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ФОРМУВАННЯ КОНАТИВНОГО КОМПОНЕНТА  
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗАННЯ  
ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ

У представленій статті порушено проблему формування конативного компонента готовності 
майбутніх вихователів до використання ІКТ у процесі розв’язання педагогічних ситуацій. Обґрунто-
вано сутність поняття «готовність майбутніх вихователів до використання ІКТ у професійній ді-
яльності». Схарактеризовано сутність конативного компонента готовності майбутніх вихователів 
до використання ІКТ та представлено сукупність умінь та навичок з використання ІКТ. Розглянуто 
алгоритм вирішення педагогічних ситуацій, надано приклад ситуацій та варіативних завдань.

Ключові слова: майбутні вихователі, конативний компонент готовності майбутніх виховате-
лів, інформаційно-комунікаційні технології, педагогічні ситуації.

В представленной статье затронута проблема формирования конативного компонента готов-
ности будущих воспитателей к использованию ИКТ в процессе решения педагогических ситуаций. 
Обосновано сущность понятия «готовность будущих воспитателей к использованию ИКТ в профес-
сиональной деятельности». Охарактеризовано сущность конативного компонента готовности бу-
дущих воспитателей к использованию ИКТ и представлено совокупность умений и навыков по ис-
пользованию ИКТ. Рассмотрен алгоритм решения педагогических ситуаций, предоставлено пример 
ситуаций и вариативных задач.

Ключевые слова: будущие воспитатели, конативный компонент готовности будущих воспита-
телей, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), педагогические ситуации.

In the presented article the problem of formation of the conative component of the willingness of future 
educators to use ICT in the process of solving pedagogical situations is touched upon. The essence of the con-
cept “readiness of future educators to use ICT in professional activities” is substantiated. The essence of the 
cooperative component of the preparedness of future educators for the use of ICT is characterized and a set of 
skills for the use of ICT is presented. An algorithm for solving pedagogical situations is considered, an exam-
ple of situations and variational problems is given.

Key words: future educators, the conative component of the willingness of future educators, information 
and communication technologies (ICT), pedagogical situations.

Актуальність статті. Однією з важливих 
умов модернізації системи освіти в Україні є 
професійна підготовка педагогічних кадрів, 
здатних успішно вирішувати завдання всебіч-
ного виховання і розвитку дітей дошкільного 
віку. У професійній підготовці особливе місце 
займає оволодіння майбутніми педагогами сис-
темою професійних умінь, що становлять зміст 
педагогічної діяльності, оскільки якість профе-
сійної підготовки великою мірою залежить від 
двох важливих факторів: глибини і міцності за-
своєння професійних знань та оволодіння умін-
нями використовувати ці знання на практиці. 

Постановка проблеми. Разом з цим акту-
алізується проблема формування готовності 
майбутніх вихователів до розроблення, апро-

бації та впровадження в навчально-виховний 
процес педагогічних інновацій. Виникає на-
гальна потреба у підготовці фахівців нової 
формації, зорієнтованих на використання за-
собів ІКТ у навчально-виховному процесі до-
шкільних навчальних закладів, як ключової 
інновації сьогодення. 

За останні десятиріччя в Україні було 
проведено низку досліджень, у яких розкри-
ваються загальнотеоретичні проблеми під-
готовки майбутніх педагогів та формування 
їх готовності до певного виду педагогічної 
діяльності (І. Бужина, І. Гавриш, І. Зязюн, 
Е. Карпова, Н. Кічук, А. Линенко, С. Литви-
ненко, О. Мариновська, Л. Міщик, Г. Нагорна, 
Г. Троцко, Л. Хомич та ін.). 
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Особливості професійної підготовки фа-
хівців дошкільної освіти вивчалися в дослі-
дженнях А. Богуш, Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, 
Н. Грами, Н. Ємельянової, Л. Загородньої, 
Н. Ковальової, Т. Котик, К. Крутій, Н. Лисен-
ко, О. Поліщук, Т. Поніманської, Т. Танько, 
О. Федій та ін.

Аналіз джерел, автори яких досліджу-
ють шляхи вдосконалення сфери освіти, дав 
змогу з’ясувати, що проблема формування 
готовності майбутніх вихователів до педа-
гогічної діяльності з використанням засобів 
ІКТ вивчалася фахівцями в різних аспектах, 
а саме: готовність студентів педагогічного 
факультету до використання нових інформа-
ційних технологій в професійній діяльності 
(Н. Диканська), підготовка майбутніх вихова-
телів до формування основ комп’ютерної гра-
мотності старших дошкільників (С. Дяченко), 
підготовка майбутніх вихователів до викорис-
тання комп’ютерних технологій в організації 
пізнавальної діяльності старших дошкільни-
ків (О. Майборода), становлення і розвиток 
комп’ютерної освіти студентів педагогічних 
коледжів (І. Мардарова) та ін.

Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Мета статті – розглянути мож-
ливості використання педагогічних ситуацій 
у процесі формування конативного компонен-
та готовності майбутніх вихователів до вико-
ристання ІКТ.

Виклад основного матеріалу. Однією із 
важливих якостей майбутнього вихователя, 
умов успішності його як професіонала є го-
товність до використання ІКТ. Адже сучас-
на система освіти вимагає від педагога не 
тільки подачі нових знань, а й формування 
творчої, мислячої особистості, на що спря-
мовані інформаційно-комунікаційні техно-
логії. Багато проблем, що постають перед 
вихователями, які працюють з ІКТ, на нашу 
думку, пов’язані з низькою компетентністю 
з даної проблеми. 

Зазначимо, що ефективне впроваджен-
ня ІКТ у навчально-виховний процес до-
шкільного навчального закладу вимагає від 
фахівця належного рівня теоретичних знань 
і практичної підготовки. Він повинен умі-
ти спрямовувати навчально-виховний про-

цес на особистість вихованця, вибудовувати 
свою професійну діяльність так, щоб кожна 
дитина мала необмежені можливості для са-
морозвитку. 

За результатами теоретичного аналізу пси-
холого-педагогічної літератури нами було 
узагальнено погляди вчених щодо понять «го-
товності», «професійної готовності» та «ін-
формаційно-комунікаційних технологій», що 
дало підстави для обґрунтування провідно-
го поняття нашого дослідження – готовність 
майбутніх вихователів до використання ІКТ 
у професійній діяльності, яке розглядається 
нами як інтегративне особистісне утворення, 
представлене сукупністю мотивів виховате-
ля, що утворюють мотиваційно-ціннісний 
компонент; загальних та спеціальних знань 
щодо сутності ІКТ та способів їх викорис-
тання в навчально-виховному процесі ДНЗ – 
когнітивний компонент; педагогічних умінь 
застосування ІКТ з метою розвитку особис-
тості дошкільника – конативний компонент 
та рефлексивно-оцінювальний компонент. 
Зазначені компоненти взаємообумовлені та 
взаємозв’язані між собою.

В контексті нашого дослідження, сутність 
конативного компоненту полягає в умінні 
майбутніх вихователів реалізовувати набу-
ті знання, щодо використання засобів ІКТ в 
організації навчально-виховного процесу до-
шкільних навчальних закладів. Він спрямова-
ний на набуття базових користувацьких знань, 
умінь і навичок з оволодіння комп’ютерною 
грамотою як важливим та необхідним елемен-
том медіа-грамотності, уміннями працювати з 
периферійними електронними пристроями: 
мультимедійним проектором, сканером, ін-
терактивною дошкою, пошуковими система-
ми Інтернету, здійснювати мережну взаємо-
дію, створювати web-портфоліо, працювати з 
електронними журналами тощо. 

Отже, конативний компонент представле-
ний наявністю певних умінь та навичок з ви-
користання ІКТ у навчально-виховному про-
цесі ДНЗ, розглянемо їх більш детальніше: 

‒ інформаційні вміння (уміння і навички 
у роботі з необхідною інформацією в різних 
джерелах, як друкованих, так і електронних, у 
процесі навчання); 
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‒ когнітивні вміння (уміння правильно ви-
значати навчально-виховну мету, яку можна 
вирішити за допомогою використання ІКТ; 
уміння аналізувати й установлювати відповід-
ність медіа-текстів віковій категорії дітей та 
змісту навчального матеріалу з предмета); 

‒ проектні вміння (уміння планувати на-
вчально-виховний процес з використанням 
медіа; уміння визначити теми, розділи про-
грам, які вимагають використання ІКТ при 
різних організаційних формах навчання; 
уміння аналізувати ефективність використо-
вуваних медіа; уміння відбирати відповідні 
медіа для створення і поширення своїх влас-
них медіа-текстів); 

‒ практичні вміння (володіння технічними 
засобами навчання, навички у використанні 
комп’ютерної техніки та спеціального про-
грамного забезпечення; створювання дидак-
тичного матеріалу для роботи з дошкільника-
ми засобами медіа-освітніх технологій); 

‒ рефлексивні вміння (уміння аналізувати 
ефективність використовуваних ІКТ; уміння 
встановити причини невдач, помилок у ході 
реалізації поставлених завдань за допомогою 
медіа); 

‒ адаптивні вміння (грамотна адаптація ін-
формації засобами ІКТ до рівня сприймання 
та розуміння дошкільниками та її впроваджен-
ня в навчально-виховний процес ДНЗ тощо); 

‒ організаторські вміння (управління на-
вчально-пізнавальною діяльністю дітей в 
умовах використання ІКТ у навчально-вихов-
ному процесі ДНЗ; здійснювати організацію 
індивідуальної, парної та групової діяльності 
дітей дошкільного віку; створювати на занят-
тях сприятливу атмосферу для активізації піз-
навальної діяльності дошкільників); 

‒ мобілізаційні вміння (привертання уваги 
дітей і розвиток у них стійких інтересів до на-
вчання, праці та інших видів діяльності, засо-
бами ІКТ).

Процес формування системи професійних 
умінь майбутніх вихователів до застосуван-
ня ІКТ здійснювався шляхом використання 
різноманітних методів, серед яких найбільш 
ефективними виявилися такі, що максималь-
но наближені до професійної діяльності та ак-
тивізують навчально-пізнавальну діяльність 

студентів. До таких відноситься метод аналізу 
педагогічних ситуацій.

Вирішення педагогічних ситуацій розгля-
дається як активний метод навчання, що дає 
можливість максимально наблизити студен-
тів до реальної педагогічної діяльності. Цін-
ність цього методу полягає у тому, що він дає 
можливість відтворити у навчальній ситуації 
контекст конкретної ситуації професійної ді-
яльності [1]. Найчастіше педагогічна ситуа-
ція характеризує певні протиріччя у взаємодії 
учасників педагогічного процесу. 

Отже, у процесі формування конативного 
компонента готовності майбутніх вихователів 
до використання ІКТ студентам було запро-
поновано розв’язати сукупність педагогічних 
ситуацій, представимо декілька з таких:

Приклад 1. Вихователь старшої групи до-
шкільників став мимовільним свідком розмо-
ви двох бабусь своїх вихованців [2, с. 33].

– Мій онук як приходить з дитячого са-
дочка, так сідає за комп’ютер. Може сидіти 
й годину, і дві, аж поки батьки не прийдуть 
з роботи, мене не слухає, репетує, – жалілась 
одна з бабусь.

– А ми не дозволяємо дитині самостійно 
вмикати комп’ютер. Тільки в п’ятницю і в су-
боту вона може пограти в комп’ютерну гру 
півгодини перед сном.

Питання й завдання:
1. Проаналізуйте діалог. Які помилки в ор-

ганізації роботи дітей за комп’ютером демон-
струє ця ситуація?

2. Які конкретні педагогічні завдання, на 
ваш розсуд, повинен поставити й вирішити 
вихователь, прослухавши розмову?

3. Чи погодитесь ви з тим, що навчан-
ня старших дошкільників правил організа-
ції роботи за комп’ютером може сприяти 
розв’язанню проблеми, яка зазначена в цій 
ситуації?

4. Розробіть електронну версію пам’ятки 
для дитини «Як правильно організувати робо-
ту за комп’ютером».

Приклад 2. Заняття з грамоти закінчується 
індивідуальною роботою старших дошкіль-
ників за комп’ютером [2, с. 37].

Коли до кінця заняття залишилося 10 хви-
лин, вихователь провів інструктаж, як працю-
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вати з комп’ютерною програмою та яке за-
вдання виконати. 

Діти почали працювати, а вихователь за-
ходився розбирати дидактичні картки. За три 
хвилини до закінчення заняття вихователь по-
просив дітей завершити роботу на комп’ютері, 
оцінив роботу на занятті.

Питання й завдання:
1. Проаналізуйте ситуацію. Які недоліки в 

організації роботи дітей за комп’ютером вона 
демонструє?

2. Які конкретні педагогічні завдання, на 
вашу думку, повинен поставити й вирішити 
вихователь, який проводив заняття?

3. Чи згодні ви, що проведення методич-
них заходів з питань організації роботи дітей 
за комп’ютером може сприяти вирішенню 
проблеми, яка зазначена в ситуації?

4. Розробіть електронну версію пам’ятки 
для вихователя «Як правильно організовува-
ти роботу старших дошкільників, спрямова-
ну на формування основ комп’ютерної гра-
мотності».

На початковому етапі роботи студентів 
було ознайомлено зі структурою і змістом 
педагогічної ситуації. Кожна педагогічна 
ситуація, яка пропонувалася студентам для 
розв’язання, містила короткий опис і запи-
тання. Зазначимо, що саме від формулювання 
питань залежить, у якому напрямі піде обго-
ворення: визначення фактичного стану речей, 
пошук шляхів подолання кризової ситуації 
тощо. Відповідно різний зміст запитань спря-
мовує студентів на вправляння у формуванні 
певних груп умінь: діагностичних, прогнос-
тичних, конструктивних та ін.

У процесі вирішення педагогічних ситуа-
цій студенти оволодівали алгоритмом аналі-
зу та розв’язання педагогічної ситуації, який 
містить таку послідовність дій: 1) аналіз об-
ставин, що зумовили виникнення ситуації; 
2) характеристика суб’єктів навчально-вихов-
ного процесу, які є учасниками ситуації; 3) ви-
значення мети: чого треба було досягти, що 

визначити, встановити; 4) розв’язання ситуа-
ції: вибір можливих варіантів розв’язування, 
раціональних форм і методів виховання, дове-
дення їх доцільності, обґрунтування власних 
висновків [6, с. 188].

Зазначимо, що у процесі розв’язання педа-
гогічних ситуацій виникла можливість реалі-
зувати систему суб’єкт-суб’єктних відносин 
за різними напрямами взаємодії між її учас-
никами: викладач – студент, студент – студент, 
викладач – підгрупа, студент – підгрупа тощо. 
Основним способом включення партнерів 
у спільну діяльність й одночасно способом 
створення і вирішення проблемних ситуацій є 
двобічне (діалог) та різнобічне (полілог) спіл-
кування, яке забезпечує можливість відпра-
цювання індивідуальних і спільних рішень, 
досягнення проміжних і кінцевих результатів.

Удосконалення професійних умінь студен-
тів відбувалося у процесі педагогічної прак-
тики, яка безпосередньо сприяє оволодінню 
системою професійних умінь вихователя, а 
також становленню комплексу професійно 
значущих якостей; вихованню стійкого інтер-
есу до педагогічної діяльності; формуванню і 
розвитку педагогічних здібностей. На цьому 
етапі відбувається перехід студентів від вирі-
шення навчальних педагогічних ситуацій до 
реальних, повсякденних. У цих умовах відбу-
вається удосконалення набутих професійних 
умінь в ситуаціях реального спілкування.

Висновки, зроблені в результаті дослі-
дження. Таким чином, використання методу 
педагогічних ситуацій у процесі формування 
конативного компонента готовності майбут-
ніх вихователів до використання ІКТ сприяє 
послідовному і систематичному формуванню 
у студентів основних груп професійно-педа-
гогічних умінь, а також особистісному ста-
новленню майбутніх фахівців. Перспективу 
подальшого дослідження вбачаємо у вивченні 
ефективності інших методів формування про-
фесійних умінь майбутніх вихователів, зокре-
ма професійного тренінгу.



117

Український психолого-педагогічний науковий збірник
♦

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

1. Вербицкий А. А. Педагогические технологии контекстного обучения: Научно-методическое посо-
бие. – М., РИЦ МГГУ им. М. А. Шолохова, 2010. – 55 с.

2. Дяченко С. В. Методика використання персонального комп’тера в дошкільних закладах : метод. 
рек. до лаб. практикуму з дисципліни «Методика застосування комп’ютерної техніки в допоміжних 
закладах» для студентів вищ. навч. закладів спец. «Дошкільне виховання» / Світлана Володимирівна 
Дяченко; Держ. закл. «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Луганськ : 
Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – 68 с. 

3. Садова Т. А. Педагогічна задача як засіб формування професійних умінь майбутнього виховате-
ля / Т. А. Садова // Наука і освіта. – 2014. – № 10. – С. 186-190. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
UJRN/NiO_2014_10_44/.


