчання значно стимулює ко-

гнітивну активність студентів та сприяє фор-

муванню загальних і спеціалізованих професійних 

навичок: освоєння етапів освітньої діяльності; ро-

звиток критичного мислення; зростаюча впев-

неність у собі; розвиток незалежності; схвалення 

позитивної концепції «я»; розвиток творчості; ро-

звиток організаційних і комунікаційних навичок; 

формування відповідних життєвих і професійних 

навичок; створення атмосфери співробітництва та 

ефективної взаємодії; зростання успіху [3; с. 86]. 

Розроблена модель процесу підготовки вчи-

телів початкових класів засобами інноваційних тех-

нологій навчання передбачає в навчальному про-

цесі запровадити відповідні організаційно-педа-

гогічні умови. 

Авторська модель базується на таких принци-

пах: 

 - цілісність та систематизація, що буде ре-

алізовано шляхом вироблення єдиних підходів до 

відбору змісту підготовки майбутнього вчителя по-

чаткових класів за допомогою інноваційних за-

собів; 

 - відкритість і динамічність, що забезпечує 

відповідність професійно орієнтованого навчально-

дослідницького середовища цілям процесу фор-

мування інноваційної готовності майбутнього вчи-

теля; 

- самоактуалізація, реалізована шляхом ак-

тивізації процесу інноваційного розвитоку сту-

дентів з метою підготовки майбутніх учителів по-

чаткових класів за допомогою інноваційних за-

собів; 

- інноваційне використання інноваційних ін-

струментів високоякісних рішень для професійно 

орієнтованих освітніх та дослідницьких завдань. 

Таким чином, основними чинниками про-

фесійної освіти сучасного вчителя початкової 

школи, що впливають на його формування особи-

стості, є модернізація змісту, форм і методів про-

фесійної освіти, використання різних технологій 

навчання, особистісно-орієнтованих на навчання. 

Представлені концептуальні основи інноваційної 

моделі навчання вчителів початкових класів на ос-

нові ідей та принципів інтегрованої системи педа-

гогічної освіти та інформаційних процесів 

розпізнавання і навчання. Моделювання враховує, 

що в сучасному світі представлення готових, систе-

матизованих знань вимагає від студентів вчитися, 

враховувати його постійні зміни, доповнення та 

уточнення. У системі педагогічної освіта активно 

шукає нові підходи, форми та методи роботи.  

Сенс цього пошуку полягає в побудові су-

часних моделей освітньої діяльності в системі про-

фесійного розвитку, спрямованих на підготовку 

вчителів до роботи в нових умовах. 

В аналізі були наведені наступні показники го-

товності викладачів до інноваційної діяльності: 

- усвідомлюючи необхідність освітніх інно-

вацій на рівні своїх власних здійснення педагогіч-

ної практики; 

- розуміння інноваційних педагогічних техно-

логій, інноваційних методів робота; 

- бажання створювати власні творчі (продук-

тивні) завдання, методи, проводити експеримен-

тальну роботу; 

- готовність подолати труднощі як семантич-

ний та організаційний план - наявність практичних 

навичок для вивчення педагогічних інновацій та 

створення нових. 

У світлі досвіду компонентних структурних 

досліджень педагогічних систем К. Архангельсь-

кого, І. Бабанського, Н. Кузьміної ми розрізняємо 

три структурні компоненти, що представляють 

єдність складових елементів підготовки вчителя 

початкових класів засобами інноваційних техно-

логій: 

1. Ціннісно-цільовий компонент, який бере до 

уваги громадський порядок, цілі, завдання, стійку 

професійну орієнтацію на професійну та педа-

гогічну діяльність, що спрямована на професійний 

розвиток індивіда. 
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2. Змістово-діяльнісний компонент - це си-

стема знань про професійну діяльність, психо-

логічна та педагогічна діяльність, основні та про-

фесійно-педагогічні дисципліни, що розкривають 

зміст майбутньої професійної діяльності, систему 

професійних навичок творчої діяльності майбутнь-

ого вчителя, система педагогічно-професійних 

форм, методи та засоби інноваційних технологій 

навчання, які забезпечують успішне навчання май-

бутньої професії у світлі сучасних поточних умов 

діяльності. 

3. Контрольно-рефлексивний компонент 

визначає рівень розвитку оцінки та самооцінка, 

усвідомлення результатів своєї педагогічної діяль-

ності їх подальше переосмислення на основі кри-

теріїв готовності майбутніх вчителі початкових 

класів до використання інноваційних технологій 

навчання.  

Ціннісно-цільовий компонент характеризує 

соціальний порядок, мету і цілі дослідження. Мета 

полягає в підготовці майбутніх вчителів початко-

вих класів до використання засобів інноваційних 

технологій навчання. 

Основа моделі - змістово-діяльнісний компо-

нент, який визначає кількість і взаємозв'язок пред-

метів, через які формується компетенція студентів. 

Він представлений двома модулями - навчальні 

посібники з інформатизації, які виконують базові та 

системоутворюючі функції у навчанні студентів у 

галузі інформації та відповідність комунікаційним 

технологіям, а також спеціальності, мотивувати і 

націлюватися на освоєння сучасних технологій і, з 

іншого боку, служити як семантична, методо-

логічна та технічна основа для їх застосування. 

Модель початкової освіти передбачає викори-

стання широкого арсеналу методів, інструментів та 

форм навчання, що представляє функцію передачі 

та відтворення вмісту реалізованого процес. При 

навчанні вчителів початкових класів приходять не 

тільки методи (бесіди, дискусії тощо), традиційні 

інструменти (підручники, керівництва, візуальні за-

соби тощо) та форми навчальної організації (лекції, 

семінари, практичні та лабораторні заняття, педа-

гогічна практика тощо), шкільні типові, але й інно-

ваційні методи (рейтинг, стимуляція, педагогічні 

спостереження, телекомунікаційні проекти), 

бланки (педагогічний диктант), обговорення про-

блем, навчальні та навчальні ігри, видалені тощо) 

та інструменти (інтерактивний комплекс методів, 

електронні енциклопедії, підручники, інтернет-ре-

сурси тощо).  

Контрольно-рефлексивний компонент моделі 

підготовки вчителів початкової школи включає в 

себе оцінку викладацького складу та самооцінку 

студентів щодо результатів, отриманих у процесі 

навчання , їх визначення відповідно до завдань, з'я-

сування причин відхилень і, за необхідності, кори-

гування педагогічної діяльності. 

Висновок. Особливістю цієї моделі є інтегра-

тивність (в організаційному плані - взаємозв'язок 

компонентів моделі, що відображає логіку процесу; 

надає можливість всебічного огляду взаємозв'язку 

мети і результату: семантична активність - 

співвідношення предметів загального фахового та 

фахового циклу навчання); подвійність (єдність 

фундаментального та прикладного педагогічного 

навчання); адаптивність моделі до навчання вчи-

телів початкових класів. Перспектива подальших 

досліджень - тестування ефективності розробленої 

моделі в освітній процес ЗВО. 
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Abstract 

The article touches upon some methodological issues related to the formation of oral professional speaking 

skills in foreign language teaching for professional purposes. 

Abstrakt 

Der Artikel berührt einige methodische Fragen im Zusammenhang mit der Ausbildung von mündlichen pro-

fessionellen Sprechfertigkeiten beim Fremdsprachenunterricht für berufliche Tätigkeiten. 
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In unseren Artikeln [1 - 4] haben wir bereits einige 

wichtige Aspekte der im Geschäftsleben üblichen Um-

gangsformen berührt, wo das richtige Meeting-Verhal-

ten im Berufsleben betrachtet wurde. Im folgenden Ar-

tikel kommen wir zum Thema der Ausbildung von 

mündlichen professionellen Sprechfertigkeiten im 

Fremdsprachenunterricht für berufliche Zwecke, das 

immer wieder erneut gefordert ist, weil mündliche 

Rede im Fachgebiet sich jedoch von anderen Arten der 

mündlichen Rede unterscheidet und deren Lehrme-

thode einige Besonderheiten aufweist.  

Beim Fremdsprachenunterricht war und bleibt im-

mer noch die Entwicklung der mündlichen Sprachfähi-

gkeit in einem Fachgebiet eine der wichtigen Aufga-

ben, auf die man bereits auf der Anfangsstufe des 

Fremdsprachenunterrichts stößt. Diese Arbeit ist mit ei-

ner Reihe von Schwierigkeiten behaftet, da sie parallel 

zur Entwicklung der alltäglichen Konversationsfähig-

keiten stattfinden muss. Sicher sei die Nähe der münd-

lichen Rede im Fachgebiet zur schriftlichen Rede nicht 

zu beanstanden, was sich in der Bewahrung solcher 
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