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Анотація. У статті проаналізовано формування творчої особистості майбутнього
вихователя у навчально-виховному процесі Лисичанського педагогічного коледжу. Hові
сучаснi погляди на дошкiльну oсвітy, що будуються на принципово iнших iдеалах
системи освiти, проголошують бiльш високий якiсний piвeнь освiти; кардинальнi змiни в
структypi та xapaктepi процесу набуття професiйної освiти. Оновлення та
реформування дошкільної освiти в Україні потребує адекватного кадрового
забезпечення, тобто – педагогів - професiоналiв, людей високої культури, якi знаються
на тенденцiях, напрямках i процесах сучасної педагогiки, ведуть дослiдницьку
дiяльнiсть.
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Hові сучаснi погляди на дошкiльну oсвітy, що будуються на принципово iнших
iдеалах системи освiти, проголошують бiльш високий якiсний piвeнь освiти; кардинальнi
змiни в структypi та xapaктepi процесу набуття професiйної освiти.
Оновлення та реформування дошкільної освiти в Україні потребує адекватного
кадрового забезпечення, тобто – педагогів - професiоналiв, людей високої культури, якi
знаються на тенденцiях, напрямках i процесах сучасної педагогiки, ведуть дослiдницьку
дiяльнiсть. Практика свiдчить, що оволодiваючи навичками iнтерактивного навчання
студенти поступово переносять їх в свою практичну дiяльнiсть, навчають дiтей вмiнню
самостiйно здобувати знання, робити вибiр на користь активної дiяльнiсної позиції і їх
опануванню.
Наявним є протирiччя мiж науковими наробками в галузi iнновацiйних
педагогiчних технологiй i практичними рекомендацiями щодо їх впровадження в
конкретний навчальний процес у вищiй школі.
Вiдповiдно до визначеного протиріччя постає проблема: можливості використання
інтерактивних технологій підготовки майбутнього вихователя дошкiльного закладу.
Кожний викладач циклової комісії
викладачiв дошкiльної педагогiки ВП
«Лисичанський педагогiчний коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» має свiй стиль
роботи, навчання студентiв. Bci викладачi усвiдомлюють необxiднiсть використання
iнтерактивних технологiй в процесi пiдготовки майбутнiх вихователiв дошкiльних
закладiв i визначають бажання оволодiти ними та плiдно застосовувати в навчальновиховному процесі.
Пiдготовка
висококвалiфiкованого,
конкурентоспроможного
спецiалiста
неможливе без удосконалення технологii навчання, а, отже,і методів навчання.

Проблема формування інноваційної
компетентностi майбутнix вихователiв
передбачає формування системи мотивiв, знань, умiнь та навичок, особистiсних якостей,
що забезпечують ефективнiсть використання сучасних iнновацiй у роботi з
дошкiльнятами. 3 метою забезпечення інноваційної поiнформованостi студентiв i
розвитку педагогічної
творчостi викладачi дошкiльної педагогiки широко
використовують рекламно-iнформацiйнi уроки з дошкiльної педагогiки, психологiї,
фахових методик на яких ознайомлюють з банком популярних iнновацiйних технологiй,
проводять презентацiю цих технологiй, показують їх практичне застосування в роботi
дошкільних закладів.
Пiд час занять з дошкiльної
педагогiки студенти розробляють систему
спостережень за темою, яку вивчають, складають плани роботи, добирають iнформацiю
для батькiв, демонструють фрагменти роботи з дiтьми (мiнi-дiловi iгри). 3 ентузiастiв
формуємо творчi групи, якi розробляють рекомендації для проведення спостережень у
дошкiльному закладi пiд час педагогічної практики.
Одним iз методiв, спрямованих на пiдвищення ефективностi навчально-пiзнавальної
дiяльностi студентiв, є «бiнарна» лекцiя. Досвiд проведення таких лекцiй дає можливiсть
стверджувати, що деякі теми і навіть модулі, насамперед загально-теоретичного та
методичного характеру бажано об' єднувати в бiнарну лекцiю. Вона являє собою iнше
структурування навчального матерiалу, iншу органiзацiю [1].
Наприклад, тема: «Дидактичнi основи навчання». Викладач педагогiки у вступнiй
частинi повiдомляє тему лекцiї, обгрунтовує доцiльнiсть методу бiнарної лекцiї, визначає
мету i завдання, окреслює коротко проблему i запитання, якi будуть розглядатися на
лекції, надає план лекцiї, список лiтератури, що пропонується студентам для
самостiйного опрацьовування. Роз' яснює особливiсть взаємодii студентiв з викладачами
в пiзнавально-навчальнiй діяльностi на бiнарнiй лекцiі, розкриває загально-теоретичнi
положення теми, викладач психологiї – обґрунтовує дану тему з психологiчної точки
зору, викладач методики показує специфiку засвоєння, використання методiв i прийомiв
у теорії i практицi конкретної методики.
Бiнарна лекцiя не лише посилює iнтepec студентiв до змiсту i процесу навчальної
роботи, але й спонукає їх до активного пошуку способiв самостiйного поновлення
знань, є цiкавою формою модифiкацiї змiсту навчально-виховного процесу. Органiзацiя
бiнарних лекцiй, бiнарних практичних занять, семiнарiв-практикумiв можлива тiльки при
iнтеграції спецдисциплiн, створення єдиного навчального плану.
«Бiнарна лекцiя» принципово змiнює характер навчально - пiзнавальноi дiяльностi
студентiв: замiсть вiдтворення й закрiплення знань кожним ведеться самостiйний пошук
способiв вияву iнiцiативи, творчостi, особистого ставлення до вивчення нового
матерiалу.
Використання викладачами нашого коледжу в навчальному процесi iнновацiйних
технологiй побудовано на наступних принципах: технологiчний та системний пiдхiд до
навчання, можливість керувати навчальним процесом, індивідуалізація та диференцiацiя
навчального процесу iз урахуванням рiвня засвоєння знань та вiдповiдних професiйних
навичок кожної особистостi [2].
Формування творчої особистостi майбутнього вихователя у навчально-виховному
процесi Лисичанського педагогiчного коледжу здiйснюється шляхом використання таких
iнтерактивних методiв навчання як навчальна лекцiя, на якiй викладач повiдомляє нові
знання, використовує наочнiсть, доводить твердження, формулює проблеми, запитання,
показує шляхи їх вирiшення, а формою реалiзацi матерiалу, який вивчається є бесiда i
лекцiйне забезпечення. Дидактичною метою цих занять є вивчення нового матерiалу,
який повинен бути достатньо унiфiкованим. 3 цiєю метою нашими викладачами
пiдготовленi фондовi та базовi лекцiї з основних навчальних дисциплiн у комп'ютерному
варiаитi, що дозволить користуватися ними у процесi самостiйної пiдготовки до занять
як викладачам так і студентам.

Якiсть професійної пiдготовки студентiв залежить вiд якостi забезпечення
предметiв навчально-методичним фондом, який постiйно маємо
оновлювати,
систематизувати напрацьоване відповідно до нових сучасних вимог щодо органiзації
навчального процесу у вищiй школi.
Взагалi органiзацiя самостiйної роботи, включення студентiв у навчальну i
науково-дослiдну роботу дaє змогу виокремити поряд з позитивними моментами низку
проблем та невiдповiдностей, визначити конкретні кроки щодо їх подолання. Мова йде
про те, що за перiод навчання в коледжi студент має набути професiйну компетентнiсть у
сферi самостiйної навчальної дiяльностi, тобто опанувати широкий спектр способiв i
засобiв набуття знань та професiйних умінь. Проблема полягає в тому, що частина
студентiв не готова до ретельної постiйної самоосвiти. Про це свiдчать i спостереження
викладачів, і головне, caмооцінка студeнтів за результатами анкетування.
Самопiдготовка студентiв по темі наступної лекцiї є елементом методики
випереджаючого навчання, яка використовується викладачами загальної педагогiки,
психологiї, дошкiльної педагогiки при вивченнi проблемного матерiалу. Це дозволяє
студентам прийняти участь в її обговореннi пiд час лекцiї, яскраво продемонструвати
міждисциплінарнуінтеграцію на внутрішньо предметнi зв' язки, подати iнформацiю на
бiльш високому , концептуально-прогностичному piвні. Така методика вважається дуже
ефективною в сучасних умовах професійної пiдготовки, але резулътати її залежать вiд
творчої особистостi викладача, так i вiд сумлінного відношення до заняття кожного
студента.
В цiлому використання такої нетрадицiйної методики навчання сприяє розвитку
таких психофiзичних навичок, як пам'ять, увага, сприйняття інформації студентом i
об'єднанню колективу студентiв i викладачiв, встановленню емоцiйного контакту:
«iнновацiйний симпозiум», на якому учасники виступають з повiдомленнями, що
вiдображують їxнi оцiнки, ставлення до тих чи iнших iнновацiй, вiдповiдають на
запитання аудиторiї.
«суд над iнновацiйною технологiєю» Вона iмітyє сyдові засiдання (слухання
справи) i дaє змогу зiбрати якомога бiльше аргументів на захист та заперечення
нововведення.
урокiв-прес-конференцiй, уроків -конкурсiв. Наприклад, у пресконференцiї на тему
«інновації в педагогiчному процесi дошкiльного закладу» беруть участь ведучий, група
«головних спеціалістів», що пропонують iнформацiю про досягнення сучасної
педагогіки, ефективнi способи розв'язання конкретної проблеми; група «журналістів»,
які ставлять «головним спеціалістам» гострі, каверзні запитання; група «експертів»
рецензує виступи та запитання.
На дошкiльному вiддiленнi при вивченнi дисциплiни «Дошкiльна педагогiка»
декiлька занять вiдводяться темі «Iнновацiйнi технологiї в дошкiльнiй oсвіті». Грунтовне
вивчення теми вiдбуваеться на третьому i четвертому курсах педагогiчного коледжу.
Семінарські заняття проводяться при викладаннi 80% навчальних дисциплiн. Taкі
сучаснi психотехнiчнi педагогiчнi методики дозволяють уникнути властивих для
традицiйного навчання психологiчних бар'єрiв, пов'язаних зi страхом помилитися. В
атмосферi вiльного спiлкування i творчостi цей бар'єр зникає, студент стає розкутим, він
вчиться слухати, робити власнi висновки, вести дискусію, доводити свою точку зору.
Не менш актуально в розробцi iнтерактивних технологiй навчання виглядає вибiр
методiв, їх комплекс не поєднання та використання. Проте, на жаль, викладачi вузiв
мають схильнiсть бiльше покладатися на тi навчальнi методи, якi вони вже
використовують тривалий час, намагаючись навчати так, як навчали їх самих, не
зважаючи на потребу студентiв навчатися активним способом. Наприклад, практика
викладання психолого-педагогiчних дисциплiн вже довела ефективнiсть поєднання
академiчної лекцiї з елементами евристичної бесiди. Хочеться акцентувати увагу на

використання технології навчання у гpi при викладаннi дошкiльної педагогіки та
методик дошкільного циклу.
Пiд час семiнарських i практичних занять з дошкiльної педагогіки із студентами
успішно використовуються різноманітні ігрові методи в контексті iнтерактивного
навчання. У зарубiжних i вiтчизняних дослiдженнях, методрозробках знаходимо чимало
описiв окремих iгрових методiв, методики їх застосування [3].
Таким чином, сучаснi умови вимагають поряд з традицiйними формами навчання
застосовувати i нетрадицiйнi, iнновацiйнi технологiї, якi взаємодоповнюють однi одних.
Навчальний процес повинен мати iнновацiйний характер, що враховує як середнiй piвень
інтелекту так i одночасно поглиблює та розширює iндивiдуальнi програми навчання,
створює iндивiдуальнi лiнiї пiдвищеного рiвня для особливо обдарованих студентiв.
Викладачi спецiальності «Дошкiльна oсвітa» вci заходи спрямовують на реалiзацiю
завдань професiйної пiдготовки студентiв i дбаютъ про їх якiсть i конкретний
позитивний результат.
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