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У статті розглянуто використання інтерактивних методів у процесі
підготовки майбутніх вихователів дитячих дошкільних закладів. Оновлення
та реформування дошкiльної освiти в Україні потребує адекватного
кадрового забезпечення, тобто педагогiв-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 у свою практичну дiяльнiсть, навчають дiтей вмiнню
самостiйно здобувати знання, робити вибiр на користь активної дiяльнiсної
позицiї i їx опануванню.
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ВИКОРИСТАННЯ IНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДIВ У ПРОЦЕСI
ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ВИХОВАТЕЛIВ ДИТЯЧИХ
ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ
Наявним є протирiччя мiж науковими наробками в галузi iнноваційних
педагогiчних

технологiй

i

практичними

рекомендацiями

щодо

їx

впровадження в конкретний навчальний процес у вищiй школi.
Вiдповiдно до визначеного протирiччя постає проблема: можливостi
використання iнтерактивних технологiй пiдготовки майбутнього вихователя
дошкiльного закладу.

Кожний викладач циклової комісії викладачiв дошкiльної педагогiки та
психологiї Лисичанського педагогiчного коледжу ЛНПУ iмeнi Тараса
Шевченка має свiй стиль роботи, навчання cтудентів.
Аналiз опитування викладачiв свiдчить про те, що майже вci викладачi
(90%) усвiдомлюють необхiднiсть використання iнтерактивних технологiй в
процесi пiдготовки майбутнiх вихователiв дошкiльних закладiв i визначають
бажання оволодiти ними та плiдно застосовувати в навчальному процесi.
Проте як недолiк yci респонденти вiдзначають недостатність методичного
забезпечення iнтерактивного навчання (відсутність вiдповідної лiтератури,
методичних рекомендацiй, недостатньо напрацьованого досвіду тощо).
Пiдготовка

висококвалiфiкованого,

конкуренто-спроможного

спецiалiста неможливе без удосконалення технології навчання, а отже, i
методів навчання.
Проблема

формування

iнновацiйної

компетентностi

майбутнiх

вихователiв передбачає формування системи мотивiв, знань, умінь та
навичок, особистiсних якостей, що забезпечують ефективнiсть використання
сучасних iнновацiй у роботi з дошкiльнятами. З метою забезпечення
iнновацiйної поiнформованостi стундентів i розвитку педагогiчної 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 їx практичне застосування
в роботi дошкiльних закладiв.
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 (мiнiдiловi iгри). З ентузiастiв формуємо творчi групи, якi розробляють
рекомендацiї для проведення спостережень у дошкiльному закладi пiд час
педагогiчної практики.

Щоб постiйно пiдтримувати iнтepec майбутнiх фахiвцiв дошкiльної
освiти до нового, ми намагаємося проводити навчальнi заняття з предметiв
психолого-педагогiчного циклу з iнновацiйною "родзинкою" , тобто пiд час
опрацювання рiзних тем звертаємо увагу cтудентів на можливiсть
застосування на практицi елементiв вiдповiдних новітніх технологiй. При
цьому застосовуємо активнi форми та методи роботи, а саме: проблемнi
лекцiї та семiнари, практичнi заняття у формi "круглого столу", мозкового
штурму, дiалогiв, дiлових iгop тощо.
Одним з методів, спрямованих на пiдвищення ефективностi навчальнопiзнавальної дiяльностi cтудентів, може стати "бiнарна" лекцiя, cутність якої
характеризується поєднанням дiяльностi двох або бiльше викладачiв.
Автором статтi cумісно з Л. П. Нестеренко, кандидатом педагогiчних наук,
доцентом кафедри методики дошкiльного виховання i початкового навчання,
почесним професором ЛНПУ iмeнi Тараса Шевченка, була проведена бiнарна
лекцiя з предмета дошкiльна педагогiка зi студентами спецiальностi
"Дошкiльне виховання" заочної форми навчання, досвiд проведеної лекцiї дає
можливiсть стверджувати, що деякi теми i навіть модулi, насамперед
загальнотеоретичного та методичного характеру, бажано об'єднувати в
бiнарну лекцiю. Вона являє собою iнше структурування навчального
матерiалу, iншу органiзацiю. На дошкiльному вiддiленнi основним є
викладач дошкiльної педагогiки та викладачi дошкiльної псиихологiї i
окремих методик.
Наприклад, тема: "Дидактичнi основи навчання". Викладач педагогiки у
вступнiй частинi повiдомляє тему лекції, обґрунтовує 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.
Розяснює особливiсть взаємодії студентiв з викладачами в пiзнавальнонавчальнiй дiяльностi на бiнарнiй лекції, розкриває загальнотеоретичні
положення теми, викладач психологiї обґрунтовує дану тему з психологiчної

точки зору, викладач методики показує специфiку засвоєння, використання
методiв i прийомiв в тeopiї i практицi конкретної методики.
Бiнарна лекцiя не лише посилює iнтepec студентів до змiсту й процесу
навчальної роботи, але й спонукає їx до активного пошуку способiв
самостiйного поновлення знань, є цiкавою формою модифiкацiї змiсту
навчально-виховного процесу.
Але на сьогоднi неможливо вихвачувати oкpeмi теми з навчальних
планiв, бо в рiзнi семестри починається вивчення методик, рiзна кiлькiсть
годин вiдводиться на їx вивчення. Тому органiзацiя бiнарних лекцiй,
бiнарних практичних занять, семінарів-практикумiв можлива тiльки при
інтеграції спецдисциплiн, cтвореннi єдиного навчального плану.
Практика доводить, що "бiнарнiсть" доцiльна з тієї позицiї, що студенти,
одержавши загальнi знання з oднієї методики, не можуть самостiйно
застосовувати їx в iнших умовах, наприклад, при проведеннi занять в
дитячих закладах, методика якого ще не розглядалась. Виникає ситуацiя
розриву. Теоретичнi знання є, але цiлiсне бачення відсутнє, бо розмежування
теоретичних знань за методиками блокує розумiння того, що знання,
одержанi на педагогiцi, слiд використовувати на заняттях з окремих методик,
в практицi освiтньо-виховної роботи.
"Бiнарна лекцiя" принципово змiнює характер навчально-пiзнавальної
дiяльностi студентiв: замiсть вiдтворення й закрiплення знань кожним
ведеться

самостiйний

пошук

способiв

прояву iнiцiативи,

творчостi,

особистого ставлення до вивчення нового матерiалу.
Використання викладачами нашого коледжу в навчальному процесi
iнновацiйних

технологiй

побудовано

на

наступних

принципах:

технологiчний та системний підхід до навчання, можливiсть керувати
навчальним процесом, iндивiдуалiзацiя та диференцiацiя навчального
процесу з урахуванням рiвня засвоєння знань та вiдповiдних професiйних
навичок кожної особистостi.

Формування творчої особистостi майбутнього вихователя у навчальновиховному процесi Лисичанського педагогiчного коледжу здiйснюється
шляхом використання таких iнтерактивних методів навчання, як:
навчальна лекцiя, на якiй викладач повiдомляє новi знання, використовує
наочнiсть, доводить твердження, формулює проблеми, запитання, показує
шляхи їx вирiшення, а формою реалiзацiї матеріалу, який вивчається, є бесiда
i лекцiйне забезпечення. Дидактичною метою цих занять є вивчення нового
матерiалу, який повинен бути достатньо унiфiкованим. З цiєю метою нашими
викладачами пiдготовленi фондовi та базовi лекцiї з основних навчальних
дисциплiн у друкованому i готуються зараз у комп'ютерному варіантах, що
дозволить користуватися ними у процесi самостiйної підготовки до занять як
викладачам, так i студентам.
Caмoпiдгoтoвкa студентів за темою наступної лекцiї є елементом
методики випереджального навчання, яка використовується викладачами
загальної педагогiки, психологiї, дошкiльної педагогiки при вивченнi
проблемного матерiалу. Це дозволяє студентам взяти участь у її обговореннi
пiд час самостiйної лекцiї, яскраво продемонструвати мiждисциплiнарну
iнтеграцiю на внутрiшньопредметнi зв'язки, подати iнформацiю на бiльш
високому, концептуально-прогностичному piвнi. Така методика вважається
дуже ефективною в сучасних умовах професiйної пiдготовки, але результати
її залежать як від творчої особистостi викладача, так i від сумлiнного
ставлення до заняття кожного студента.
В цiлому використання такої нетрадицiйної методики навчання сприяє
розвитку таких психофiзичних навичок, як пам'ять, увага, сприйняття
iнформації студентом, i об'єднанню колективу студентiв i викладача,
встановленню емоцiйного контакту;
"iнновацiйний

симпозiум",

на

якому

учасники

виступають

з

повiдомленнями, що вiдображують їхні оцiнки, ставлення до тих чи iнших
iнновацiй, відповідають на запитання аудиторiї;

"суд над iнновацiйною технологiєю". Вона iмiтyє судові засiдання
(слухання справи) i дає змогу зiбрати якомога бiльше apгументів на захист та
заперечення нововведення. Для формування iнновацiйної грамотності можна
застосувати i "техніку акваріума", занурення в проблему як одну з форм
навчальної дискусiї;
уроки-прес-конференцiї, уроки-конкурси. Наприклад, у прес-конференцiї
на тему "Iнновацiї в педагогiчному процесi дошкiльного закладу" беруть
участь ведучий, група "головних спецiалiстiв", що пропонують iнформацiю
про досягнення сучасної педагогiки, ефективнi способи розв'язання
конкpeтної

проблеми;

група

"журналiстiв",

якi

ставлять

"головним

спецiалiстам" гострі, каверзнi запитання; група "експертiв" рецензує виступи
та запитання. За матерiалами цього заходу можна випустити цiкаву
педагогiчну газету.
На дошкiльному вiддiленнi при вивченнi предмета дошкiльна педагогіка
декiлька занять вiдводяться темі "Iнновацiйнi технологiї в дошкiльнiй освіті".
Грунтовне вивчення теми вiдбувається на третьому i четвертому курсах
педагогiчного коледжу;
брифiнги, методичнi iнновацiйнi турнiри, практичнi семiнари для
вихователiв дошкiльних закладiв,
Ceмінарські заняття проводяться при викладаннi 80% навчальних
дисциплін. Taкi сучаснi психотехнiчнi педагогiчнi методики дозволяють
уникнути властивих для традицiйного навчання психологiчних бар'єрiв,
повязаних зi страхом помилитися. В атмосферi вiльного спiлкування i
творчостi цей бар'єр зникає, студент стає розкутим, він вчиться слухати,
робити власнi висновки, вести дискусiю, доводити свою точку зору.
Не менш актуально в розробцi iнтерактивних технологiй навчання
виглядає вибiр методів, їх комплексне 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, незважаючи на потребу cтудентів навчатися

активним

способом.

Наприклад,

практика

викладання

психолого-

педагогiчних дисциплiн вже довела ефективнiсть поєднання академiчної
лекцiї з елементами евристичної бесiди. Хочеться акцентувати увагу на
використаннi технологiї навчання у гpi при викладаннi дошкiльної педагогiки
та методик дошкiльного циклу.
Пiд час семiнарських i практичних занять з дошкільної педагогiки iз
студентами можуть бути успiшно використанi рiзноманiтнi iгровi методи в
контекстi

iнтерактивного

навчання.

У

зарубiжних

i

вiтчизняних

дослiдженнях, методрозробках знаходимо чимало описiв окремих iгрових
методів, методики їх застосування. Умовно можна розподiлити ті iгровi
методи, якi знаходять мiсце в практицi викладання дошкiльної педагогiки i
методик дошкiльного циклу, на:
· дiловi iгри;
· iнтелектуальнi iгри (переважно змагального характеру);
· iгровi вправи.
Таким чином, сучаснi умови вимагають поряд з традицiйними формами
навчання

застосувати

i

нетрадицiйнi,

iнновацiйнi

технологiї,

якi

взаємодоповнюють одні одних. Навчальний процес мати iнновацiйний
характер, що враховує як середнiй piвeнь iнтелекту, так i одночасно
поглиблює та розширює iндивiдуальнi програми навчання, створює
iндивiдуальнi лiнiї пiдвищеного рiвня для особливо обдарованих cтудентів.
Ми переконані, що наш викладацький колектив та студентство зможуть
засвоїти новi технологiї навчання i забезпечити майбутнє i собi, i своєму
навчальному закладу.
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ТНЕ USE OF INTERACTIVE MEТHODS IN ТНЕ PROCESS OF ТНЕ
PRE-SCHOOL EDUCATORS ТО ВЕ
Grushevska I. V.
The article stresses that innovation and reforming of pre-school education in
Ukraine requires adequate staff provision i.e. professional teachers, people of high
culture, know legeble of tendencies and perspectives of modern pedagogics,
сараblе of conducting research. Bactice testifies that having aquired the skrills of
interactive learning the student gradually incorpor ate them into their practical
activity, 'teach children to aquire knowkedge bу them selves and choose ап active
way of their compehesion.

