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АНОТАЦІЯ 

 

Дудник О. М. Система педагогічних задач контекстної спрямованості у 

професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (01 – 

Освіта / Педагогіка). – ДЗ „Луганський національний університет імені 

Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2019. 

 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена потребами суспільства 

в підготовці вчителя початкової школи нової формації, який відповідно до 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти „Нова українська школа” володіє навичками XXІ століття. 

До того ж у Законах України „Про освіту”, „Про вищу освіту” нормативно 

закріплені стратегічні орієнтири всіх ланок сучасної освіти, пов’язані з її 

компетентнісними вимірами.  

Ця обставина зумовлює необхідність оновлення професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи на засаді впровадження 

практико зорієнтованих систем освіти, серед яких чільне місце займає 

контекстне навчання, яке ще на етапі підготовки у ЗВО сприяє зануренню в 

умови сучасної початкової школи шляхом моделювання контексту 

майбутньої професійної діяльності. При цьому є доцільним синтез 

контекстного та задачного наукових підходів до професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, оскільки педагогічна діяльність є 

процесом розв’язання низки педагогічних задач, які потребують 

обґрунтування й розробки певного методичного супроводу.  

На основі аналізу праць щодо задачної проблематики простежено 

загальну генезу впровадження задачного підходу в професійну підготовку 

майбутніх педагогів та виокремлено її певні етапи. З’ясовано, що проблема 
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реалізації задачного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи починає активно досліджуватися з початку XXІ століття. 

Вона репрезентована різними науковими напрямами: розгляд задач як 

педагогічної умови професійно-педагогічної підготовки, дослідження задач 

як засобу розвитку професійно значущих якостей майбутнього вчителя, 

трактування задач як засобу моделювання окремих аспектів професійної 

діяльності майбутнього вчителя, розробка провідних положень теорії та 

практики розв’язання педагогічних задач. 

Ґрунтуючись на аналізі провідних положень задачного підходу та 

контекстного навчання, розкрито сутність провідного феномену дослідження 

та визначено дефініцію педагогічна задача контекстної спрямованості як 

задачу, що відбиває предметно-професійний і соціальний контексти 

майбутньої професійної діяльності та розв’язання якої передбачає 

моделювання в межах відповідного контексту певних професійних дій, 

зорієнтованих на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи. 

Базуючись на дослідженнях фундаторів задачного підходу, а також 

ураховуючи специфіку педагогічної задачі контекстної спрямованості, 

визначено її багатовимірну структуру, що містить такі компоненти: за 

вертикаллю: умова задачі – педагогічна ситуація як предметно-професійний 

та соціальний контексти; протиріччя та проблема – як компоненти 

педагогічної задачі, що відображають стан неузгодженості певних елементів 

педагогічної ситуації; мета задачі – як ідеальна модель її результату; за 

горизонталлю: розв’язання задачі як ємкий процесуальний цикл, що містить 

аналіз, рефлексію проміжного результату педагогічної діяльності; генерацію 

гіпотез розв’язання задачі, що пов’язана з механізмом антиципації його 

ризиків та наслідків; моделювання конкретного проекту рішення в межах 

відповідного предметно-професійного та соціального контекстів; результат – 

аналіз отриманих результатів та їх рефлексія. 
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Охарактеризовано критерії системоутворення педагогічних задач 

контекстної спрямованості: 1) відповідність предметно-професійному та 

соціальному контекстам професійної діяльності вчителя початкової школи; 

2) спрямованість на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи; 3) відповідність динамічним процесам, 

суголосним професійним сферам майбутнього вчителя початкової школи 

(трансформація мотивів, професійних знань та вмінь; смислогенез, 

суб’єктогенез, рефлексіогенез). 

Професійний контекст учителя початкової школи визначено як 

сукупність значущих контекстів професійної спрямованості, яка 

представлена мотиваційно-ціннісним, смисловим, когнітивним, суб’єктним, 

рефлексивним (внутрішній, предметно-професійний контекст учителя 

початкової школи), а також перцептивним, комунікативним (зовнішній, 

соціальний професійний контекст учителя початкової школи) контекстами. 

Професійну компетентність майбутнього вчителя початкової школи 

інтерпретовано як інтегративну характеристику, що відображає його провідні 

професійно-особистісні та соціально-комунікативні якості, а також 

готовність і здатність застосовувати їх у процесі взаємодії з молодшими 

школярами, їхніми батьками та колегами. Обґрунтовано виокремлення у 

структурі професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів.  

Відповідність динамічним процесам, суголосним професійним сферам 

майбутнього вчителя початкової школи, розглянуто через динамічні аспекти 

мотиваційної (трансформація навчальних мотивів у професійні), смислової 

(смислогенез), когнітивної („розумовий ріст”, поглиблення, усвідомлення та 

практична реалізація знань), суб’єктної (суб’єктогенез, самопізнання – 

самоактуалізація – самореалізація), перцептивної (поступове „руйнування” 

стереотипів, перехід від психологічної спостережливості до вміння 

ідентифікувати себе з іншим, до прояву емпатії та перцепції, і до формування 
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педагогічної антиципації), комунікативної (поступове формування, розвиток 

комунікативних умінь, необхідних для ефективного здійснення педагогічного 

спілкування та закріплення їх у певній комунікативній навичці; перехід від 

„поверхневого” інтересу до педагогічного спілкування та задоволеності від 

цього процесу до усвідомлення важливості педагогічного спілкування й 

визначення в ньому професійно доцільної позиції) й рефлексивної 

(рефлексіогенез) сфер. 

Ґрунтуючись на концептуальних ідеях системного підходу, а також 

узагальнюючи досвід студіювання сутності та структури педагогічної 

системи, обґрунтовано та розроблено систему педагогічних задач 

контекстної спрямованості, яку цілісно репрезентовано у відповідній 

структурно-процесуальній моделі.  

Цільовий компонент системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості представлений результативною метою, що полягає у 

формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи; та процесуальною метою, що пов’язана з моделюванням в процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи сукупності 

педагогічних задач контекстної спрямованості. 

Концептуальний компонент системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості базується на ідеї поліпідхідності сучасної освіти, що 

передбачає синтез ключових положень системного, діяльнісного, 

суб’єктного, компетентнісного, контекстного, задачного та рефлексивного 

наукових підходів. Окреслені наукові підходи конкретизуються в принципах: 

системності, компетентнісної орієнтації, контекстуалізації, задачної 

насиченості, діяльнісної орієнтації, суб’єктної спрямованості та рефлексивної 

орієнтації. 

Змістовий компонент системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості містить різні види та типи педагогічних задач контекстної 

спрямованості, які впорядковані у відповідну таксономію. Видове розмаїття 

становлять мотиваційно-формувальні, смислоутворювальні, когнітивно-
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формувальні, суб’єктно-формувальні та рефлексивно-формувальні задачі, які 

моделюють предметно-професійний контекст майбутньої професійної 

діяльності; а також перцептивно-формувальні та комунікативно-формувальні 

задачі, які моделюють соціальний контекст майбутньої професійної 

діяльності. За дидактичною метою це: навчальні, тренувальні та контрольно-

рефлексивні задачі; за масштабністю та ґрунтовністю завдань: стратегічні, 

тактичні, оперативні; за рівнем складності: стандартні, проблемно-пошукові, 

творчі; за способом представлення умови: текстові задачі, фотозадачі, 

відеозадачі; за способом пред’явлення рішення: задачі-звіти, сюжетно-

рольові задачі, задачі-проекти. На основі представленої таксономії укладено 

банк педагогічних задач контекстної спрямованості. 

Процесуальний компонент системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості відбиває динамічні аспекти, пов’язані з етапами її 

впровадження в процес професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи, якими є: адаптаційний етап (I-й курс навчання у ЗВО) – 

навчальна діяльність академічного типу, семіотична навчальна модель; 

імітаційний етап (IІ – ІІІ-й курси навчання) – квазіпрофесійна діяльність, 

імітаційна навчальна модель; професійний етап (IV-й курс навчання) – 

навчально-професійна діяльність, соціальна навчальна модель. 

Процесуальний компонент також містить педагогічний інструментарій 

розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості, що 

представлений інтерактивними методами („Незакінчене речення”, „Мозковий 

штурм”, „Коло ідей”, „Акваріум”, „Два – чотири – разом”, „Займи позицію – 

зміни позицію”, „Прес”, „Фішбоун”, метод інверсії, метод самоактуалізації 

вітагенного досвіду, метод аналізу проблемної ситуації), формами (спецкурс 

„Теорія та методика розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості”), алгоритмом та методичним супроводом його реалізації. 

Результат розробленої системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості пов’язаний з різними рівнями сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи як єдності 
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мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів. 

У представленому дослідженні систему педагогічних задач 

контекстної спрямованості визначено як цілісну, ієрархічну, упорядковану 

сукупність педагогічних задач контекстної спрямованості, результативно-

цільовою основою якої є формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів. 

З урахуванням структури професійної компетентності визначено 

критерії (мотиваційно-смисловий, знаннєвий, діяльнісно-поведінковий, 

рефлексивно-оцінювальний), показники та охарактеризовано рівні (високий, 

середній, низький) їх сформованості.  

За результатами констатувального етапу педагогічного експерименту 

встановлено, що значна кількість студентів КГ та ЕГ має низький рівень 

сформованості професійної компетентності за всіма критеріями: за 

мотиваційно-смисловим 34,5% – у КГ, 34,9% – в ЕГ (пріоритетність 

навчальних та соціальних мотивів, узагальнено-смислове ставлення до учнів, 

ситуативно-фрагментарне сприйняття себе як майбутнього вчителя); за 

знаннєвим 63,9% – у КГ, 65,2% – в ЕГ (поверховість, фрагментарність 

професійних знань); за діяльнісно-поведінковим 40,5% – у КГ, 40,8% – в ЕГ 

(несформованість професійних умінь, відсутність педагогічного досвіду, 

пасивно-виконавське ставлення до майбутньої професії, ситуативна 

активність, відсутність уміння прогнозувати й передбачати результати 

педагогічної діяльності); за рефлексивно-оцінювальним 37% – у КГ, 36,3% – 

в ЕГ (ситуативні, неусвідомлені мотиви рефлексивної діяльності; негативне 

ставлення до педагогічної рефлексії; поверхові знання та незначний прояв 

умінь педагогічної рефлексії). Це дало підстави для висновку про 

необхідність впровадження в професійну підготовку майбутнього вчителя 

початкової школи системи педагогічних задач контекстної спрямованості, 

зорієнтованої на формування професійної компетентності. 
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Експериментальне дослідження проведено на базі ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), 

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ), 

КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна академія”, Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. Усього дослідженням охоплено 359 здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта та 32 викладачі ЗВО. У формувальному етапі експерименту взяли 

участь 181 особа.  

Зміст і динаміка реалізації системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості відповідали характерним для контекстного навчання формам 

організації діяльності та моделям навчання й особливостям трансформації 

пізнавальних мотивів у професійні, специфіці процесів смислогенезу, 

суб’єктогенезу, рефлексіогенезу та динамічних змін у межах когнітивної, 

перцептивної та комунікативної сфер. 

Перевірка ефективності системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості щодо формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи здійснювалася на контрольному етапі 

експерименту шляхом зіставлення результатів діагностики студентів 

експериментальної та контрольної груп до та після формувального етапу 

експерименту. Порівняння отриманих результатів із даними 

констатувального дослідження засвідчили більш суттєву позитивну динаміку 

сформованості професійної компетентності в студентів експериментальної 

групи, що підтвердило ефективність упровадженої системи педагогічних 

задач контекстної спрямованості щодо формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Достовірність 

отриманих результатів підтверджено за допомогою критерію Пірсона 2. 

Ключові слова: професійна підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи, професійна компетентність, педагогічна задача контекстної 

спрямованості, система педагогічних задач контекстної спрямованості, 
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структурно-процесуальна модель системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості. 
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SUMMARY 

 

Dudnik О. N. The system of pedagogical problems of context orientation in 

the professional training of the future teacher of elementary school. – Qualifying 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for the degree of a candidate of pedagogical sciences in specialty 

13.00.04 – Theory and Methodology of Professional Education. – State Institution 

„Luhansk Taras Shevchenko National University”. – Starobilsk, 2019. 

 

The actual value of the research problem is determined by the needs of the 

society in preparing the teacher of the elementary school of a new formation, 

which, according to the Concept for the implementation of state policy in the 

sphere of reforming general secondary education „New Ukrainian School” has the 

skills of the XXI century. In addition, in the Laws of Ukraine „About Education”, 

„About Higher Education”, strategic guidelines for all aspects of modern education 

are regulated, related to its competency dimensions. 

This circumstance necessitates updating the contents of the professional 

training of the future teacher of elementary school on the basis of the introduction 

of practically oriented educational systems, among which the focus is on 

contextual education, which, at the stage of preparation at the Higher Schools, 

promotes immersion in the real conditions of the modern elementary school 

through the simulation of the context of future professional activities. At the same 

time, it is efficient to synthesize contextual and targeted scientific approaches to 

the professional training of the future teacher of elementary school, since 

pedagogical activity is the process of solving an infinite number of pedagogical 

tasks that require the justification and development of a certain methodological 

support. 

On the basis of the analysis of works on the problem issues, the general 

genesis of the formation of a task-oriented approach to the process of professional 

training of future teachers is traced. It is revealed that the problem of introducing a 
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task-oriented approach to the professional training of a future teacher of 

elementary school begins to be actively investigated from the beginning of the XXI 

century and is represented by the following different scientific directions. 

Based on the analysis of the leading positions of the task-oriented approach 

and context-based learning, the essence of the leading phenomenon of research is 

disclosed and the pedagogical task of the context orientation is defined as a task 

that reflects the subject-professional and social contexts of future professional 

activities, and the solution of which involves modeling within the context of 

certain context certain professional actions aimed at the formation of the 

professional competence of the future teacher of elementary school. 

Based on the research of the founders of the task approach, and also taking 

into account the specifics of the pedagogical problem of context orientation, its 

structure is defined, which contains the following components: the condition of the 

problem – the pedagogical situation as an objective context; contradictions and the 

problem are „hidden” components of a teaching task, reflecting the state of 

inconsistency of certain elements of the pedagogical system; purpose of the task – 

the model of its result; solution of the problem – a powerful procedural cycle, 

which contains the implementation of the mechanisms of analysis, the reflection of 

the intermediate result of teaching activity; generation of hypotheses for solving 

the problem associated with the mechanism of anticipation; modeling of a specific 

project solution within the appropriate professional context; the result of the task 

solution is the analysis of the results obtained, the reflection of „him/herself and 

their actions as a future teacher”. 

The criteria of system formation of pedagogical problems of context 

orientation are characterized: conformity to internal and external professional 

contexts of the teacher of elementary school; the focus on the formation of the 

professional competence of the future teacher of elementary school; compliance 

with dynamic processes, coherent professional areas of the future teacher of 

elementary school. 
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Based on the conceptual ideas of the systematic approach, as well as 

generalizing the experience of studying the essence and structure of the 

pedagogical system, the system of pedagogical tasks of context orientation, which 

is presented holistically in the corresponding structural-component procedural 

model, is substantiated and developed. 

The structural-procedural model of the system of pedagogical tasks of 

contextual orientation is represented, its components are analyzed: the target, the 

conceptual, the meaningful, the procedural, the effective. 

The target component of the system of pedagogical tasks of context 

orientation is represented by the effective goal, which consists in forming the 

professional competence of the future teacher of elementary school as a unity of 

motivational-value, cognitive, operational-activity and reflexive components; and 

procedural purpose, which is related to the modeling of the professional context of 

the elementary school teacher in the process of solving pedagogical tasks of 

context orientation. 

The conceptual component of the system of pedagogical problems of context 

orientation is based on the idea of the appropriateness of modern education, which 

involves the synthesis of key provisions of the system, activity, subjective, 

competence, context, task and reflexive scientific approaches. The outlined 

scientific approaches are specified in the principles: systemic and sequence, 

activity orientation, subject orientation, competence orientation, contextualization, 

task saturation and reflexive orientation. 

The meaningful component of the system of pedagogical tasks of context 

orientation contains various kinds and types of pedagogical tasks of context 

orientation, which are arranged in an integral taxonomy. Species diversity consists 

of motivational-forming, sensory-shaping, cognitive-forming, subjective-forming 

and reflexive-forming tasks, which simulate the subject-professional context of 

future professional activities; as well as perceptive-formative and communicative-

forming tasks that simulate the social context of future professional activities. For 

didactic purposes it is: educational, training and control-reflexive tasks; on the 
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scale and depth of the tasks: strategic, tactical, operational; in terms of complexity: 

standard, problem-solving, creative; by way of representing the condition: text 

tasks, photo tasks, video tasks; by way of presentation of a solution: tasks-reports, 

role-oriented tasks, task-projects. On the basis of the presented taxonomy, a bank 

of pedagogical problems of context orientation was concluded. 

The procedural component of the system of pedagogical tasks of the context 

orientation reflects the dynamic aspects associated with the stages of its 

introduction into the process of professional training of the future teacher of 

elementary school, which are: adaptation stage (I-st study course in the Higher 

Schools); simulation stage (II – III study courses); professional stage (IV-th course 

of training). The process component also contains a pedagogical techniques 

represented by interactive methods („Unfinished sentence”, „Brainstorming”, 

„Circle of ideas”, „Aquarium”, „Two to four”, „Press”, „Fishbone”, the inversion 

method, the method of self-actualization of the vitae’s experience) and the author’s 

algorithm for solving pedagogical tasks of context orientation and methodical 

support of its practical implementation. 

The effective of the developed system of pedagogical tasks of context 

orientation is connected with different levels of formation of professional 

competence of the future teacher of elementary school. 

In the presented study, the system of pedagogical problems of context 

orientation is defined as a holistic, hierarchical, orderly set of pedagogical tasks of 

context orientation, whose purpose-oriented basis is the formation of the 

professional competence of the future teacher of elementary school as a unity of 

motivational-value, cognitive, operational-activity and reflexive components. 

Taking into account the structure of professional competence, the criteria 

(motivational-semantic, knowledge, activity-behavioral, reflexive-appraisal), 

indicators and the levels (high, average, low) of their formation are determined. 

According to the results of the preliminary stage of the pedagogical 

experiment, it was found that the majority of students in the control group and the 

experimental group have low (44% and 44,3% respectively) and average (43,7% 
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and 43,4% respectively) levels of professional competence, which gave the reasons 

for the conclusion about the need to introduce in the process of professional 

training of the future teacher of elementary school effective forms and methods of 

training focused on the formation of all components of professional competence, 

which will improve its overall state of formation. 

The experimental research was carried out on the basis of the State 

Institution „Taras Shevchenko Luhansk National University” (Starobelsk), the 

Donbas State Pedagogical University (Slavyansk), the Kharkiv Humanitarian 

Pedagogical Academy, the Lesia Ukrainka Eastern European National University, 

Khmelnytsky Humanitarian Pedagogical Academy. In total the investigation 

involved 359 applicants of the first (Bachelor) level of higher education in the 

specialty 013 Primary education. The еxperimental group has 181 individuals. 

The examination of the effectiveness of the system of pedagogical tasks of 

context orientation in forming the professional competence of the future teacher of 

elementary school was carried out at the control stage of the experiment by 

comparing the results of the diagnostics of the experimental and control group 

students before and after the formation stage of the experiment. Comparison of the 

obtained results with the data of the confirmatory research showed a more 

significant positive dynamics of the formation of professional competence among 

students of the experimental group, which confirmed the effectiveness of the 

implemented system of pedagogical tasks of context orientation regarding the 

formation of the professional competence of the future teacher of elementary 

school. The reliability of the obtained results was confirmed using the Pearson 

criterion 2. 

Key words: professional training of the future primary school teacher, 

professional competence, the pedagogical task of contextual orientation, the system 

of pedagogical tasks of contextual orientation, the structural-procedural model of 

the system of pedagogical tasks of contextual orientation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Процеси трансформації, що 

відбуваються в сучасній освіті у форматі реалізації стратегічних положень 

Законів України „Про освіту” (2017 р.), „Про вищу освіту” (2014 р.), 

провідних ідей Концепції Нової української школи (2017 р.), у яких 

нормативно закріплені цільові орієнтири модернізації всіх ланок сучасної 

освіти, загострюють проблему підготовки компетентного першовчителя 

нової формації, який володіє навичками XXІ століття, а саме: критично 

мислить, виважено приймає відповідальні рішення, вдало вибудовує 

партнерські стосунки з суб’єктами педагогічного процесу, досягає 

поставлених цілей і здатний формувати окреслені якості в молодших 

школярів. 

Зазначене детермінує необхідність оновлення професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи на засадах упровадження практико 

зорієнтованих систем освіти, відомим й ефективним серед яких є контекстне 

навчання, яке ще на етапі підготовки в закладах вищої освіти сприяє 

зануренню студентів в умови сучасної початкової школи шляхом 

моделювання контексту майбутньої професійної діяльності. При цьому 

доцільним є синтез контекстного та задачного наукових підходів до 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, оскільки 

педагогічна діяльність є процесом розв’язання низки педагогічних задач. 

Відтак проблема розробки та впровадження педагогічних задач контекстної 

спрямованості у професійну підготовку майбутнього вчителя початкової 

школи є важливою, необхідною й доцільною. 

Різні аспекти проблеми професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи ґрунтовно досліджено у вітчизняній педагогічній науці, а 

саме: теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи (Н. Бібік, В. Бондар, С. Мартиненко, О. Матвієнко, 

О. Савченко, Л. Хомич, Л. Хоружа, І. Шапошнікова та ін.); формування 
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готовності майбутнього вчителя початкової школи до різних видів 

професійної діяльності (Т. Бєльчева, О. Демченко, О. Кучерявий, О. Ліннік, 

Д. Пащенко, Ю. Шаповал та ін.); формування професійно значущих якостей 

майбутнього вчителя початкової школи в процесі фахової підготовки 

(В. Денисенко, В. Докучаєва, С. Єрмакова, В. Желанова, Н. Кічук, 

М. Марусинець, Л. Онищук, О. Острянська, В. Паскар, Р. Пріма, В. Чорноус, 

Т. Яблонська та ін.); теоретичні та практичні аспекти професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи (Л. Крамаренко, О. Мельник, 

Н. Павленко, С. Ратовська, С. Стрілець, Л. Філатова та ін.). 

Сучасний науковий дискурс репрезентує дослідження широкого кола 

науковців, у працях яких належну увагу приділено проблемі контекстного 

навчання, зокрема розкрито: концептуальні засади й сутність контекстного 

навчання (А. Вербицький, В. Калашников); формування професійної 

компетентності в умовах контекстного навчання (О. Ларіонова, О. Попова, 

К. Шапошников); психологічні засади контекстного навчання 

(Т. Дубовицька, Н. Жукова); формування особистісної та професійної 

спрямованості (Ю. Верхова), пізнавальної та професійної мотивації 

(Н. Бакшаєва, В. Кругликов), розвиток самоактуалізованої особистості 

(Т. Дубовицька) в процесі контекстного навчання; провідні організаційні 

форми контекстного навчання (О. Андреєва, Н. Борисова, В. Вербицький, 

К. Гамбург, О. Ларіонова); теорія і технологія контекстного навчання 

майбутнього вчителя початкових класів (В. Желанова). 

Обґрунтування концептуальних положень задачного підходу здійснено 

в працях Г. Балла, А. Єсаулова, В. Загвязинського, Л. Фрідмана. 

Дослідженню задач у форматі міждисциплінарної методології присвячено 

студії відомих психологів (Г. Балл, В. Давидов, Г. Костюк, О. Леонтьєв, 

А. Маркова, В. Моляко, Л. Фрідман) та педагогів (В. Беспалько, П. Ерднієв, 

А. Уман, А. Усова). Доцільність включення задач у процес професійної 

підготовки майбутніх педагогів доведено в наукових розвідках О. Березюк, 

О. Вознюка, О. Дубасенюк, Л. Кондрашової, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, 
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Л. Спіріна, Л. Фрумкіна. Ґрунтовні положення теорії та практики розв’язання 

педагогічних задач розроблено в працях Н. Бордовської, Н. Кузьміної, 

Ю. Кулюткіна, В. Сластьоніна, Л. Спіріна, Г. Сухобської. Задачу як засіб 

розвитку професійно значущих якостей майбутніх педагогів представлено в 

студіях В. Докучаєвої, К. Журавльової, Н. Касперович, О. Полякової, 

С. Шоленкової. Проблему впровадження педагогічних задач контекстної 

спрямованості в процес професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи аспектно висвітлено в докторській дисертації 

В. Желанової. 

Незважаючи на значний інтерес дослідників до різних аспектів 

професійної підготовки вчителів початкової школи та напрямів контекстного 

й задачного навчання, можна стверджувати, що впровадження педагогічних 

задач контекстної спрямованості у професійну підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи не було предметом цілісного наукового 

дослідження. Зокрема, потребує подальших наукових розвідок проблема 

теоретичного обґрунтування сутності й структури педагогічної задачі 

контекстної спрямованості та розробка відповідної системи педагогічних 

задач контекстної спрямованості. Актуалізація предметного поля 

дослідження також підсилюється виявленими суперечностями між: 

вимогами суспільства до якості професійної підготовки сучасного вчителя 

початкової школи у форматі реалізації стратегічних ідей Концепції Нової 

української школи (2017 р.) та традиційними формами організації освітнього 

процесу в ЗВО; формувальним потенціалом ПЗКС щодо професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи та їх недостатнім 

використанням у процесі підготовки фахівців цієї спеціальності у ЗВО; 

об’єктивно зумовленою потребою в реалізації професійно зорієнтованих 

освітніх систем, якими є контекстне й задачне навчання, та нерозробленістю 

стратегії їх системного впровадження в процес професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи. 
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Актуальність досліджуваної проблеми, її недостатня розробленість у 

педагогічній теорії та практиці, а також необхідність розв’язання виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної роботи – „Система 

педагогічних задач контекстної спрямованості у професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкових класів”.  

Зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” за темою „Система підготовки професійно-

компетентних фахівців з дошкільної та початкової освіти” (номер державної 

реєстрації 0104U005504). Тему затверджено Міжвідомчою радою з 

координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в 

Україні (протокол № 3 від 28.04.2015 р.).  

Об’єкт дослідження – процес професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи в закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – система педагогічних задач контекстної 

спрямованості як складник професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи в закладах вищої освіти.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості, зорієнтованої на формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що процес 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи набуде ефективності за умови обґрунтування, розробки та 

впровадження у фахову підготовку системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості як цілісної, ієрархічної, упорядкованої сукупності 

педагогічних задач контекстної спрямованості, результативно-цільовою 

основою якої є формування професійної компетентності майбутнього 
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вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів. 

Відповідно до мети й гіпотези визначено завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми реалізації задачного 

підходу в теорії та практиці професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи. 

2. Розкрити сутність та структуру педагогічної задачі контекстної 

спрямованості. 

3. Теоретично обґрунтувати й розробити систему педагогічних задач 

контекстної спрямованості, зорієнтовану на формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; репрезентувати її 

структурно-процесуальну модель. 

4. Експериментально перевірити ефективність системи педагогічних 

задач контекстної спрямованості, зорієнтованої на формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи в закладах вищої 

освіти.  

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

фундаментальні ідеї філософії освіти (В. Андрущенко, Б. Гершунський, 

І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило, В. Огнев’юк, П. Саух); дослідження генези 

освітніх систем (Л. Ваховський, Н. Ничкало, І. Сташевська); положення 

системного (В. Афанасьєв, І. Блауберг, В. Садовський, Е. Юдін), 

контекстного (А. Вербицький, Т. Дубовицька, В. Желанова, Н. Жукова, 

О. Ларіонова), діяльнісного (А. Брушлинський, Л. Виготський, П. Гальперін, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн), задачного (Г. Балл, Г. Костюк, Н. Кузьміна, 

Ю. Кулюткін, М. Левіна, В. Сластьонін, Л. Спірін, Г. Сухобська, Л. Фрідман, 

М. Фрумкін), компетентнісного (І. Зимня, О. Овчарук, О. Субетто, Ю. Татур, 

Л. Хоружа), суб’єктного (К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, 

А. Деркач, В. Роменець, В. Татенко, В. Чернобровкін, С. Шехавцова), 

рефлексивного (О. Поліщук, І. Семенов, С. Степанов, Г. Щедровицький) 

наукових підходів; положення теорії педагогічних систем (В. Беспалько, 
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В. Докучаєва, Т. Ільїна, О. Караман, Н. Кузьміна, С. Харченко) та управління 

ними (Є. Хриков); положення теорії моделювання (А. Братко, Б. Кедров, 

В. Штофф, В. Ясвін); наукові праці з проблем професійної підготовки 

майбутніх педагогів (В. Бондар, Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, 

О. Кучерявий, С. Савченко, С. Сисоєва, В. Сластьонін), зокрема вчителя 

початкової школи (О. Березюк, Н. Бібік, Я. Кодлюк, О. Кучерявий, 

О. Матвієнко, О. Савченко, Л. Хомич); студії щодо професійної 

компетентності вчителя початкової школи (Н. Бібік, О. Савченко, Л. Хомич, 

Л. Хоружа); загальнотеоретичні та практичні аспекти розв’язання 

педагогічних задач (В. Докучаєва, В. Желанова, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, 

Ю. Кулюткін, М. Левіна, О. Матвієнко, В. Сластьонін, Л. Спірін, 

Г. Сухобська, Л. Фрумкін, Н. Черв’якова). 

Для досягнення мети та розв’язання окреслених завдань використано 

комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, 

зіставлення, узагальнення, систематизація наукових джерел та нормативних 

державних документів – для з’ясування стану розробленості досліджуваної 

проблеми, теоретичного обґрунтування системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості; дефініційний аналіз – для визначення й 

уточнення базових понять дослідження; моделювання – з метою розробки 

структурно-процесуальної моделі системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості; емпіричні – спостереження, анкетування, тестування, 

експертна оцінка – для виявлення рівня сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; педагогічний 

експеримент – з метою перевірки ефективності системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості щодо формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи; методи математичної 

статистики – для визначення статистичної значущості отриманих у ході 

експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі Навчально-наукового інституту педагогіки і 
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психології ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ); факультету початкової, технологічної та 

професійної освіти ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” 

(м. Слов’янськ); психолого-педагогічного факультету КЗ „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія”; факультету педагогічної освіти та 

соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки; факультету початкової освіти та філології Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. 

В експериментальному дослідженні взяли участь 359 студентів 

спеціальності 013 Початкова освіта та 32 викладачі ЗВО. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше: 

обґрунтовано та розроблено систему педагогічних задач контекстної 

спрямованості як цілісну, ієрархічну, упорядковану сукупність педагогічних 

задач контекстної спрямованості, результативно-цільовою основою якої є 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи як єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного та рефлексивного компонентів; виокремлено критерії 

(мотиваційно-смисловий, знаннєвий, діяльнісно-поведінковий, рефлексивно-

оцінювальний), показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; удосконалено 

змістове наповнення та методичний супровід процесу професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи на засадах розробки та 

впровадження системи педагогічних задач контекстної спрямованості; набули 

подальшого розвитку ідеї наукових підходів до професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи; уявлення про сутність понять 

„педагогічна задача”, „процес розв’язання педагогічних задач”; методи та 

форми організації освітнього процесу за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній 

достатній готовності до впровадження в освітній процес ЗВО, а саме: 

розроблено програму та навчально-методичне забезпечення спецкурсу 
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„Теорія та методика розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості” для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 013 Початкова освіта; банк педагогічних задач контекстної 

спрямованості, що може бути використаний у процесі викладання фахових 

дисциплін та дисциплін методичного циклу; алгоритм розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості та методичний супровід його 

практичної реалізації; діагностичний інструментарій щодо визначення рівня 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи.  

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі 

професійної підготовки майбутніх педагогів різних спеціальностей, науково-

педагогічній підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти, а також у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та самоосвітній діяльності студентів ЗВО. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” 

(м. Старобільськ) (довідка про впровадження № 1/678 від 07.06.2018), 

ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) 

(довідка про впровадження № 68-18-276 від 05.04.18), КЗ „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія” (довідка про впровадження № 01-13/223 

від 20.03.2018), Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (довідка про впровадження № 03-28/03/1806 від 25.06.2018) та 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (довідка про впровадження 

№ 287 від 05.06.2018). 

Особистий внесок автора в роботах, опублікованих у співавторстві, 

полягає в обґрунтуванні критеріїв системоутворення педагогічних задач 

контекстної спрямованості та висвітленні формувального потенціалу 

різновидів педагогічних задач контекстної спрямованості. 
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Апробація результатів дослідження. Концептуальні положення, 

теоретичні та практичні результати дисертаційної роботи оприлюднювались 

на науково-практичних конференціях різного рівня:  

Міжнародних – „Забезпечення якості вищої освіти: європейські й 

національні стандарти та індикатори” (Старобільськ, 2016), „Актуальні 

проблеми вищої професійної освіти України” (Київ, 2017), „Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін” (Суми, 

2017), „Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого – погляд у 

майбутнє” (Ніжин, 2017), „Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті 

розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української 

школи” (Київ, 2017), „Професійна підготовка фахівців в умовах неперервної 

освіти: креативний підхід” (Житомир, 2017), „Ключові питання наукових 

досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.” (Львів, 2018); 

Всеукраїнських – „Актуальні проблеми педагогічної освіти: 

європейський і національний вимір” (Луцьк, 2018), „Соціалізація особистості 

в умовах сучасних викликів” (Старобільськ, 2018); на засіданнях кафедри 

дошкільної та початкової освіти ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено в 17 

публікаціях (з них 16 – одноосібні), зокрема: 2 статті в колективних 

монографіях, 9 статей у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в 

зарубіжному періодичному виданні, 5 статей апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (327 найменувань, з них 15 іноземною мовою), 16 

додатків на 71 сторінці, 17 таблиць, 22 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 

323 сторінок. 



29 

РОЗДІЛ 1 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ЗАДАЧНОГО ПІДХОДУ ЯК 

НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 

1.1. Аналіз стану розробленості проблеми реалізації задачного 

підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя початкової 

школи 

 

Проблема впровадження задачного підходу в професійно-педагогічну 

підготовку у ЗВО має певні традиції. Починаючи з кінця 60-х років ХХ 

століття й до сьогодні, різні аспекти задачної проблематики висвітлено в 

працях вітчизняних і зарубіжних педагогів (В. Беспалько [19], В. Козаков 

[134], Л. Кондрашова [143], Н. Кузьміна [161], М. Левіна [171], Д. Пойа [229], 

П. Решетников [241], В. Сластьонін [260], Л. Спірін [265], М. Фрумкін [263]) 

та психологів (Г. Балл [11], П. Гальперін [52], В. Давидов [58], А. Есаулов 

[307], Г. Костюк [151], Ю. Кулюткін [202], О. Леонтьєв [174], А. Маркова 

[186], Г. Сухобська [202], Л. Фрідман [286] та ін.)  

Огляд поданих вище студій дає підстави стверджувати, що проблема 

впровадження задачного підходу в професійну підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи починає порушуватися з початку XXІ століття. 

Проте зауважимо, що сучасні дослідники задачної проблематики спираються 

на теоретичний досвід її фундаторів. Тому вбачаємо логічним чітко 

окреслити ґрунтовні дослідження в цій галузі. 

Так, на Паризькій конференції (1973 р.) Г. Костюк оприлюднив думку, 

що задачним підходом уважається така навчальна діяльність, як і будь-яка 

інша, яка має задачну структуру, тобто здійснюється за допомогою 

розв’язання специфічних для неї навчальних задач: мисленнєвих, мнемічних, 

перцептивних, імажинативних, комунікативних та ін. [153]. 
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Дещо іншу позицію констатуємо в роботі Л. Спіріна, М. Степенського 

та М. Фрумкіна „Аналіз навчально-виховних ситуацій та розв’язання 

педагогічних задач” („Анализ учебно-воспитательных ситуаций и решение 

педагогических задач”). Науковці, розкриваючи провідні положення 

задачного підходу до вивчення педагогічних фактів і явищ, зазначають такі 

його суттєві характеристики: орієнтація на з’ясування сутності й змісту 

досліджуваних об’єктів у конкретній ситуації, їх типовості, винятковості, 

особливості, індивідуальності; розкриття джерела виникнення аналізованого 

знання, явища, процесу, його причини, функційної залежності та 

відображувального характеру [263]. Як бачимо, це тлумачення є більш 

конкретним та суттєвим. Тому поділяємо думку, що реалізація задачного 

підходу до навчання допомагає здійснити аналіз досліджуваних явищ у 

контексті принципів, законів і категорій діалектичної логіки.  

Уважаємо за необхідне окреслити й погляди сучасних науковців на 

зазначену проблему.  

У контексті нашого дослідження важливою є думка О. Вознюка та 

О. Дубасенюк, що полягає в розгляді задачного підходу з позиції його 

потенціалу щодо розвитку рефлексії (самоспостереження, самозвіту), 

самосвідомості, самооцінки, формування гуманістично спрямованої позиції, 

ціннісних орієнтацій майбутніх учителів. Уважаємо, що найбільш суттєвим є 

погляд науковців на доцільність посилення проблемності подачі навчального 

матеріалу за рахунок проблемних питань, проблемних практичних завдань, 

включення педагогічних задач з особистого досвіду студентів, набутого в 

період різних видів педагогічних практик [70, с. 30 – 31]. 

Підкреслимо й думку О. Антонової та О. Дубасенюк, що реалізація 

задачного підходу передбачає моделювання повного циклу педагогічного 

мислення майбутнього вихователя – від зародження проблемної ситуації, 

професійної мотивації, постановки виховної задачі до знаходження способів 

вирішення проблеми та їх обґрунтування, що забезпечує засвоєння 

студентами трьох основних цілей: 1) розвиток теоретичного мислення; 
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2) формування пізнавального інтересу до педагогічних дисциплін, 

актуальних проблем педагогіки; 3) розвиток професійної мотивації фахівця 

[69, с. 16]. 

Цікавим, на наш погляд, є тлумачення головної дидактичної ідеї 

задачного підходу А. Коржуєва та В. Попкова, що полягає в організації 

викладачем процесу засвоєння знань шляхом структурування навчального 

матеріалу у вигляді певної послідовності задач, пов’язаних тим чи тим 

логічним ланцюжком: „переміщуючись від однієї задачі до іншої, студент 

включається в активний процес самостійного здобування знань, 

зафіксованого в навчальних планах і програмах. При цьому перелік задач 

досить широкий: від найпростіших, які вимагають елементарних 

пізнавальних зусиль студента, до дослідницьких задач підвищеного ступеня 

складності, які вимагають серйозних інтелектуальних затрат і 

довготривалого часу для їхнього вирішення” [232, с. 72]. 

Відзначимо, що задачний підхід пов’язаний з феноменом „задачне 

навчання”, який досліджено в роботах Г. Балла [11], В. Загвязинського [105], 

В. Козакова [134], Ю. Машбиця [195].  

Актуальною для нас є праця Г. Балла „Теорія навчальних задач: 

психолого-педагогічний аспект” („Теория учебных задач: психолого-

педагогический аспект”). Розглядаючи навчальний процес як процес 

розгорнутих продуктивних або репродуктивних дій, автор зазначає, що 

задачний підхід реалізується через навчальну задачу – специфічний вид 

навчального завдання; а його сутність полягає в тому, щоб у кожній ситуації, 

яка потребує вирішення, окрім систем, що становлять задачі, виділяти 

системи, які забезпечують розв’язання цих задач, якісні й кількісні 

характеристики виділених задач, засоби та способи їх розв’язання [11]. 

Убачаємо доречною позицію науковця щодо зв’язку результативності 

навчання з певними задачами, їхньою послідовністю й засобами розв’язання. 

Вагомим доповненням до представлених вище позицій уважаємо 

твердження В. Загвязинського щодо необхідності розробки принципів, 
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засобів, прийомів, які допоможуть студентам в усвідомленні проблемності 

поданих задач, знаходженні способів, за допомогою яких розв’язання 

проблемних ситуацій набуде для студентів особистої значущості, а також 

навчить їх бачити та аналізувати проблемні ситуації, виокремлювати 

проблеми й задачі [105, с. 98]. 

На нашу думку, ґрунтовними є визначені Ю. Машбицем вимоги щодо 

реалізації задачного навчання на практиці, серед яких головними є такі: 

1) доцільність конструювання не окремої задачі, а системи задач; 

2) прагнути, щоб система задач забезпечувала досягнення не тільки 

найближчих навчальних цілей, але й віддалених; 3) навчальні задачі повинні 

забезпечити засвоєння системи засобів, необхідних і достатніх для успішного 

здійснення навчальної діяльності; 4) навчальні задачі повинні 

конструюватися так, щоб відповідні засоби діяльності, засвоєння яких 

передбачається в процесі розв’язання задачі, поставали як прямий продукт 

навчання [195]. 

Отже, задачне навчання має певні характерні особливості. На нашу 

думку, найбільш удалий варіант їх констатації запропоновано в дослідженні 

В. Козакова: 1) задача – це задана у визначених умовах мета діяльності, яка 

має бути досягнута; 2) обов’язковою структурою задачі є вимога (мета), 

умова (відоме) та бажане (невідоме), що сформульовано в запитанні; 3) до 

кожної дисципліни має бути розроблено комплекс (систему) типових задач; 

4) у системі типових задач з дисципліни повинні бути задачі, зорієнтовані і 

на формування вмінь, знань і навичок, і на формування самостійності; 

5) кожна задача повинна мати ознаки ясності та розуміння мети, що, у першу 

чергу, вимагає професійної орієнтації задач і необхідності проектування 

засвоєння вмінь, які характерні для майбутньої професійної діяльності; 

6) система задач повинна охоплювати весь діапазон складності: від 

загальнодоступних до задач підвищеної складності; 7) для реалізації 

задачного навчання студенти повинні бути забезпечені необхідними 

інформаційно-методичними матеріалами [134, с. 69 – 71]. 
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Отже, узасаднюючись на розглянутих вище позиціях, сутність 

задачного підходу вбачаємо в організації освітнього процесу шляхом 

структурування навчального матеріалу у вигляді системи задач, які 

відбивають специфіку майбутньої професії та розв’язання яких сприяє 

формуванню й розвитку професійно важливих якостей особистості.  

При цьому суттєвими особливостями реалізації задачного підходу в 

професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи вважаємо 

такі, як:  

• конструювання системи задач, типових для цієї професії; 

• професійна зорієнтованість кожної задачі; 

• поступова „задачна насиченість” освітнього процесу; 

• варіативність видів та типів задач; 

• розширення діапазону складності задач;  

• забезпеченість студентів необхідними інформаційно-методичними 

матеріалами;  

• усвідомлено-активне включення студента в процес розв’язання задач. 

Концептуальні положення теорії та практики розв’язання педагогічних 

задач висвітлено в низці навчальних і навчально-методичних посібників, 

збірників задач таких авторів: О. Вознюк, О. Дубасенюк [70], Л. Даниленко 

та М. Даниленко [59], Л. Додон [67], Н. Дяченко [89], Л. Кондрашова [143], 

О. Матвієнко [191], Л. Мільто [201], Є. Рижило [242], Л. Спірін [264] та ін. 

Розглянемо ті, які вважаємо найбільш інформативними в контексті 

проблеми нашого дослідження. 

На основі аналізу чисельної низки робіт зазначимо, що першою працею 

такого роду є збірник „Педагогічні задачі” („Педагогические задачи”) 

Є. Рижила та Г. Чернова, у якому описано педагогічні задачі з досвіду роботи 

авторів посібника, учителів і вихователів шкіл та різних навчально-виховних 

закладів. На нашу думку, є доцільним, що автори подають задачі „не в 

готовому вигляді”, а представляють їх як опис деякої певною мірою складної 

педагогічної ситуації, що, своєю чергою, спонукає студентів (учителів) до 
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активних роздумів перед визначенням самої педагогічної задачі та її 

розв’язанням. Навчальна цінність цього збірника полягає в тому, що, крім 

самої добірки педагогічних задач, автори розробляють методичні 

рекомендації та наводять деякі конкретні приклади правильного розв’язання 

педагогічних задач [242]. 

Уважаємо доречним відмітити змістову насиченість, професійно 

зорієнтований потенціал навчального посібника „Завдання з педагогіки” 

(„Задания по педагогике”) Л. Додон, специфіка якого полягає в тому, що 

авторкою розроблено завдання проблемного характеру з педагогіки, 

дидактики та теорії виховання. Важливим є те, що представлені завдання 

мають професійну спрямованість та сприяють закріпленню й застосуванню 

майбутніми вчителями набутих теоретичних знань у професійній діяльності 

[67].  

Схожою є робота Л. Кондрашової „Збірник педагогічних задач” 

(„Сборник педагогических задач”), у якому зібрані задачі відповідно до 

основних розділів навчальної програми з педагогіки, а саме: загальних основ 

педагогіки, дидактики, теорії виховання та школознавства [143].  

На нашу думку, представлена авторкою систематизація педагогічних 

задач та ситуацій є цілком доцільною, оскільки така послідовність їх подання 

дозволяє пов’язати задачі з конкретним змістом теми, що вивчається, а 

пошук відповіді на поставлені запитання спонукає студентів до поглибленого 

засвоєння навчального матеріалу. Таке групування задач забезпечує більш 

ґрунтовне розкриття провідних теоретичних положень, установлення 

взаємозв’язків між педагогічними фактами та явищами, педагогічною 

теорією та практикою.  

Дещо інший формат має навчальний посібник „Педагогічні задачі” 

М. Даниленка та Л. Даниленко, у якому зібрано педагогічні задачі, які 

можуть бути використані при проведенні лекційних, семінарських, 

лабораторно-практичних занять, а також при виконанні курсових та 

дипломних робіт, під час педагогічної практики. Представлені педагогічні 
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задачі орієнтують майбутніх педагогів на оволодіння основами професійної 

майстерності щодо розв’язання педагогічних проблемних задач, вивчення 

передового педагогічного досвіду, творче застосування набутих знань у 

процесі педагогічної практики. Суттєвим є те, що запропоновані задачі 

націлюють на нові форми, методи і прийоми організації та проведення 

навчальної роботи [59]. 

У посібнику Л. Спіріна „Педагогіка розв’язання навчально-виховних 

задач” („Педагогика решения учебно-воспитательных задач”) на конкретних 

прикладах висвітлено питання теорії і методики аналізу шкільних ситуацій та 

розв’язання педагогічних задач. Новим є те, що у структурі педагогічного 

аналізу, окрім методологічного та гносеологічного аспектів, виділено й 

психолого-педагогічну діагностику школяра. Серед методик розв’язання 

педагогічних задач запропоновано евристичну програму аналізу ситуацій та 

розв’язання задач, яка свого роду є інструкцією, що містить указівку на те, 

які пізнавальні підзадачі (термін Л. Спіріна) та в якому порядку необхідно 

розв’язувати, на які запитання та в якій послідовності необхідно відповідати, 

щоб розв’язати складну пізнавальну задачу загалом [264]. 

Ґрунтовним, оригінальним і відмінним від наведених вище вважаємо 

підхід О. Матвієнко, яка у своєму навчально-методичному посібнику „Метод 

конкретних педагогічних ситуацій” обґрунтовує теоретичні та практичні 

аспекти застосування цього методу як методу навчання й виховання, аналізує 

принципи та умови навчання в процесі реалізації методу дискусії, пропонує 

різноманітні педагогічні задачі та педагогічні ситуації [191]. 

У навчальному посібнику „Соціально-педагогічні задачі” („Социально-

педагогические задачи”) О. Галагузова, М. Галагузової, І. Ларіонової 

представлено систему соціально-педагогічних задач та методику їх 

використання в професійній підготовці фахівців соціальної сфери. Авторами 

зазначено, що розв’язання задачі – це створення моделі проблемної ситуації, 

яка відповідатиме реальному змісту педагогічної задачі та розв’язання якої 
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необхідно здійснювати за алгоритмом. Сама ж система задач побудована в 

логіці від простого до складного [51]. 

Серед останніх праць вітчизняних науковців, присвячених питанню 

теорії та практики розв’язання педагогічних задач, найбільш ґрунтовними є 

роботи О. Вознюка та О. Дубасенюк [70], Н. Дяченко [89], Л. Мільто [201].  

Так, О. Вознюк та О. Дубасенюк у навчальному посібнику 

„Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання” 

відображають теоретичні засади дослідження процесу розв’язання 

професійно зорієнтованих педагогічних задач, типологію та технологію їх 

розв’язання. На особливу увагу заслуговує добірка педагогічних задач, які 

систематизовано відповідно до основних розділів курсу педагогіки. Як 

зазначено раніше, таке групування є педагогічно доцільним. Доречним є й те, 

що практичні та тестові завдання підібрано на основі аналізу не тільки 

педагогічних джерел, а й ситуацій, що виникали в студентів під час 

педпрактики [70].  

У навчальному посібнику Л. Мільто „Теорія і технологія розв’язання 

педагогічних задач” обґрунтовано теоретичні та технологічні засади 

підготовки вчителя до розв’язання педагогічних задач з позицій сучасної 

педагогічної науки та накопиченого практичного досвіду. Його цінність 

полягає в тому, що автором подано приклади педагогічних ситуацій з 

реальної практики вчителів, що супроводжуються можливими варіантами їх 

розв’язання; представлено моделі аналізу педагогічних ситуацій, що 

виконано досвідченими педагогами; надані психолого-педагогічні критерії 

оцінки педагогічних дій учителя в практичних ситуаціях; запропоновано 

різноманітні педагогічні ситуації з варіантами педагогічних задач, що 

виникають на їх основі, та серія запитань, які націлюють на знаходження 

правильного розв’язання задачі. Зазначимо, що ця технологія навчання 

студентів розв’язувати педагогічні задачі розроблена на основі особистісно 

зорієнтованого підходу й спрямована на розвиток їхнього творчого 

потенціалу [201]. 
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Дещо інший аспект зазначеної проблеми, а саме теоретичні та 

практичні засади використання педагогічних задач у підготовці майбутніх 

викладачів до професійної діяльності, висвітлено в навчальному посібнику 

Н. Дяченко „Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх 

викладачів”. Запропонований комплекс педагогічних задач включає задачі, 

зміст яких відповідає основним видам професійної діяльності викладача, а 

саме: навчальній, методичній, науковій та організаційній роботі, а також – 

задачі для самостійної роботи студентів. Відзначимо, що авторкою 

виокремлено дидактично доцільні інтерактивні методи навчання, спрямовані 

на формування системи вмінь щодо розв’язання педагогічних задач, а саме: 

метод конкретних педагогічних ситуацій, метод аналізу проблемних 

ситуацій, метод моделювання педагогічних ситуацій, ділова гра, метод 

„мозковий штурм”, розв’язання педагогічних задач у проектній діяльності, 

розв’язання педагогічних задач з використанням інформаційно-

комунікативних технологій [89]. Поділяємо думку Н. Дяченко, що 

використання окреслених методів сприяє розвитку творчого та критичного 

мислення й відповідно створює сприятливі умови для формування готовності 

до майбутньої професійної діяльності. 

Отже, ураховуючи розглянуті підходи до побудови навчальних 

посібників та збірників, наголосимо, що стрижневими положеннями в 

процесі їхньої розробки вважаємо такі:  

1) розкриття і загальнотеоретичних, і практичних засад процесу 

розв’язання професійно зорієнтованих педагогічних задач; 

2) надання методичного супроводу та рекомендацій щодо їх 

розв’язання; 

3) систематизація педагогічних задач відповідно до контекстів 

майбутньої професійної діяльності; 

4) реалізація принципу варіативності: виокремлення задач за рівнем 

складності, самостійності та креативності. 



38 

90-ті роки ХХ століття – початок ХХІ століття знаменувалися захистом 

низки дисертаційних робіт, присвячених проблемі підготовки майбутніх 

учителів до розв’язання педагогічних задач. 

Проте зауважимо, що перша дисертація з проблеми впровадження 

задачного підходу до професійної підготовки майбутніх педагогів датована 

1985 р. Це праця О. Орлової, у якій розглянуто міжпредметні навчально-

педагогічні задачі в підготовці вчителя. Однією з головних дидактичних умов 

побудови та розв’язання зазначених задач виділено міжпредметний зв’язок: 

педагогіка – психологія – методика викладання навчального предмета – 

спеціальні дисципліни. Зазначимо, що розробка самої системи 

міжпредметних навчально-педагогічних задач включала добір конкретних 

педагогічних ситуацій, їх дидактичний аналіз, літературну обробку тематики 

та змісту задач, їхній поділ на типи залежно від різних показників, 

порівняння, доцільний відбір, упорядкування відповідно до конкретних цілей 

навчання та особливостей навчального процесу. Це перше дослідження, у 

якому на основі цілісного підходу до педагогічної підготовки студентів 

побудована система міжпредметних навчально-педагогічних задач, що 

включає комплекс таких задач, як аналітичні, конструктивні, комунікативні, 

організаторські та дослідницькі [216]. Проте, як бачимо, вони більшою мірою 

відображають операційно-діяльнісний компонент професійної 

компетентності майбутнього вчителя.  

У дисертаційній роботі Ю. Іванової обґрунтовано дидактичні умови 

використання педагогічних задач при вивченні загальноосвітніх і 

спеціальних предметів у педагогічному виші, до яких віднесено: професійно-

педагогічну доцільність, особисте прийняття задачі студентом, відбір змісту і 

способів пред’явлення задач відповідно до специфіки досліджуваного 

предмета й рівня професійної спрямованості студентів, системність і 

дозованість їх включення в освітній процес, здійснення міжпредметних 

зв’язків змісту задач з дисциплін психолого-педагогічного циклу та 

безперервної педагогічної практики студентів [115]. Однак зауважимо, що 
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наведена Ю. Івановою типологія педагогічних задач (аналітичні, 

цілепокладання, виконавчі), критерієм створення якої було обрано основні 

види педагогічної діяльності, не відображає повною мірою всі аспекти 

професійної діяльності сучасного вчителя.  

У дисертації О. Самещенко розглянуто питання творчої ініціативи 

вчителя, а саме її психологічну сутність та особливості прояву, в ситуаціях 

розв’язання педагогічних задач. У межах цієї роботи зазначений феномен 

розглянуто як якісну характеристику активності педагога у сфері професійної 

діяльності, що виявляється в самостійному пошуку нестандартних 

педагогічних рішень, у реалізації мотиваційної тенденції щодо 

самоактуалізації, самовираження в педагогічній діяльності. Цікавою є думка 

дослідниці щодо виявлення творчої ініціативи, яка внутрішньо мобілізує 

особистість і пов’язана з ціннісними орієнтаціями вчителя у сфері професії 

[248].  

Психологічні умови формування в майбутніх учителів стратегій 

розв’язання педагогічних задач, серед яких загострюється увага на 

стимулюванні стратегічних інтелектуальних тенденцій, спрямованих на 

осмислення психолого-педагогічних знань, зокрема й передових 

педагогічних ідей, генерування та реалізацію на їх основі задумів розв’язання 

конкретних навчально-професійних педагогічних задач, визначено в 

дисертаційній роботі C. Ніколаєнко. Як засіб активізації творчої 

інтелектуальної діяльності студентів визначено використання колективної, 

групової та самостійної навчально-професійної діяльності, активних методів 

професійно-педагогічної підготовки [209].  

Нетрадиційною, на наш погляд, є дисертаційна робота О. Крюкової, у 

якій педагогічні задачі розглянуто як чинник професійної спрямованості 

навчання в педагогічному виші. Проте використання задач пропонується в 

процесі вивчення курсу філософії. Зазначено, що методологічні регулятиви 

пошуку педагогічних рішень базуються саме на таких філософських 

категоріях та принципах, які дозволяють виділити якісну визначеність, 
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цілісність педагогічних явищ, їх особливе місце в системі теоретичних явищ 

про сутність навчально-виховного процесу [158]. У форматі нашого 

дослідження важливою є позиція дослідниці, що в процесі розв’язання 

педагогічних задач повинні застосовуватися усвідомлено-рефлексивні 

знання.  

У дисертації Л. Шелестової розглянуто проблему підготовки до 

розв’язання педагогічних задач майбутнього інженера-педагога. Слушною, на 

наш погляд, є думка, що готовність до розв’язання педагогічних задач слід 

розглядати як єдність емоційно-ціннісного, змістовно-дієвого та креативного 

компонентів, які є інтегративною характеристикою та виконують у регуляції 

професійної діяльності студентів функції цільової орієнтації, а також 

ціннісну, комунікативну, рефлексивну [299]. 

У певному сенсі інноваційним є дослідження В. Ковальчук, у якому 

уперше здійснено теоретико-методологічне обґрунтування феномену 

„соціально-педагогічна задача”. Вагомим є те, що авторкою представлено не 

тільки загальну характеристику соціально-педагогічних задач, що виникають 

у професійній діяльності вчителя, а й визначені передумови їх виникнення та 

структура, що дозволило виділити їхню типологію; розробити методичні 

основи розв’язання цього типу задач, що містить технологічний процес 

підготовки та методичний інструментарій [131].  

Важливою в контексті проблеми нашого дослідження є дисертаційна 

робота С. Шоленкової, у якій обґрунтовано доцільність задачного навчання 

студентів факультету педагогіки та методики початкової освіти. 

Відповідно до мети й змісту навчального курсу інформатики дослідницею 

розроблено систему навчальних задач, яка базується на системно-

інформаційній мові опису об’єктів-відносин. Дослідниця довела, що 

запропонована система задач сприяє формуванню основних понять курсу 

інформатики, оптимізує набуття досвіду інтелектуальної, практичної та 

творчої діяльності майбутніх фахівців [300]. Отже, у котрий раз доведено 
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позитивний вплив задачного навчання на ефективність фундаментальної 

професійної підготовки у ЗВО. 

Як функційні одиниці оперативного мислення нестандартні навчальні 

та психолого-педагогічні задачі досліджено О. Туревською. З метою 

формування оперативного мислення, зниження психологічної напруги в 

студентів, адаптації до майбутньої професійної діяльності розроблено 

систему навчальних психолого-педагогічних задач, спрямованих на аналіз 

нестандартних ситуацій і формулювання проблеми; на висунення і 

підтвердження гіпотез; на пошук рішення; на аналіз і оцінку різних 

прогнозованих рішень; на комплексне розв’язання задач [281].  

У дисертації І. Лавринець розглянуто можливості розвитку професійної 

самостійності майбутніх учителів на основі використання системи 

критеріальних педагогічних задач. У форматі нашого дослідження важливим 

є розгляд логіки процесу розвитку професійної самостійності: від 

самопізнання та самоідентифікації до особистісного засвоєння психолого-

педагогічних дисциплін і до проектування самостійної професійної 

діяльності та її реалізації [169].  

К. Єршовою визначено вміння вчителя здійснювати інтеграцію 

міждисциплінарних знань як передумову успішного розв’язання педагогічних 

задач у різних видах діяльності. Дослідницею доведено, що в процесі 

розв’язання педагогічних задач інтеграція теорії та практики підвищує рівень 

професійної підготовки студентів за таких умов, як: необхідність реалізації 

концепції діяльнісно зорієнтованого педагогічного простору, трансформація 

теоретичних знань у практичні вміння та формування мотиваційної 

готовності студентів до розв’язання педагогічних задач [90].  

У дисертації С. Перевалова розглянуто психолого-педагогічні 

детермінанти ефективної підготовки вчителя до творчого розв’язання 

педагогічних задач. Науковцем обґрунтована й розроблена суб’єктно-

діяльнісна технологія, що забезпечує формування суб’єктної позиції 

педагога, його перехід з режиму виконавських функцій до інтенсивного 
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самокерованого професійно-творчого розвитку. Поділяємо думку дослідника, 

що процес становлення готовності вчителя до творчого розв’язання 

педагогічних задач проходить певні етапи, а саме: самоідентифікації, 

самовизначення та самореалізації [225].  

У студії Ю. Кравченко на основі обґрунтованих теоретико-методичних, 

історико-педагогічних та науково-методичних засад розв’язання 

педагогічних задач розроблено комплексну модель формування в майбутніх 

учителів умінь професійно розв’язувати педагогічні задачі [154]. Нам 

імпонує позиція дослідниці щодо впровадження відповідного спецкурсу в 

якості основного засобу такої підготовки.  

Дещо інший аспект задачного навчання, а саме педагогічні задачі як 

засіб реалізації принципу фундаментальності в процесі підготовки 

майбутніх учителів, висвітлено в дисертаційній роботі Н. Касперович. 

Наголошено, що з метою актуалізації фундаментальних знань та вмінь 

необхідно використовувати діалогічні методи навчання, групові форми 

роботи та самостійне розв’язання педагогічних задач різних за рівнем 

складності [125].  

Убачаємо важливим дослідження Г. Нагорнової, присвячене проблемі 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобом 

перетворення ситуації в педагогічну задачу. Відзначимо, що розглянута 

дослідницею технологія використання кейс-методу є актуальною і в 

сьогоденні [205].  

У роботі А. Курашинової вперше обґрунтовано задачну форму 

організації навчального процесу як інструменту ефективного формування 

професійно-педагогічного мислення майбутніх педагогів. Цілком доречною є 

думка дослідниці, що в розвитку професійного мислення студентів значну 

роль відіграють орієнтація на продуктивну педагогічну діяльність та 

рефлексія як один з механізмів, що дозволяє адекватно розв’язувати 

педагогічні задачі з урахуванням досягнення результативних і процесуальних 

цілей педагогічної діяльності [165].  
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Новий аспект проблеми задачного навчання, а саме рефлексивно-

піктографічні задачі як засіб формування педагогічної культури, висвітлено 

в дисертаційній роботі Л. Корчагіної. Як бачимо, це новий тип педагогічних 

задач, специфіка якого полягає в тому, що механізм розв’язання задачі 

виникає на основі зовнішнього сприйняття образу, проте заключним етапом 

розв’язання цих задач усе ж таки є етап рефлексії. Суттєвим уважаємо 

виділення проблемності та дивергентності рефлексії як провідних 

особливостей рефлексивно-піктографічних задач [148]. 

Отже, здійснений огляд фундаментальних робіт у галузі задачної 

проблематики дає підстави стверджувати, що зазначене питання є досить 

дослідженим.  

Стисло окреслимо наукові здобутки:  

1) обґрунтовано поняття „міжпредметна навчально-педагогічна задача” 

(О. Орлова), „соціально-педагогічна задача” (В. Ковальчук), „психолого-

педагогічна задача” (О. Туревська), „критеріальна педагогічна задача” 

(І. Лавринець); „рефлексивно-піктографічна задача” (Л. Корчагіна); 

2) доведено потенціал педагогічних задач щодо позитивного впливу на 

ефективність професійної підготовки (С. Шоленкова); розвитку професійної 

компетентності (Г. Нагорнова), професійної самостійності (І. Лавринець), 

творчої ініціативи (О. Самещенко) вчителя; формування професійно-

педагогічного мислення майбутнього педагога (А. Курашинова); 

3) педагогічну задачу досліджено з позиції чинника професійної 

спрямованості навчання (О. Крюкова), засобу реалізації принципу 

фундаментальності професійної підготовки (Н. Касперович); 

4) визначено дидактичні (О. Орлова, Ю. Іванова, К. Єршова) та 

психологічні (С. Ніколаєнко) умови, методичні основи (В. Ковальчук) 

формування вмінь розв’язувати педагогічні задачі; 

5) розроблено комплексну модель (Ю. Кравченко) та низку авторських 

програм формування вмінь професійно розв’язувати педагогічні задачі. 
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Проте проблему реалізації задачного підходу в професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи починають активно досліджувати з 

початку XXI століття.  

Аналіз досвіду вітчизняних науковців та науковців ближнього 

зарубіжжя дозволив виокремити певні наукові напрями в дослідженні 

проблеми впровадження задачного підходу в контексті професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, а саме: 

• розгляд задач як педагогічної умови професійно-педагогічної 

підготовки (Ю. Вторнікова, О. Острянська);  

• дослідження задач як засобу розвитку професійно значущих якостей 

майбутнього вчителя (В. Докучаєва, В. Желанова, Ю. Заєць, О. Курлигіна, 

А. Лозенко, Н. Теличко, Н. Черв’якова); 

• трактування задач як засобу моделювання окремих аспектів 

професійної діяльності майбутнього вчителя (М. Брутова, А. Буторіна, 

М. Прокоф’єва, І. Размолодчикова, О. Стрілець); 

• розробка провідних положень теорії та практики розв’язання 

педагогічних задач (Л. Анісімова, І. Бодрова, Н. Демидова, С. Дубяга, 

О. Маляренко та ін.). 

Розглянемо проблемне поле праць, суголосних виділеним науковим 

напрямам. 

Розгляд задач як педагогічної умови професійно-педагогічної 

підготовки здійснено в працях Ю. Вторнікової [48] та О. Острянської [219]. 

Так, у дослідженні О. Острянської, що присвячено формуванню 

комплексних педагогічних умінь у майбутнього вчителя початкової школи, 

виокремлено мотиваційно-пізнавальний, тренувально-виконавчий та 

рефлексивно-творчий етапи зазначеного процесу, які ми вбачаємо цілком 

логічними. Однак наголосимо на тому положенні, що при цьому в якості 

однієї з вагомих умов навчання використано варіативне конструювання 

студентами педагогічних ситуацій, розв’язання педагогічних задач, а також 
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інноваційне моделювання за заданими творчими ситуаціями педагогічної 

взаємодії з різними суб’єктами навчально-виховного процесу [219]. 

У студії Ю. Вторнікової однією з педагогічних умов формування 

професійно-комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи визначено розробку та впровадження спеціальної добірки 

комунікативних ситуаційних задач (базових та спеціальних). Ми поділяємо 

позицію дослідниці стосовно того, що аналіз, прогнозування та розв’язання 

задач сприяє формуванню всіх складників компетентності педагога (у цьому 

випадку комунікативної) [48].  

Дослідження задач як засобу розвитку професійно значущих якостей 

майбутнього вчителя початкової школи знаходимо в роботах Л. Анісімової 

[6], В. Докучаєвої [68], В. Желанової [101], Ю. Заєць [109], О. Курлигіної 

[166], А. Лозенко [178], Н. Теличко [274], Н. Черв’якової [292].  

Першим ґрунтовним дослідженням, у якому порушено питання 

впровадження педагогічних задач у процес професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, є дисертаційна робота 

В. Докучаєвої, присвячена темі формування конструктивного мислення 

фахівця зазначеного профілю. Активізацію творчих методів розв’язання 

педагогічних задач дослідницею визначено як психолого-педагогічну умову 

формування конструктивного мислення майбутнього вчителя початкової 

школи. Важливою для нас є позиція В. Докучаєвої, суголосно якій 

ефективним засобом розв’язання педагогічних задач є конструювання 

продуктивних педагогічних систем [68]. 

Доцільність використання педагогічних задач контекстної 

спрямованості в процесі формування рефлексивної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи, а також його мотиваційної, 

смислової та суб’єктної сфер доведено в докторській дисертації 

В. Желанової. З метою формування сукупності рефлексивних конструктів 

дослідницею виокремлено такі типи задач контекстного типу: мотиваційні, 
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рефлексивно-аналітичні, задачі смислової спрямованості та задачі суб’єктної 

спрямованості, що становить вагоме значення для нашого дослідження [101]. 

А. Лозенко визначено теоретичні та практичні засади розв’язання 

дидактико-рефлексивних задач як засобу формування в майбутнього вчителя 

початкової школи рефлексивних умінь у процесі їхньої дидактичної 

підготовки. Для нас є важливою позиція А. Лозенко щодо рухливості й 

гнучкості застосування різних видів задач у реальній дидактичній діяльності 

вчителя. Проте відзначимо, що за будь-яких умов принцип системності все ж 

таки повинен залишатися провідним [178]. 

На вагомості методичних задач у професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи наголошено в працях Н. Черв’якової. Авторкою 

доведено, що методичні задачі відіграють важливу роль у вихованні у 

студентів інтересу до майбутньої професії, розвивають стійку позитивну 

мотивацію до освітньої діяльності вчителя початкової школи, поглиблюють 

її, забезпечують за певних умов перехід від зовнішньої позитивної мотивації 

до внутрішньої позитивної умотивованості. Ми поділяємо думку, що задачі є 

дієвим педагогічним засобом трансформації предметних знань у професійно 

зорієнтовані, набуття первинного (квазіпрофесійного) досвіду 

конструктивно-проектувальної діяльності щодо підготовки та реалізації 

навчального процесу в початковій школі [292]. 

У дослідженні О. Курлигіної висвітлено питання впровадження в 

освітній процес (при вивченні курсу „Методика викладання російської 

мови”) методичних задач, що виконують мотиваційну, навчальну та 

корекційно-оцінну функції; доведено, що систематичне їх використання 

підвищує ефективність формування лінгвометодичної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи [166].  

Натомість дисертаційну роботу Ю. Заєць присвячено дослідженню 

методичної задачі як засобу формування проективних умінь у процесі 

методико-математичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

На основі інтеграції психолого-педагогічних, предметних (математичних) та 
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методичних знань дослідницею розроблені методичні задачі двох типів – 

аналітичні та конструктивні. Аналіз роботи дає підстави стверджувати, що 

ефективна реалізація задачного навчання передбачає врахування низки і 

загальнопедагогічних, і специфічних (для кожної галузі) умов [109]. 

Вагомим є дослідження Л. Анісімової, у якому на основі ретельного 

теоретичного обґрунтування розроблено систему педагогічних задач як 

засобу формування специфічних професійних умінь майбутнього вчителя 

початкової школи та спроектовано відповідну модель [6]. Нам імпонує ідея 

Л. Анісімової щодо розгляду зазначеного питання з позиції системного 

підходу. 

Н. Теличко зазначено, що використання педагогічних ситуацій сприяє 

формуванню основ педагогічної майстерності майбутнього вчителя 

початкової школи. Погоджуємося з думкою дослідниці, що педагогічна 

задача стає засобом формування й розвитку педагогічного мислення, 

усвідомлення необхідності виконання в педагогічній ситуації певних 

професійних дій: оптимальних, ефективних, доцільних, майстерних [274]. 

Як бачимо, педагогічні задачі мають значний потенціал щодо 

формування провідних складників професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, що доводить необхідність їх упровадження в 

систему професійно-педагогічної підготовки у ЗВО. 

Значна кількість наукових робіт таких авторів, як І. Бодрова [23], 

А. Буторіна та М. Брутова [30], О. Маляренко [183], М. Прокоф’єва [234], 

І. Размолодчикова [238], О. Стрілець [271], присвячена трактуванню задач 

як засобу моделювання окремих аспектів професійної діяльності 

майбутнього вчителя.  

Так, М. Прокоф’євою сконструйована система професійно-

педагогічних задач, що представлена аналітично-діагностичними, 

конструктивними, проективними, творчими, рефлексивними типами задач, 

які спрямовані на підготовку майбутнього вчителя до реалізації 

диференційованого підходу в навчанні молодших школярів [234].  
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О. Стрілець ефективними методами формування готовності 

майбутнього вчителя до оцінювальної діяльності визначено методи навчання, 

змістовною основою яких є навчально-педагогічні ситуації. Нам імпонує 

позиція О. Стрілець, що одним з найкращих способів аналізу навчально-

педагогічних ситуацій та розв’язання проблемних задач є діалогічна розмова, 

прив’язана до конкретного контексту [271]. 

У студіях А. Буторіної та М. Брутової розглянуто питання підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи в контексті компетентнісного 

підходу до реалізації у своїй професійній діяльності соціально-педагогічних 

функцій на прикладі соціально-педагогічних задач, у якості яких 

запропоновано реальні або вигадані ситуації [30].  

Натомість, І. Бодровою висвітлено технологію навчання майбутнього 

вчителя початкової школи розв’язання акмеологічних задач у системі 

корекційно-розвивального навчання [23]. 

У дисертаційній роботі О. Маляренко доведено, що дидактико-

методичні задачі сприяють розвитку готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до розв’язання проблемних ситуацій організації та 

управління навчально-пізнавальною діяльністю молодших школярів, 

забезпечують інтеграцію теорії з практикою, оволодіння досвідом 

квазіпрофесійної діяльності вже на етапі підготовки у ЗВО [183]. 

Методичні рекомендації щодо застосування педагогічних задач 

(ситуацій) як засобу організації навчальної й науково-дослідної роботи 

майбутнього вчителя початкової школи подано І. Размолодчиковою. Також 

представлено класифікацію навчальних педагогічних завдань, які бажано 

використовувати на початковому етапі професійної підготовки [238]. 

Отже, педагогічна задача може поставати як елемент цілісної 

педагогічної системи, спрямованої на активне формування та засвоєння 

майбутнім педагогом певних аспектів моделі професійної діяльності. 

Провідні положення теорії та практики розв’язання педагогічних 

задач майбутнім учителем початкової школи знаходимо у форматі 
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спецкурсів, що були розроблені за останнє десятиріччя Л. Анісімовою [6], 

І. Бодровою [23], Н. Демидовою [61], С. Дубягою [72], В. Желановою [101], 

О. Маляренко [183]. 

Так, Н. Демидова одна з перших, розглядаючи педагогічні умови 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

розв’язання педагогічних задач (серед яких виокремлено такі: вивчення 

навчальних предметів через розв’язання професійно зорієнтованих задач; 

включення викладачів та студентів у спільну діяльність, спрямовану на 

розв’язання педагогічних задач; систематичне залучення студентів до 

розв’язання різних соціально-рольових задач та організація продуктивної 

взаємодії суб’єктів навчання в умовах дидактичного діалогу), обґрунтовує 

доцільність їх включення в процес професійно-педагогічної підготовки та 

доводить необхідність вивчення студентами зазначеного питання саме в 

умовах спецкурсу [61].  

Найбільш ґрунтовними вважаємо такі роботи: „Методика розв’язання 

педагогічних ситуацій” (С. Дубяга), „Акмеологія корекційно-розвивального 

навчання в початковій школі” (І. Бодрова), „Розв’язання дидактико-

методичних задач учителем початкових класів (на матеріалі методики 

викладання образотворчого мистецтва в початкових класах)” (О. Маляренко), 

„Теорія та практика розв’язання педагогічних задач” (Л. Анісімова), „Теорія 

й методика розв’язання професійно-педагогічних задач” (В. Докучаєва, 

В. Желанова). 

Проте огляд зазначених вище досліджень свідчить, що єдиного чіткого 

алгоритму розв’язання педагогічних задач не вироблено. Ця обставина 

пояснюється тим, що відповідно до значного розмаїття педагогічних задач 

(акмеологічні, методичні, дидактико-рефлексивні, дидактико-методичні, 

контекстної спрямованості) існують і різні авторські погляди щодо їх 

розв’язання.  

Однією з останніх робіт з окресленого питання є дослідження 

Т. Тесленко, присвячене проблемі формування готовності майбутнього 
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вчителя початкової школи до розв’язання типових задач професійної 

діяльності. Нам імпонує позиція дослідниці, що готовність до розв’язання 

зазначених задач постає як складне багаторівневе утворення, динамічна 

система мотиваційно-ціннісного, когнітивного та діяльнісно-рефлексивного 

структурних компонентів [276]. 

Вивчення розглянутого наукового доробку дозволило систематизувати 

дослідження в площині реалізації задачного підходу в професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи за певними проблемними векторами. 

Надамо їх у табл. 1.1.  

Таблиця 1.1 

Проблемні напрями дослідження реалізації задачного підходу в 

професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи 

Проблемний вектор дослідження Представники 

Задача як педагогічна умова 

професійно-педагогічної підготовки 

Ю. Вторнікова, О. Острянська 

Задача як засіб розвитку професійно 

значущих якостей 

Л. Анісімова, В. Докучаєва, 

В. Желанова, Ю. Заєць, О. Курлигіна, 

А. Лозенко, Н. Черв’якова 

Задача як засіб формування певних 

аспектів професійної діяльності 

І. Бодрова, М. Брутова, А. Буторіна, 

О. Маляренко, М. Прокоф’єва, 

І. Размолодчикова, О. Стрілець 

Провідні положення теорії та 

практики розв’язання педагогічних 

задач 

Л. Анісімова, І. Бодрова, 

Н. Демидова, В. Докучаєва, 

С. Дубяга, В. Желанова, 

О. Маляренко та ін. 

 

Отже, здійснений огляд низки наукових праць, присвячених 

проблематиці задачного підходу до професійної підготовки майбутнього 

педагога, зокрема й учителя початкової школи, дає підстави зробити 



висновок, що досліджуваний феномен є складним, багатоаспектним та 

поліфункційним явищем.  

Беручи до уваги представлені вище дослідження, є очевидним, що поза 

увагою науковців залишився аспект проблеми реалізації задачного підходу в 

професійній підготовці майбутнього педагога, пов’язаний з розглядом її 

генези. Тому в процесі вивчення наукового доробку вітчизняних і зарубіжних 

науковців з окресленого питання вважали доцільним з’ясувати генезу та 

динаміку змін щодо наукового тлумачення проблеми задачного підходу в 

професійно-педагогічній підготовці майбутнього педагога. На підставі їх 

ретельного розгляду нами виокремлено певні етапи загальної генези 

становлення проблеми теоретичного обґрунтування та впровадження 

задачного підходу в процес професійної підготовки майбутніх педагогів (див. 

рис. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Етапи дослідження феномену „задачний підхід” до організації 

професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога

Розробка концептуальних основ задачного підходу та 

розкриття їх сутності 

(кінець 60-х років – 70-ті роки ХХ ст.) 
 

Обґрунтування фундаментальних положень теорії 

та практики розв’язання педагогічних задач 

(80-ті роки ХХ ст.) 

 

Поглиблене дослідження (в межах дисертаційних робіт) певних аспектів 

підготовки майбутнього вчителя до компетентного 

розв’язання педагогічних задач 

(90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.) 

 

Активне дослідження проблеми впровадження задачного підходу у 

професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи 

(перше десятиріччя ХХІ ст. – до сьогодення) 
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Зазначимо, що в основу виокремлення цих етапів покладено такі 

критерії: 

• провідні проблеми певного хронологічного періоду; 

• пріоритетні наукові підходи до трактування проблеми; 

• формат висвітлення проблеми (наукова стаття, посібник, монографія, 

дисертаційна робота). 

Проте зауважимо, що визначені етапи певною мірою є умовними. Ця 

обставина пояснюється тим, що процес дослідження задачної проблематики є 

динамічним, безперервним, актуальним та перспективним. 

Зазначимо, що ґрунтовними досягненнями етапу розробки 

концептуальних основ задачного підходу та розкриття їх сутності 

вважаємо такі: визначення сутності задачного підходу (Г. Балл, 

В. Загвязинський, Г. Костюк); виокремлення загальних суттєвих 

характеристик задачного підходу до організації навчання (В. Козаков) та 

таких, що стосуються вивчення педагогічних фактів і явищ (Л. Спірін, 

М. Степенський та М. Фрумкін); визначення вимог щодо реалізації задачного 

підходу на практиці (Ю. Машбиць). 

Етап обґрунтування фундаментальних положень теорії та практики 

розв’язання педагогічних задач знаменувався виходом низки навчальних 

(„Завдання з педагогіки” Л. Додон; „Збірник педагогічних задач” 

Л. Кондрашова; „Педагогічні задачі” М. Даниленко, Л. Даниленко; 

„Педагогіка розв’язання навчально-виховних задач” Л. Спірін; „Соцільно-

педагогічні задачі” О. Галагузов, М. Галагузова, І. Ларіонова; „Професійно-

педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання” О. Вознюк, 

О. Дубасенюк; „Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач” 

Л. Мільто; „Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх 

викладачів” Н. Дяченко) та навчально-методичних („Метод конкретних 

педагогічних ситуацій” О. Матвієнко) посібників. 

Наступний етап, поглиблене дослідження (у межах дисертаційних 

робіт) певних аспектів підготовки майбутнього вчителя до компетентного 
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розв’язання педагогічних задач, став плідним на дисертаційні роботи 

(Ю. Іванова, В. Ковальчук, Л. Корчагіна, Ю. Кравченко, І. Лавринець, 

О. Орлова, О. Туревська, С. Шеленкова, Л. Шелестова та ін.), проблемне 

поле яких було розглянуто вище. 

Останній етап дослідження феномену „задачний підхід” до професійно-

педагогічної підготовки у ЗВО ми пов’язуємо з активним дослідженням 

проблеми впровадження задачного підходу у професійну підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи. Відзначимо, що висвітлення 

окресленої проблеми представлено роботами різного формату значного кола 

науковців (Л. Анісімова, І. Бодрова, М. Брутова, А. Буторіна, Ю. Вторнікова, 

Н. Демидова, В. Докучаєва, С. Дубяга, В. Желанова, Ю. Заєць, О. Курлигіна, 

А. Лозенко, О. Маляренко, О. Острянська, М. Прокоф’єва, І. Размолодчикова, 

О. Стрілець, Н. Теличко, Н. Черв’якова та ін.). 

Зауважимо, що на сьогоднішній день такий напрям дослідження 

задачного підходу, як аналіз генези впровадження задачного підходу в процес 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, не 

представлений ґрунтовними науковими роботами. Відтак, на основі 

ретроспективного аналізу цей аспект питання нами був досліджений 

уперше. Його результати подано в додатку А. 

Отже, аналітичне опрацювання представленого вище доробку 

дозволило з’ясувати, що здійснення професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи на засадах задачного підходу є досить актуальною 

проблемою. Науковці висвітлюють різні аспекти впровадження педагогічних 

задач у процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи, однак проблема потенціалу саме педагогічних задач контекстної 

спрямованості щодо формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи залишається поза увагою, а відтак потребує її 

цілісного дослідження.  
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1.2. Сутність та структура педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

 

Ґрунтовним поняттям нашого дослідження є феномен „педагогічна 

задача контекстної спрямованості”, що синтезує ідеї задачного та 

контекстного навчання, тобто має інтегративну природу. Відзначимо, що 

„синтез” розуміємо як „з’єднання різних елементів, сторін предмета в єдине 

ціле (систему), яке здійснюється і в практичній діяльності, і в процесі 

пізнання” [206]; як „єдність, цілісність певних сполучених, пов’язаних між 

собою явищ, предметів дійсності” [2]. 

Отже, розглянемо концептуальні положення зазначених систем 

навчання. Зауважимо, що сутнісні характеристики задачного підходу до 

організації професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

було представлено в підрозділі 1.1.  

Ураховуючи, що задачне навчання узасаднюється на таких категоріях, 

як „задача”, „педагогічна задача”, „педагогічна ситуація”, зупинимося на 

більш детальному розгляді сутності кожного із зазначених феноменів та 

встановленні взаємозв’язків між ними. 

Поділяючи наукові погляди Л. Гурової, що „ніякими перерахуваннями 

неможливо вичерпати поняття задачі з огляду на безмежне різноманіття 

людської діяльності” [57, с. 8]; Г. Девіс (G. Devis), що „дослідження, 

присвячені розв’язанню задач людиною, мають заслужену репутацію 

найбільш хаотичних з усіх виділених категорій людського пізнання” [313, 

с. 36] та У. Рейтмана, що „хоча вивчення проблеми розв’язання задач 

проводиться вже багато років, досі ще немає загальноприйнятого визначення 

самого поняття „задача” [240, c. 177], наголосимо, що „задача” є 

універсальним для більшості наук та водночас найбільш неоднозначним та 

складним феноменом.  

Існує думка, що до наукового термінологічного апарату поняття 

„задача” прийшло саме з математики – науки, яка виникла із задач і 
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розвивається в основному для розв’язання задач. Задачу як математичний 

феномен досліджено в працях А. Колмогорова [140], Д. Пойа [229].  

Тобто в педагогіку поняття „задача” прийшло з точних наук 

(математика, фізика, інформатика). Відтак, є очевидною її міждисциплінарна 

природа.  

Ґрунтуючись на наукових позиціях В. Желанової [100], ми розуміємо 

міждисциплінарність як методологічний принцип сучасного наукового 

дослідження, що передбачає широке використання наукової інформації 

незалежно від її дисциплінарної приналежності та є синтезом наукових 

досягнень з різних дисциплін. Отже, беручи до уваги зазначене вище, для 

більш глибокого й ретельного розуміння феномену „задача” вбачаємо за 

необхідне розглянути її саме в міждисциплінарному вимірі.  

Етимологія поняття „задача” походить від дієслова „задати”: 

zadat + j (a), tj – ч – й означає „те, що задано” [308]. Вагомим є міркування, 

відповідно до якого „задача” пов’язана з грецьким „problema” – складне 

питання, яке потребує розв’язання [285].  

Більш повне визначення задачі знаходимо в словниках, де цей термін 

трактується в різних значеннях:  

1) загальному – те, що потребує виконання, рішення;  

2) математичному – вправа, яка виконується за допомогою умовиводу, 

обчислення;  

3) науковому – складне питання, проблема, що вимагають дослідження 

й розв’язання [279];  

4) „задача – (дана в певних умовах) це мета діяльності, яка повинна 

бути досягнута перетворенням цих умов згідно з певною процедурою. Вона 

включає в себе вимогу (мету), умови (відоме) і шукане (невідоме), яке 

формулюється в запитаннях. Між цими елементами існують певні зв’язки й 

залежності, за рахунок яких здійснюються пошук і визначення невідомих 

елементів через відомі” [56, с. 173]. 

В англійській мові наявні такі синонімічні поняттю „задача” категорії: 
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1) task – діяльність, яка спрямована на сприяння досягненню 

конкретної навчальної мети;  

2) problem – питання, яке може бути вирішене за допомогою логічного 

мислення або математики;  

3) problem-solving – дія (діяльність) щодо знаходження шляхів 

вирішення проблем [321]. 

Відтак, маємо підставу розглядати семантичне значення задачі в 

контексті певної проблеми, що потребує розв’язання. Саме такий підхід до 

задачі пов’язаний з її математичним трактуванням. Основи семантичного 

тлумачення „проблеми” були закладені в роботах математика 

А. Колмогорова. Проте в його дослідженнях саме поняття задачі не 

конкретизується, а приймається як вихідне положення до поняття логічні 

задачі – операції, що дозволяють отримати нові задачі з тих задач, що вже 

існують [139].  

Дещо іншою є думка американського математика Д. Пойа, який 

уважав, що основна частина нашого свідомого мислення пов’язана з 

розв’язанням задач. Науковець наголошував на тому, що коли ми не 

розважаємося й не мріємо, наші думки спрямовані до якоїсь кінцевої мети, 

ми шукаємо шляхи й засоби досягнення цієї мети, ми намагаємося виробити 

певний курс, слідуючи якому можна досягти нашої кінцевої мети [229, 

с. 132]. Тобто Д. Пойа наполягав, що більша частина життя людини пов’язана 

з розв’язанням певних задач, спрямованих на досягнення бажаної мети. 

Отже, в математичному трактуванні „задача”, з одного боку, є вправа, 

яка виконується за допомогою умовиводу, обчислення; з іншого – певна 

проблема, яка розв’язується за допомогою логічних умовиводів, 

математичних дій та експерименту на основі законів фізики (фізика); 

проблема, що підлягає реалізації з використанням засобів інформаційних 

технологій (інформатика). 

Відтак, з математичного тлумачення задачі суттєвим у контексті 

проблеми нашого дослідження є те, що це певна проблема, що потребує 



57 

розв’язання за допомогою відповідного інструментарію. 

У філософії (П. Алексєєв, В. Берков, О. Панін) зазвичай здебільшого 

оперують поняттям „проблема”, що є тотожним поняттю „питання”, точніше, 

проблема є різновидом питання [3], а отже, і поняттю „задача”. Так, як 

запитання, що потребує розв’язання на підставі певних знань та роздумів, є 

проблема і є задача [215]. У філософії проблема – це питання, що є 

органічною частиною пошукової пізнавальної ситуації, коли мають місце 

пошуки нових явищ, процесів, структур, законів, нової інформації. Це знання 

про незнання і деяке припущення про невідоме, що підлягає розкриттю; 

організовує пізнавальну діяльність, спрямовує дослідження [3]. Наголосимо, 

що формулювання проблеми зумовлено протиріччям, але за умови належної 

ціннісно-пізнавальної орієнтації людини, а саме, коли вона керується у своїй 

діяльності ідеалами єдності та узгодженості її результатів [18]. 

Як бачимо, у філософії, на відміну від точних наук, рішення задачі 

може відбуватися і через реальну пізнавальну діяльність, і на рівні 

гіпотетичного припущення. При цьому актуальним залишається те, що між 

ситуацією та задачею є певні зв’язки. 

Маємо констатувати, що з філософського розуміння задачі важливим 

для нас є те, що вона пов’язана з проблемою, в основі якої лежить 

протиріччя; а розв’язання задачі – це організована пізнавальна діяльність, 

спрямоване певним вектором дослідження, що потребує відповідних знань, 

роздумів чи припущень.  

Отже, беручи до уваги розглянуті підходи щодо тлумачення поняття 

„задача”, відзначимо, що воно є одним з найбільш продуктивних 

міждисциплінарних феноменів, що часто використовується в математиці, 

логіці, філософії. Але в сучасний період розвитку науки поняття „задача” 

виходить за межі традиційного трактування й фактично постає як 

загальнонаукова, зокрема психологічна та педагогічна, категорія.  

Розглядаючи психологічний аспект поняття „задача”, зазначимо, що він 

є досить досліджуваним (Г. Балл [11], В. Давидов [58], Г. Костюк [151], 
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О. Леонтьєв [174], С. Рубінштейн [243], Л. Фрідман [286], В. Чернобровкін 

[294] та ін.).  

Так, С. Рубінштейн використовує термін „задача” для позначення 

ситуації. На його думку, перш ніж починати здійснення дій з її розв’язання, 

необхідно визначити та усвідомити мету, для реалізації якої здійснюються 

заплановані дії [243].  

Схожою є позиція О. Леонтьєва [174], який розглядає задачу як 

ситуацію, що потребує від суб’єкта здійснення певних дій, адже задача 

охоплює всі можливі ситуації, які потребують від суб’єкта здійснення цих 

дій.  

Г. Костюк у визначенні задачі додатково вводить елемент змісту дії, що 

спрямована на знаходження невідомого через використання зв’язків з 

відомим [151].  

Натомість, А. Есаулов пропонує визначення поняття задачі як 

інформаційної системи, яка включає неузгоджені частини, тим самим 

викликаючи потребу перебудови та узгодження. До того ж науковець 

підкреслює важливість сукупності двох чинників: особливостей самої задачі 

(структурної характеристики) та індивідуально-типологічної характеристики 

тих, хто її розв’язує. А. Есаулов робить висновок стосовно того, що задачі 

можуть виступати в ролі „індикаторів прихованих можливостей” учнів [307]. 

О. Матюшкін розглядає задачу як спосіб знакового подання завдання 

однієї людини іншій (або власне собі), що включає вказівки на мету та умови 

її досягнення. Автор наголошує на тому, що найчастіше цей термін 

використовують у психологічній та педагогічній літературі для позначення 

інтелектуальних завдань, які мають питання або мету дій, умови та деякі 

вимоги до запланованих дій [194, с. 189].  

Узагальнюючи різноаспектні пошуки психологів у визначенні поняття 

„задача”, Г. Балл [10] запропонував розглядати цей термін у тривимірному 

контексті: 

1. Задача є ситуація, що вимагає від суб’єкта деякої дії.  
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Як бачимо, це визначення бере початок із розуміння задачі як „цілі, що 

подана за певних умов” (О. Леонтьєв) [174, с. 232]; як „…ситуації, котра 

визначає дії суб’єкта і задовольняє потребу шляхом зміни ситуації” 

(Я. Пономарьов) [231, с. 111]. 

2. Задача є ситуація, що вимагає від суб’єкта деякої дії, спрямованої на 

знаходження невідомого на основі його зв’язків з відомим.  

Першоосновою такого формулювання задачі є наукові погляди 

Г. Костюка [151] та низки інших авторів (Ф. Бартлетт [15], С. Рубінштейн 

[243], О. Тихомиров [277] та ін.). Це формулювання Г. Балл визначає 

мисленнєвою задачею. 

3. Задача є ситуацією, що вимагає від суб’єкта деякої дії, спрямованої 

на знаходження невідомого на основі використання його зв’язків з відомим 

за умов, коли суб’єкт не володіє способом (алгоритмом) цієї дії.  

Таке розуміння відповідає поглядам зарубіжних психологів А. Ньюела, 

Д. Шоу, Г. Саймона [212]. У цьому випадку Г. Балл зазначає, що це так звані 

проблемні задачі. 

Отже, підсумовуючи аналіз чисельних наукових позицій, констатуємо, 

що в психології розуміння задачі пов’язане з ситуацією, з дією, з потребою 

перебудови та узгодження, з певним суб’єктом. Тобто в психології задача 

вже є „олюдненою”, пов’язаною з певною ситуацією діяльності людини, її 

професійно-особистісними якостями, взаємодією з іншими людьми. 

У педагогіку поняття „задача” прийшло порівняно недавно 

(В. Беспалько [19], О. Дубасенюк [69], В. Желанова [101], Н. Кузьміна [161], 

Л. Спірін [265] та ін.). Проте воно вже набуло певного статусу, і в 

педагогічних словниках подають такі дефініції задачі:  

1) дана в певних умовах (наприклад, у проблемній ситуації) мета 

діяльності, яка повинна бути досягнута перетворенням цих умов згідно з 

певною процедурою;  

2) завдання, що передбачає пошук нових знань, умінь та стимуляцію до 

активного використання в навчанні зв’язків, відношень, доказів;  
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3) виявлення суперечностей у навчально-виховному процесі, які 

враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості;  

4) один з методів навчання та перевірки знань, практичних навичок 

учнів [56]. 

У педагогічній науці прийнято використовувати поняття „педагогічна 

задача”. Існує думка, що педагогічна задача є окремим випадком задачі, вони 

співвідносяться як рід та вид. Н. Кузьміна наголошує на тому, що „задача 

вважається педагогічною за наявності трьох обов’язкових умов:  

1) у процесі педагогічної діяльності виникають певні ускладнення, 

подолання яких здійснюється кількома способами;  

2) висувається вимога знаходження оптимального способу досягнення 

бажаного результату та з множини рішень обирається одне, яке слугує 

критерієм;  

3) має місце система обмежень під час переходу від одного стану до 

іншого” [161, с. 54].  

М. Євтух наполягає що: „Педагогічна задача виникає завжди, коли 

потрібно підготувати перехід людини від стану „незнання” до стану 

„знання”, від „нерозуміння” до „розуміння”, від „невміння” до „уміння”, від 

безпорадності до самостійності” [92, с. 4].  

Результат аналітичного опрацювання різних підходів до визначення 

поняття „педагогічна задача” подаємо в табл. 1.2. 

Таблиця 1.2 

Дефініції поняття „педагогічна задача”  

Автор Дефініція поняття „педагогічна задача” 

Н. Кузьміна усвідомлювана педагогом проблемна ситуація, що 

пов’язана з необхідністю переводу тих, хто навчається, з 

одного рівня вихованості, освіченості (стан А) найбільш 

оптимальним шляхом, що веде до мети, в інший (стан Б)” 

[159, с. 27] 
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Продовження табл. 1.2 
 

Л. Спірін результат усвідомлення суб’єктом виховання в 

педагогічній ситуації необхідності виконання професійних 

дій та прийняття їх до реалізації [265, с. 43] 

Л. Додон оцінювання певного факту, розкриття мотивів поведінки 

викладача або учня, знаходження виходу з цієї 

психологічної ситуації, пошук оптимального підходу до 

вирішення педагогічної проблеми [67] 

Ю. Кулюткін, 

Г. Сухобська 

модель проблемної ситуації, що містить вимогу „зняти 

неузгодженість” і знайти засіб виходу зі створеного 

положення [202] 

Г. Балл система, обов’язковими компонентами якої є: а) предмет 

задачі; б) модель необхідного стану предмета задачі [11]  

В. Желанова модель усвідомлення проблемної ситуації, узгодження якої 

відбувається в процесі моделювання контексту майбутньої 

професії [94, с. 255] 

Л. Анісімова дидактичний засіб з певним початковим предметом та 

заданою вимогою, орієнтованою на пошук ефективних 

варіативних шляхів створення умов для навчання, 

виховання, розвитку суб’єктів педагогічного процесу [6] 

Н. Дяченко осмислене широкомасштабне поняття, що інтегрує основні 

елементи педагогічної діяльності: мету, обставини, засоби, 

результат і є структурною одиницею навчально-виховного 

процесу [89] 

 

Як бачимо, визначення сутності поняття „педагогічна задача”, подані 

у студіях вітчизняних та зарубіжних науковців, є досить варіативними. 

Авторське трактування педагогічної задачі пов’язане з розумінням її як 

моделі результату усвідомлення проблемної ситуації, що вимагає виконання 

професійних дій для узгодження її елементів та пошуку оптимального 
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варіанта розв’язання педагогічної проблеми. 

Базуючись на поданих дефініціях, маємо констатувати, що педагогічні 

задачі мають свої особливості. Так, М. Левіна переконливо доводить, що 

специфікою педагогічних задач є їхня спрямованість на віддзеркалення 

педагогічної реальності, яка може бути представлена в змісті задачі як 

проблемна ситуація, розв’язання якої створює умови для становлення 

професіоналізму та індивідуальності майбутнього фахівця [171, с. 90].  

І. Зимня виділяє такі відмінності педагогічної задачі від інших задач: її 

вимоги й умови не задаються в готовому вигляді, вона не має однозначного 

вирішення й за своєю суттю є творча [112].  

Заслуговують на увагу й виокремлені Н. Дяченко специфічні 

особливості педагогічної задачі:  

• взаємодія відбувається між двома суб’єктами (викладач і студент); 

• необхідність рефлексії;  

• успішність розв’язання педагогічної задачі визначається успішністю 

розв’язання її студентом;  

• при аналізі педагогічної ситуації не можна ігнорувати психологічні 

характеристики суб’єктів, оскільки сам предмет задачі збігається із суб’єктом 

[89]. 

У форматі нашого дослідження ми будемо узасаднюватися на таких 

особливостях педагогічної задачі, як-от:  

• вимога й умова не задаються в готовому вигляді; 

• обов’язкова наявність неузгодженості, протиріччя; 

• віддзеркалення специфіки майбутньої професії;  

• суб’єктне усвідомлення необхідності її розв’язання; 

• спрямованість на формування вагомих професійно-педагогічних та 

індивідуально-особистісних якостей майбутнього вчителя. 

Графічну інтерпретацію міждисциплінарного тлумачення поняття 

„задача” подано на рис. 1.2. 
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Рис. 1.2. Міждисциплінарне поняття „задача” 
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Огляд такого розмаїття наукових поглядів дозволив виокремити певні 

атрибутивні характеристики педагогічної задачі, які ми схематично 

представимо на рис. 1.3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Атрибутивні характеристики педагогічної задачі 

 

Прокоментуємо поданий рисунок.  

Бачимо, що проблемна ситуація є свого роду елементом педагогічної 

задачі. Зв’язок задачі та ситуації є об’єктивним явищем, оскільки задачі 

виникають у діяльності, мета якої досягається завжди в певних умовах, 

сукупність яких утворює певну ситуацію діяльності. При цьому, якщо 

досягнення цілей супроводжується подоланням певних перешкод, виникає 

ситуація, яку в педагогіці прийнято називати проблемною. До того ж, як 

зазначає Л. Спірін, будь-яка педагогічна ситуація за своєю суттю є 

проблемною [266, с. 12].  

У психологічному контексті проблемна ситуація може трактуватися як 

об’єктивний феномен, як перешкода для досягнення мети, психологічне 

Атрибутивні характеристики педагогічної задачі 

1 
проблемна ситуація як специфічні психолого-педагогічні 

обставини, за яких розгортається задача 

 

2 
протиріччя – зіткнення певних протилежних компонентів 

педагогічної системи 

 

3 
проблема – стан неузгодженості, розрив між бажаним та 

фактичним результатами 

 

модель результату – відтворений в узагальненому вигляді 

уявний образ бажаного результату  

 

4 



65 

явище, що виникає в разі ускладнення в процесі педагогічної діяльності 

(Є. Нікітін) [208]; як специфічний вид взаємодії суб’єкта й об’єкта, головною 

особливістю якого є невизначеність, що потребує прийняття рішення та 

виникає на всіх рівнях психічного відображення та регуляції діяльності 

(Б. Ломов) [180]. 

Натомість, С. Рубінштейн стверджує, що проблемна ситуація – це стан 

інтелектуального напруження, який виникає в людини, коли вона не може 

пояснити, зрозуміти факт діяльності за допомогою раніше засвоєних і 

відомих їй способів [243, с. 87]. 

Сучасні дослідники під проблемною ситуацією розуміють довільний 

опис певного інциденту, а не мету, з якою зроблено цей опис 

(А. Свєтлорусова) [251, с. 5]; взаємодію вчителя й учнів у неординарних 

психолого-педагогічних обставинах (Ю. Кравченко) [154]. 

Нам імпонує позиція А. Матюшкіна, яка полягає у визначенні 

проблемної ситуації як „ситуації розладу між цілями й можливостями їх 

досягнення” [194, с. 32].  

Ураховуючи той факт, що предметом нашого дослідження є 

педагогічна проблема, акцентуємо увагу на розгляді поняття „педагогічна 

ситуація”. 

Зазначимо, що в словниках дефініція „ситуація” визначається: як 

сукупність обставин, станів (С. Ожегов [215, с. 719]; система зовнішніх 

відносно суб’єкта умов, які спонукають і опосередковують його активність 

(А. Петровський, М. Ярошевський [236, с. 364]). 

Проте зауважимо, що в педагогічних словниках („Педагогічний 

енциклопедичний словник” [223], „Український педагогічний словник” [56]) 

феномен „педагогічна ситуація” не описується. Однак у роботах значного 

кола дослідників (О. Березюк [17], В. Желанова [94], Н. Кузьміна [161], 

Ю. Кулюткін [163], Л. Мільто [201], Л. Спірін [265] та ін.) знаходимо 

тлумачення цього поняття.  

Так, Л. Спірін визначає педагогічну ситуацію як об’єктивний стан 
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конкретної педагогічної системи за певний проміжок часу [265]. Як реальні 

обставини в навчальній групі в складній системі стосунків і взаємостосунків 

учнів, що необхідно враховувати при прийнятті рішення про способи впливу 

на них, трактує педагогічну ситуацію Н. Кузьміна [161]. Схожою є позиція 

Л. Мільто, яка під педагогічною ситуацією розуміє сукупність умов, у яких 

учитель ставить мету і приймає педагогічне рішення [201]. Окрім того, 

Ю. Кулюткін визначає педагогічну ситуацію як „розрив” у діяльності 

педагога, ситуацію „неузгодженості” між цілями й можливостями їх 

досягнення [163, с. 15]. 

Доречною вважаємо думку І. Зязюна, який пропонує педагогічну 

ситуацію визначати як частину педагогічної діяльності, яка вказує на 

суперечність між бажаним та досягнутим рівнем вихованості учнів [224, 

с. 38]. 

Проте у форматі нашого дослідження будемо базуватися на науковій 

позиції В. Желанової, яка визначає педагогічну ситуацію як частину 

цілісного педагогічного процесу, що обмежена часом, місцем, кількістю 

учасників та процес розгортання якої характеризується виникненням 

протиріч та проблем [94, с. 256]. 

Установлюючи взаємозв’язок між поняттями „педагогічна ситуація” та 

„педагогічна задача”, вважаємо за необхідне розглянути позицію 

Ю. Кулюткіна та Г. Сухобської [202], Л. Фрідмана [286]. На думку вчених, 

необхідно розмежовувати проблемну педагогічну ситуацію та педагогічну 

задачу. У структурному відношенні вони однакові, але елементами 

проблемної ситуації є реальні об’єкти та реальні суб’єкти діяльності, а 

структурними компонентами задачі – знакові форми, які відображують та 

моделюють елементи проблемної ситуації. При цьому в задачі відображені 

лише деякі сторони складної проблемної ситуації. Поділяємо думку 

дослідників, що формулювання задачі можна розглядати як моделювання 

проблемної ситуації, а саму задачу – як знакову модель цієї ситуації. 

Особливий інтерес викликають і погляди Н. Бордовської та А. Реана, які 
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зазначають, що педагогічна ситуація визначає комплекс умов, при яких 

розв’язується педагогічна задача [28, с. 16]. 

Найбільш пріоритетною для нас є думка В. Желанової, суголосно якій 

формулювання задачі відбувається в результаті аналізу, вивчення конкретних 

умов взаємодії суб’єктів у відповідній ситуації [94, с. 256]. Проте, окрім 

зазначеного, вважаємо за необхідне додати такі положення: 1) визначення 

протиріччя, що лежить в основі педагогічної ситуації; 2) формулювання 

проблеми, що її ускладнює. 

Отже, головними умовами переходу педагогічної ситуації в розряд 

педагогічної задачі вважаємо:  

1) аналіз взаємодії суб’єктів педагогічної ситуації;  

2) усвідомлене „привласнення” проблеми;  

3) прагнення зняти вихідну неузгодженість;  

4) актуалізація особистісних смислів, пов’язаних з необхідністю 

подолання проблеми;  

5) формулювання початкового варіанта мети подальших дій.  

Як бачимо, педагогічна ситуація первинна щодо педагогічної задачі. 

Але отриманий у результаті розв’язання педагогічної задачі результат не 

завжди відповідає запланованому „ідеальному” результату. Тому, вдавшись 

до рефлексивно-аналітичної діяльності, учитель сприймає його як нову 

педагогічну ситуацію вищого рівня та, визначивши „проблемні місця”, 

вибудовує наступну педагогічну задачу. Тривалість та кількість таких циклів 

буде залежати від багатьох чинників, серед яких найбільш суттєвими 

вважаємо рівень проблемності ситуації та рівень професійної компетентності 

вчителя. 

Отже, з наведеного вище для нас найбільш цінними є такі атрибутивні 

характеристики педагогічної ситуації:  

• обмеженість у педагогічному процесі; 

• первинність щодо педагогічної задачі;  

• наявність неузгодженості, протиріччя, проблеми; 
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• сукупність умов, за яких ставиться мета та приймається педагогічне 

рішення. 

Надалі розглянемо таку атрибутивну характеристику педагогічної 

задачі – протиріччя. Відтак, базуючись на таких інтерпретаціях цього 

поняття, як: це „категорія, що виражає внутрішнє джерело будь-якого 

розвитку, руху” [285, с. 56], інтерсуб’єктна конфліктологічна колізія [310, 

с. 412], протилежність інтересів [215, с. 638], та враховуючи педагогічну 

природу нашого дослідження, ми розуміємо його як зіткнення певних 

протилежних компонентів педагогічної системи, яке детермінує розвиток 

педагогічної задачі.  

Зазначимо, що, визначаючи проблему як стан неузгодженості, розрив 

між бажаним та фактичним результатами, ми ґрунтувалися на філософському 

тлумаченні зазначеного поняття: невідповідність, протиріччям між бажаним і 

дійсним, між тим, що існує, і належним [267]. 

Пояснимо, що, трактуючи таку атрибутивну характеристику 

педагогічної задачі, як модель результату – відтворений в узагальненому 

вигляді уявний образ бажаного результату, ми виходили з таких 

загальноприйнятих позицій: модель – це уявний (передбачуваний) зразок 

(образ) кінцевої мети діяльності; результат – наслідок певних дій. При цьому 

ми говоримо саме про модель результату, а не про результат, тому що в 

процесі розв’язання педагогічної задачі вибудовується не стільки результат, 

скільки його „образ”. 

З метою визначення змісту поняття „педагогічна задача контекстної 

спрямованості” як інтегрованого утворення перейдемо до розгляду сутнісних 

ознак іншого її вихідного компонента – контекстного навчання  

Теорія та технологія контекстного навчання розробляється вже понад 

30 років у науково-педагогічній школі А. Вербицького в дослідженнях 

Н. Борисової [29], Ю. Верхової [41], Т. Дубовицької [71], Н. Жукової [103], 

О. Ларіонової [170], Т. Лененко [173], Ю. Маслової [190], О. Самсонової 

[249], В. Тєніщевої [275], О. Чурбанової [295], О. Щербакової [302] та ін.  
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Останнім десятиріччям проблема контекстного навчання все більше 

починає цікавити українських науковців. Деякі його питання висвітлено у 

форматі наукових статей у періодичних виданнях (Г. Барська [14], 

М. Левківський [172], Т. Ніконенко [210], Н. Пророк [235], О. Ткаченко [278] 

та ін.), аспектно в дисертаційних роботах (О. Іваницький [119], Л. Коваль 

[130], Л. Костельна [149], Т. Сидоренко [358]) та в дисертаціях (О. Мамонова 

[184], І. Марчук [189]). 

При цьому відмітимо, що першим ґрунтовним дослідженням 

проблематики контекстного навчання у вітчизняній науці є докторська 

дисертація В. Желанової [101], присвячена обґрунтуванню й розробці теорії 

та технології контекстного навчання. Цінність зазначеної роботи полягає в 

тому, що контекстне навчання майбутнього вчителя початкової школи 

висвітлено у двох площинах: як освітню систему (система, у якій на підставі 

ідей поліпарадигмальності, поліпідхідності моделюється предметний і 

соціальний зміст майбутньої професійної діяльності вчителя початкової 

школи, результативно-цільовою основою якої є формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця, зокрема її рефлексивного складника) і 

як педагогічну технологію (система функціонування всіх компонентів 

контекстного навчання, а також алгоритмізована послідовність певних дій, 

спрямованих на відтворення в процесі фахової підготовки вчителя початкової 

школи предметного й соціального контекстів майбутньої професійної 

діяльності). 

Отже, розглянемо базовий феномен контекстного навчання, а саме: 

поняття „контекст”. Дослідивши його етимологію, зазначимо, що слово 

„контекст” походить від латинського „contextus”, що, своєю чергою, 

утворено шляхом злиття префікса „con” (спільні дії, зв’язок) та іменника 

„textus” (тканина, сплетіння). Таким чином, знаходимо визначення іменника 

„contextus” – зчеплення, з’єднання, зв’язок [60].  

Статусу наукового феномену поняття „контекст” набуло в лінгвістиці 

(О. Ахманова [9], Г. Колшанський [140], А. Шафф [298], В. Ярцева [177] та 



70 

ін.). Пізніше поняття „контекст” було предметом дослідження й інших наук, 

зокрема психолінгвістики, визначними представниками якої прийнято 

вважати Л. Виготського [49], О. Леонтьєва [174], С. Рубінштейна [244].  

Важливим убачаємо філософський погляд на трактування контексту як 

динамічного явища, що локалізоване простором та часом, тобто як „фонового 

середовища” [285]. У межах нашого дослідження таким фоном буде 

слугувати задачне середовище, динаміка якого відповідатиме поступовому 

„зануренню” студента в майбутню професію.  

У психології поняття контексту є набагато ширшим, а саме: подія й 

процеси (фізичні й психічні), що характеризують конкретну ситуацію й 

здійснюють вплив на поведінку індивіда; специфічні обставини, за яких 

відбувається дія чи подія [239, с. 371]. 

Визначення психологічного контексту як системного, двоякого явища 

знаходимо у А. Вербицького та В. Калашникова. Дослідники зазначають, що, 

по-перше, для самого суб’єкта контекст – це психічний механізм, що 

забезпечує когнітивні процеси, а також бере участь в усіх феноменах 

психіки; по-друге, для спостерігача-дослідника – це теоретичний конструкт, 

що відбиває певний спосіб моделювання психічних процесів [37, с. 135]. 

Як бачимо, трактування контексту залежить від предмета дослідження 

конкретної науки. З психологічного погляду для нас важливим є розуміння 

контексту як сукупності специфічних обставин, за яких розгортається певна 

подія та вибудовується відповідний перебіг психічних процесів суб’єкта. 

Більш ґрунтовно розглянемо тлумачення феномену „контекст” у 

педагогіці, де він пов’язаний з контекстним навчанням. 

У педагогіці поняття „контекст” уживають порівняно недавно, тому 

воно ще не набуло певного статусу й у педагогічних словниках не 

описується. Найбільш удало педагогічний аспект цього феномену розкрито в 

дослідженнях А. Вербицького та представників його наукової школи. На 

думку науковця, контекст – це система внутрішніх і зовнішніх умов та 

чинників поведінки й діяльності людини, яка впливає на сприйняття, 
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розуміння й перетворення суб’єктом конкретної ситуації, що визначає смисл 

та значення цієї ситуації як цілого, так і певних його компонентів [40, с. 33 – 

34]. Дослідник виокремлює внутрішній (система унікальних для кожної 

людини психофізіологічних та особистісних особливостей і станів, її 

настанов та відносин, знань та досвіду) та зовнішній (предметні, 

соціокультурні, просторово-часові та інші характеристики ситуації, у якій 

вона діє) контексти, які ототожнює відповідно з предметно-професійним та 

соціальним контекстами. 

Зазначимо, що педагогічного втілення категорія контекст отримала 

саме в теорії та технології контекстного навчання. За визначенням 

А. Вербицького, контекстне навчання – це навчання, у якому мовою науки і 

за допомогою всієї системи форм, методів, засобів навчання (традиційних і 

нових) послідовно моделюється предметний та соціальний зміст майбутньої 

професійної діяльності студентів [40]; це форма активного навчання, 

призначена для застосування у вищій школі, орієнтована на професійну 

підготовку студентів і реалізована за допомогою системного використання 

професійного контексту, поступового насичення навчального процесу 

елементами професійної діяльності [38]. 

Схожою є думка й сучасних дослідників. Так, І. Марчук зазначає, що 

контекстне навчання передбачає максимальне наближення професійної 

підготовки до реалій майбутньої професійної діяльності; упровадження 

практично зорієнтованих форм, методів і засобів навчання; формування 

здатності майбутнього фахівця аналізувати, прогнозувати й проектувати 

траєкторію власного професійного шляху; розвиток професійних якостей 

[189]. І. Жукова відмічає, що в контекстному навчанні основний акцент 

здійснюється на формування професійної мотивації, розвиток особистості. 

Тому зміст навчальної діяльності студента формується не лише виходячи з 

логіки навчальних предметів, але й виходячи з моделі професіонала, логіки 

майбутньої професійної діяльності [102]. 
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Як бачимо, провідна ідея контекстного навчання полягає в тому, що 

засвоєння теоретичних знань повинно накладатися на „канву” майбутньої 

професії, що, своєю чергою, забезпечить підготовку висококваліфікованого 

фахівця. 

У форматі представленого дослідження ми базуватимемося на науковій 

позиції В. Желанової щодо визначення контекстного навчання як освітньої 

системи, у якій на підставі ідей поліпарадигмальності, поліпідхідності 

моделюється предметний та соціальний зміст майбутньої професійної 

діяльності, результативно-цільовою основою якої є формування професійної 

компетентності майбутнього фахівця [101]. 

Наголосимо, що в процесі розробки системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості та впровадження форм і методів їх розв’язання 

для нас важливими є „прив’язаність” до професійного контексту, структури 

та логіки діяльності студентів у контекстному навчанні.  

Убачаємо за необхідне стисло окреслити ці позиції. 

Поняття „професійний контекст” є предметом дослідження значного 

кола науковців. Так, із загальнопрофесійних позицій професійний контекст 

досліджено А. Вербицьким, який це поняття тлумачить як 

смислоутворювальну категорію, що впливає на процес оволодіння реальною 

предметною діяльністю завдяки наданню їй особистісного смислу [40]. 

Зазначений феномен Н. Борисовою визначено як сукупність 

предметних завдань, організаційних, технологічних форм і методів 

діяльності, ситуацій соціально-психологічної взаємодії, характерних для 

певної професії [29]. Схожою є позиція Н. Лаврентьєвої [168].  

Натомість, у дослідженні М. Макарченка професійний контекст 

розглянуто як суспільно-історичний досвід професійної спрямованості, що 

відбивається в суб’єктному досвіді фахівця у вигляді цілісних образів 

компонентів відповідної професійної діяльності [182]. 

Немає єдиного погляду щодо виокремлення певних типів професійних 

контекстів. Зокрема, Н. Борисова виділяє соціальний контекст, який, своєю 
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чергою, поділяє на ціннісно-орієнтаційний (визначається домінантними в 

суспільстві, регіоні, навчальному закладі цінностями) та особистісний 

(пов’язаний з морально-етичними нормами й правилами поведінки та 

взаєминами фахівців як представників певного суспільства, професійної 

групи) контексти; та предметний контекст, що розглядається як сукупність 

виробничо-технологічного (виробничий бік діяльності фахівців, предмет 

його праці й технологія роботи) й організаційно-управлінського (містить 

процедури, форми й методи організації взаємодії людей у процесі 

професійної діяльності) контекстів [29].  

Типологію контекстів Н. Лаврентьєва розширює за рахунок 

виокремлення в предметному контексті, окрім виробничо-технологічного й 

організаційно-управлінського контекстів, ще й посадового та установного 

[168]. 

Правомірність упровадження в процес професійної підготовки фахівців 

педагогічного профілю професійно-особистісного, професійно-

розвивального, професійно-діяльнісного контекстів діяльності студента в 

освітньому процесі та контексту професійно-педагогічної взаємодії в 

діяльності студента в освітньому процесі й контексту професійного простору 

діяльності студента обґрунтовано в дослідженні О. Гогоберідзе [55]. 

Наголосимо на наукових поглядах В. Желанової, яка професійний 

контекст учителя початкової школи визначає як інтеграцію внутрішнього 

професійно-особистісного контексту, що є сукупністю мотиваційного, 

смислового, рефлексивного, суб’єктного контекстів, а також зовнішнього 

соціального контексту, що містить праксіологічний, актуальний та 

потенційний контексти, а також комунікативний контекст, які є адекватними 

професійній діяльності [94, с. 151]. Як бачимо, подане трактування містить 

визначення зазначеного поняття та відображає його структурні компоненти. 

Ураховуючи розглянуте вище та ґрунтуючись на позиціях 

А. Вербицького [39], В. Желанової [94], під внутрішнім професійним 

контекстом ми розуміємо предметно-професійний контекст, а під 
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зовнішнім – соціальний контекст. При цьому професійний контекст учителя 

початкової школи трактуємо як сукупність значущих контекстів професійної 

спрямованості, яка представлена мотиваційно-ціннісним, смисловим, 

когнітивним, суб’єктним, рефлексивним (внутрішній, тобто предметно-

професійний контекст учителя початкової школи), а також перцептивним, 

комунікативним (зовнішній, тобто соціальний професійний контекст учителя 

початкової школи) контекстами. 

Сутність зазначених типів професійного контексту вчителя початкової 

школи представимо в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 

Сутність типів професійного контексту вчителя початкової школи 

Тип 

професійного 

контексту 

Сутнісні характеристики 

Мотиваційно-

ціннісний 

контекст 

сукупність мотивів вибору педагогічної професії, мотивів, 

що проявляються безпосередньо в процесі педагогічної 

діяльності, мотивів удосконалення педагогічної діяльності 

та ціннісних орієнтацій, які регламентують педагогічну 

діяльність. 

Смисловий 

контекст 

стійке усвідомлене смислове ставлення до професії, до 

себе як учителя, до особистості учня, до спілкування з 

ним; спрямованість та схильність займатися саме цим 

видом діяльності. 

Когнітивний 

контекст 

знаннєва сфера вчителя, що відображає рівень обізнаності 

з предметних та міжпредметних галузей та вміння їх 

практично реалізовувати в освітньому процесі. 
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Продовження табл. 1.3 

Суб’єктний 

контекст 

сукупність активно-вибіркового, ініціативно-

відповідального, перетворювального ставлення до явищ 

педагогічної діяльності, потяг до оптимальної реалізації 

своїх психічних та особистісних ресурсів щодо здійснення 

освітнього процесу, а також ставлення до молодшого 

школяра як „суб’єкта” педагогічного процесу. 

Рефлексивний 

контекст 

усвідомлення та сприйняття себе як особистості і як 

учителя-професіонала, критичний погляд на свої 

педагогічні дії, а особливо професійні труднощі, 

педагогічно адекватне ставлення до особистості учня та 

взаємодії з ним. 

Перцептивний 

контекст 

здатність до чуттєвого сприйняття, правильного розуміння 

й об’єктивної оцінки учасників освітнього процесу. 

Комунікативний 

контекст 

система взаємин та педагогічно доцільних моделей 

спілкування вчителя в різних підсистемах. 

 

Уважаємо, що структура та логіка діяльності студентів у контекстному 

навчанні відповідає виділеним А. Вербицьким [36] формам організації 

діяльності (навчальна діяльність академічного типу, квазіпрофесійна та 

навчально-професійна діяльність) та моделям навчання (семіотична, 

імітаційна та соціальна). 

Розглянемо їх. 

Основу навчальної діяльності академічного типу складає передача й 

засвоєння інформації, які в контекстному навчанні втілюються через такі 

специфічні форми навчання, як-от: лекція удвох, лекція-візуалізація, лекція із 

запланованими помилками, лекція-прес-конференція. Зазначеній формі 

організації діяльності відповідає семіотична навчальна модель, що становить 

вербальні або письмові тексти, які містять теоретичну інформацію для 

індивідуального присвоєння кожним студентом. При цьому одиницею 
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роботи студента є мовленнєва дія. Однак, на відміну від традиційних 

підходів, уже на цьому етапі відтворюються предметний та соціальний 

контексти майбутньої професійної діяльності шляхом обговорення основних 

характерних для неї протиріч, моделювання на теоретичному рівні дій 

фахівців. Отримані таким чином знання перестають бути абстрактними й 

суто теоретичними, що сприяє підготовці студентів до діяльності 

квазіпрофесійного характеру. 

За квазіпрофесійної діяльності в аудиторних умовах моделюються 

зміст та динаміка майбутньої професії, взаємини зайнятих у ній людей, як це 

відбувається, наприклад, у контекстній діловій грі, аналізі педагогічних 

ситуацій та розв’язанні професійно-педагогічних завдань та інших формах 

контекстного навчання. При цьому провідну роль відіграють імітаційні 

навчальні моделі, що відтворюють ситуації майбутньої професійної 

діяльності, які потребують аналізу й прийняття рішень на основі теоретичної 

інформації. Одиницею роботи студента є предметна дія. Інформація тут є 

засобом здійснення пізнавальної та рефлексивно-аналітичної діяльності, у 

процесі яких вона перетворюється на знання майбутнього фахівця.  

Навчально-професійна діяльність – це діяльність, де студент уже 

приймає позицію фахівця. Його робота за своїми цілями, змістом, формами й 

технологіями виявляється фактично професійною. Тобто на цьому етапі 

завершується процес трансформації навчальної діяльності в професійну. 

Навчально-професійній діяльності логічно відповідає соціальна навчальна 

модель як типова проблемна ситуація або фрагмент професійної діяльності, 

що аналізується та перетворюється у формах спільної діяльності студентів. 

Робота в групах як соціальних моделях професійного середовища сприяє 

формуванню не тільки предметної, а й соціальної компетентності 

майбутнього фахівця. Провідною одиницею активності студента є вчинок.  

Зв’язок етапів професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи та відповідних моделей навчання узагальнимо на рис. 1.4.  
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Рис. 1.4. Відповідність етапів професійної підготовки та моделей 

навчання 

навчальна діяльність 

академічного типу 

семіотична 

навчальна модель 

Форми навчання: лекція удвох, лекція-візуалізація, лекція із 

запланованими помилками, лекція-прес-конференція. 

Одиниця роботи: мовленнєва дія в процесі обговорення 

основних характерних для професії протиріч, 

„теоретичного” моделювання дій фахівців 

квазіпрофесійна 

діяльність 

імітаційна 

навчальна модель 

Форми навчання: контекстна ділова гра, аналіз педагогічних 

ситуацій та розв’язанні професійно-педагогічних завдань. 

Одиниця роботи: предметна дія щодо відтворення змісту 

майбутньої професії, взаємин зайнятих у ній людей 

навчально-професійна 

діяльність 

соціальна 

навчальна модель 

Форми навчання: робота в групах як соціальних моделях 

професійного середовища. 

Одиниця роботи: вчинок з позиції фахівця 

1 

2 

3 

Відповідність етапів професійної підготовки та моделей навчання 

фесійної підготовки та відповіднімоделі навчання 
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Отже, зазначені положення щодо задачного та контекстного навчання 

вважаємо підґрунтям для формулювання поняття „педагогічна задача 

контекстної спрямованості”. Зауважимо, що до наукового обігу цей феномен 

було введено в дослідженні В. Желанової [101]. Таким чином, ураховуючи 

розглянуті вище позиції, педагогічну задачу контекстної спрямованості ми 

визначаємо як задачу, що відбиває предметно-професійний і соціальний 

контексти майбутньої професійної діяльності та розв’язання якої передбачає 

моделювання в межах відповідного контексту певних професійних дій, 

зорієнтованих на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи. 

З метою визначення структури ПЗКС, ураховуючи родо-видові 

відношення між ПЗКС, педагогічною задачею та задачею, проаналізуємо 

дослідження вітчизняних і зарубіжних науковців з цієї проблеми.  

Щодо структури задачі І. Зимня, розглядаючи особливості навчальної 

задачі, стверджує, що це складна система інформації про яке-небудь явище, 

об’єкт, процес, у якій чітко визначена лише її частина, а решта – невідома. 

Невідоме можна знайти тільки на основі рішення задачі або відомостей, 

сформульованих таким чином, що між окремими поняттями, положеннями 

виникає неузгодженість, протиріччя, яке вимагає пошуку нового знання, 

доказів, перетворення, узгодження [112]. Натомість, у деяких публікаціях 

(Ю. Машбиць, Л. Фрідман та ін.) виділено такі структурні компоненти 

навчальної задачі, а саме: предметна область – клас фіксованих визначених 

об’єктів; відношення, які пов’язують ці об’єкти; вимога задачі – указівка 

мети рішення задачі; сукупність тих дій (операцій), які необхідно виконати 

над умовою задачі, щоб знайти її розв’язання. 

Нам імпонує підхід Г. Балла [11], який зазначає, що задача в 

найзагальнішому вигляді – це система, обов’язковими компонентами якої є 

предмет задачі та модель необхідного стану предмета задачі. Уважаємо 

правомірним зауваження дослідника, що зазначені компоненти є 

обов’язковими в структурі задачі, але це не виключає наявності й інших 
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(однієї чи кількох моделей), а саме тих, які несуть інформацію, що стосується 

більшою мірою вже процесу розв’язання задачі. Як зазначає Г. Балл, це може 

бути інформація про зміни предмета задачі, про підзавдання цієї задачі, про 

засоби і про спосіб її вирішення. Щодо нашого дослідження, важливим є те, 

що не завжди інформація, яка стосується розв’язання задачі, чітко виділена в 

її формулюванні, що, своєю чергою, сприятиме активізації мисленнєво-

аналітичної та рефлексивно-антиципаційної діяльності студентів.  

Цікавою є позиція В. Крупича [156], який, ґрунтуючись на тому, що 

задача має два інформаційних складники: суб’єктивний і об’єктивний, 

виділяє в задачах зовнішню (інформаційну) і внутрішню структури. При 

цьому інформаційну структуру розглянуто як систему, що складається з 

елементів ACRDB, де А – умова задачі (дані і відношення між ними); С – 

базис рішення задачі (теоретична і практична основа, необхідні для 

обґрунтування рішення задачі); R – основне відношення в системі відношень 

між даними й шуканими; D – спосіб, що визначає процес рішення задачі; В – 

вимога або мета задачі (шукані (шукане) і відношення між ними). Виявлення 

основного відношення в системі відношень між даними і шуканими, на 

думку автора, є ґрунтовним для побудови внутрішньої структури задачі, її 

елементів і зв’язків між ними. Під внутрішньою структурою задачі 

передбачено сукупність елементів розглянутої системи, зв’язків і видів 

зв’язків.  

Зазначимо, що для ПЗКС наявність основного відношення в системі 

відношень між даними й шуканими, яке ми розуміємо як проблему, що 

лежить в основі педагогічної задачі, є обов’язковою.  

Л. Спірін щодо педагогічної задачі вказує на її дві сторони: відомий та 

невідомий зміст, тобто умову та запитання [265]. Проте В. Сластьонін, 

розглядаючи педагогічну задачу з позицій „що дано” та „що треба 

здійснити”, виділяє такі компоненти: з одного боку, педагоги, вихованці, 

зміст та засоби, а з іншого – початковий стан предмета задачі та модель 

потрібного стану (вимога задачі) [260]. О. Маляренко, розглядаючи 
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дидактико-методичні задачі, визначає її структурні компоненти як 

сукупність, що включає: проблемну навчальну ситуацію, яка об’єктивно 

виникає в навчальному процесі й потребує розв’язання; учителя початкових 

класів як суб’єкта розв’язання дидактико-методичної задачі; молодшого 

школяра як учасника суб’єкт-суб’єктних взаємин процесу розв’язання задачі; 

механізм аналізу ситуації; формулювання проблеми та прийняття 

педагогічного рішення щодо її розв’язання; реалізації прийнятого рішення на 

засадах особистісно зорієнтованого підходу; аналіз та рефлексія результатів і 

наслідків рішення дидактико-методичної задачі [183].  

Отже, ураховуючи зазначене вище та специфіку ПЗКС, визначимо її 

багатовимірну структуру:  

1) за вертикаллю: 

• умова задачі – педагогічна ситуація як предметно-професійний та 

соціальний контексти;  

• протиріччя та проблема – компоненти педагогічної задачі, що 

відображають стан неузгодженості певних елементів педагогічної ситуації; 

• мета задачі – ідеальна модель її результату;  

2) за горизонталлю: 

• розв’язання задачі – ємкий процесуальний цикл, що містить 

реалізацію механізмів аналізу, рефлексії проміжного результату педагогічної 

діяльності; генерацію гіпотез розв’язання задачі, що пов’язана з механізмом 

антиципації його ризиків та наслідків; моделювання конкретного проекту 

рішення в межах відповідного предметно-професійного та соціального 

контекстів;  

• результат – аналіз отриманих результатів та їх рефлексія.  

Як бачимо, багатовимірну структуру ПЗКС „за вертикаллю” складають 

її структурні компоненти, а „за горизонталлю” – динамічні компоненти, що 

пов’язані з процесом її розв’язання. 

Графічну інтерпретацію багатовимірної структури ПЗКС подано на 

рис. 1.5. 
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Рис. 1.5. Багатовимірна структура педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

 

Отже, ґрунтовний аналіз концептуальних положень задачного підходу 

та контекстного навчання дав можливість розкрити сутність провідного 

феномену дослідження. Дефініцію ПЗКС подано як задачу, що відбиває 
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діяльності та розв’язання якої передбачає моделювання в межах відповідного 

контексту певних професійних дій, зорієнтованих на формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Підґрунтям для визначення багатовимірної структури ПЗКС (умова задачі, 

протиріччя та проблема, мета задачі, розв’язання задачі, результат) стали 

дослідженнях фундаторів задачного підходу (І. Зимня, Г Балл, Л. Спірін). 

Саме змістова характеристика кожного структурного компонента ПЗКС 

відображає специфічні ознаки зазначеного виду педагогічних задач. 

 

 

1.3. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

у форматі сучасних модернізаційних процесів в освіті 

 

Ураховуючи специфіку предмета дослідження, відзначимо, що сферою 

реалізації педагогічних задач контекстної спрямованості є професійна 

підготовка майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО. Тому вбачаємо 

логічним охарактеризувати її у форматі модернізаційних процесів, що стали 

суттєвою ознакою всіх ланок сучасної освіти в Україні. 

Визначимося з базовими поняттями окресленого феномену, а саме: 

„професійна підготовка”, „професійна підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи”. 

Так, на законодавчому рівні професійну підготовку визначено як 

процес набуття здобувачем вищої освіти кваліфікації за певною галуззю 

знань та спеціальністю (Закон України „Про вищу освіту” [106]). 

У науково-довідковій літературі професійну підготовку інтерпретовано 

таким чином: 1) сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, 

трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість успішної 

праці за обраною професією [305, с. 390]; 2) систематична, цілеспрямована 

діяльність з отримання та вдосконалення знань, умінь, навичок у будь-яких 

видах навчальних закладів і шляхом самоосвіти [132, с. 120]; система 
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професійного навчання, основною метою якого є швидке засвоєння вмінь та 

навичок, необхідних для виконання роботи [223, с. 108]. 

На нашу думку, ці визначення є узагальненими та такими, що не 

відображають усієї сутності процесу професійної підготовки у ЗВО. 

Натомість, у науково-педагогічних джерелах трактування категорії 

„професійна підготовка” є більш ємкими та досить варіативними. Наведемо 

деякі з них у табл. 1.4. 

Таблиця 1.4 

Дефініції поняття „професійна підготовка” 

Автор Дефініція поняття „професійна підготовка” 

Т. Танько система організаційних та педагогічних заходів, які 

забезпечують формування в особистості професійної 

спрямованості, системи знань, умінь, навичок, професійної 

готовності, що, своєю чергою, визначається як суб’єктивний 

стан особистості, яка вважає себе здатною й підготовленою 

до виконання певної професійної діяльності та прагне її 

виконати [273, с. 16]. 

О. Пєхота неперервна освітня система, що включає три підсистеми: 

теоретичну, дослідницьку і практичну; та припускає 

поступовість у меті, змісті, методах і формах на всіх її 

ступенях як основи підготовки до неперервного 

професійного розвитку [228, с. 15]. 

Н. Колесник процес професійного розвитку майбутнього фахівця, що 

забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок, 

практичного досвіду, норм поведінки, які в майбутньому 

дадуть студенту можливість успішно здійснювати свою 

професійну діяльність [135]. 
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Продовження табл. 1.4 

Т. Качеровська процес, що не обмежується лише формуванням у студентів 

спеціальних знань, умінь та навичок, але й формує норми 

поведінки та якості, необхідні майбутньому фахівцю для 

подальшої продуктивної професійної діяльності [126, с. 15]. 

В. Семиченко процес, у ході якого відбувається професійне становлення 

майбутніх спеціалістів; мета і результат діяльності ЗВО; 

смисл включення студента у навчально-виховну діяльність 

[256]. 

 

Як бачимо, одні з дослідників (Т. Качеровська, Н. Колесник) 

розглядають зазначене поняття лише як процес засвоєння знань, умінь, 

навичок, норм поведінки, необхідних для успішного виконання певних 

професійних обов’язків; інші – як процес навчання і як процес формування 

готовності до майбутньої професійної діяльності (О. Пєхота, Т. Танько). 

Проте нам імпонує підхід, що базується на визначенні професійної 

підготовки і як процесу професійного становлення, і як мети та результату 

діяльності ЗВО; і як смислу включення студента в навчально-виховну 

діяльність (В. Семиченко). 

Отже, ураховуючи досвід наукових студій та різні погляди науковців, 

під професійною підготовкою ми розуміємо спеціально організовану систему 

освітніх заходів, що передбачає активне включення студента в освітню 

діяльність з метою формування сукупності професійних та особистісних 

якостей, а саме: професійних знань, умінь, навичок, досвіду роботи, а також 

готовності до їх реалізації в майбутній професійній діяльності. 

Огляд наукової літератури дає підстави стверджувати, що проблема 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи є досить 

дослідженою (Н. Бібік [20], О. Біда [21], В. Бондар [26], В. Желанова [94], 

Н. Кічук [129], Л. Коваль [130], Я. Кодлюк [133], О. Комар [141], 

Л. Крамаренко [155], С. Мартиненко [187], О. Матвієнко [193], І. Осадченко 
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[217], І. Пальшкова [221], Л. Пєтухова [227], О. Пєхота [228], О. Савченко 

[245], О. Суховірський [272], Л. Хомич [289], Л. Хоружа [290], 

І. Шапошнікова [297], О. Ярошинська [312] та ін.). 

Незважаючи на цей факт, проведений аналіз зазначених вище робіт 

засвідчив, що більшість науковців не пропонують авторського розуміння 

сутності поняття „професійна підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи”, а акцентують увагу на розгляді мети, специфіки, структури чи інших 

аспектів професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

Розглянемо деякі з них. 

Так, на основі аналізу стану професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи О. Савченко робить такі висновки: „1) професійне 

становлення молодого вчителя відбувається в суперечливому педагогічному 

середовищі, яке активно змінюється, і соціальному середовищі, яке далеко не 

завжди сприятливе для освіти і виховання; 2) останнім часом стихійно 

поширилися й ускладнилися функції вчительської праці. Вона охоплює тепер 

навчальну, виховну, розвивальну, культурно-просвітницьку, соціально-

педагогічну, корекційну, комунікативну, проективну, інноваційну, 

дослідницьку тощо. Більшість цих функцій мають універсальний характер і є 

будівельним матеріалом професійно-особистісного розвитку сучасного 

вчителя. А саме це і є метою сучасної педагогічної освіти” [246, с. 3]. 

Л. Хомич зазначає, що головним завданням закладу вищої освіти, який 

готує вчителів початкової школи, є формування суб’єкта професійної 

діяльності, який здатен творчо розв’язувати проблемні ситуації в 

педагогічній діяльності в спільній взаємодії з учнями. На думку дослідниці, 

це забезпечить підготовку вчителя для сучасної школи – „яскрава, 

масштабна, творча особистість учителя, який володіє системними знаннями 

про людину і закономірності її розвитку, а також новими педагогічними 

технологіями, мистецтвом спілкування й організації освітнього процесу” 

[289, с. 152]. 
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За переконанням В. Бондаря, специфіка професійної підготовки 

вчителя початкової школи пов’язана з багатофункційністю його діяльності. 

Учений наголошує, що вчитель початкової школи повинен не лише володіти 

предметними знаннями та вміннями, але й мати здатність до моделювання, 

планування, проектування навчально-виховного процесу, яка дасть йому 

можливість ефективно формувати особистість молодшого школяра [27, с. 4]. 

В. Бондар уважає, що „основними напрямами в підготовці вчителя як 

особистості є забезпечення культури спілкування, розвиток педагогічного 

мислення у структурі педагогічного процесу та виробничих функцій, 

моделювання та вирішення педагогічних задач, аналізу проблемних ситуацій 

з педагогічної взаємодії” [Там само, с. 6]. 

О. Кучерявий зазначає, що між усіма структурними рівнями організації 

професійної підготовки вчителя початкової школи існує взаємозв’язок: 

а) створення необхідних умов для актуалізації потреби у формуванні 

готовності до професійної діяльності; б) подальша професійна активність 

педагогів залежить від спеціально організованого процесу її педагогічного 

стимулювання [167, с. 15]. 

Отже, базуючись на зазначеному вище, професійну підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи ми визначаємо як спеціально 

організований освітній процес, що передбачає активне включення студента в 

освітню діяльність з метою формування професійної компетентності, що 

охоплює професійно-особистісні якості, специфічні для цієї професії знання, 

уміння, навички, досвід роботи та готовності до їх ефективної реалізації в 

майбутній професійній діяльності. 

Наголосимо, що здійснення професійної підготовки 

конкурентоспроможних фахівців повинно відповідати запитам сьогодення. 

Відтак, початок XXI століття в Україні характеризується хвилею реформ у 

системі вищої освіти, що зумовлені глобалізаційними 

загальноєвропейськими освітніми тенденціями, розвитком інформаційного 

суспільства та тією соціально-економічною й політичною ситуацією, що 
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складається в нашій державі. Уважаємо, що особливої уваги в цьому 

контексті заслуговує розгляд реформування системи професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи, бо саме з нього починається 

формування особистості нової генерації.  

Вагомий вплив на оновлення професійної підготовки фахівця 

зазначеного профілю мають праці вітчизняних науковців (В. Желанова [94], 

Л. Коваль [130], О. Комар [141], А. Крамаренко [155], С. Мартиненко [187], 

О. Матвієнко [193], І. Осадченко [217], Д. Пащенко [222], О. Пєхота [228], 

О. Савченко [245], О. Суховірський [272], О. Ярошинська [312] та ін.). Проте 

вважаємо, що основні зміни в змісті та процесі професійної підготовки 

педагогічних кадрів нормативно закріплені в певних державних 

законодавчих документах. 

Концептуальні засади сучасного процесу підготовки майбутнього 

педагога, зокрема й учителя початкової школи, до професійної діяльності 

відображено в низці нормативно-правових документів: Законах України „Про 

освіту”(2017 р.) [108], „Про загальну середню освіту” (2017 р.) [107], „Про 

вищу освіту” (2014 р.) [106]; Національній стратегії розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року [207], Проекті Концепції розвитку освіти України на 

період 2015 – 2025 років [233], Концепції розвитку педагогічної освіти 

(2018 р.) [146], Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” [144] та 

ін. 

Стисло окреслимо ті положення, на яких базується наше дослідження. 

Так, орієнтиром здійснення освіти на всіх рівнях уважаємо сформульовану в 

Законі України „Про освіту” її мету: „всебічний розвиток людини як 

особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 

творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для 

успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних 

громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї 

діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі 
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інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля 

забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору” [108].  

Погоджуємося, що всебічно розвинута особистість із сформованими 

цінностями та компетентностями – запорука сталого розвитку української 

держави на шляху до європейської спільноти.  

Ураховуючи, що в Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року [207] забезпечення якості освіти на всіх її рівнях 

визначено необхідною умовою сталого демократичного розвитку 

суспільства, підкреслимо, що в Законі України „Про вищу освіту” цей 

феномен інтерпретовано як ,,відповідність результатів навчання вимогам, 

встановленим законодавством, відповідним стандартом вищої освіти та /або 

договором про надання освітніх послуг” [106]. 

Відзначимо, що під результатами навчання слід розуміти „знання, 

уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, 

які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які особа здатна 

продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх 

компонентів” [Там само]. Проте, яким сучасним стандартам (маємо на увазі 

Галузевий стандарт вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта) вони 

повинні відповідати, залишається відкритим питанням, що активно 

розробляється на рівні Міністерства освіти і науки України. 

Відтак, наголосимо, що на сьогодні реформування системи професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, у першу чергу, 

зумовлено завданнями Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” та нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

Аналіз провідних положень Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” дає 

підстави стверджувати, що майбутній учитель, який лише здобуває 

професійну підготовку у ЗВО, повинен бути підготовленим до взаємодії з 
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сучасним учнем, який потребує актуального для нього освітнього 

середовища та вчителя, який, розуміючи його унікальність, готовий створити 

відповідні освітні умови.  

Відтак, ураховуючи необхідність підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи нової генерації, здатного до адекватного сприйняття 

сучасних реалії початкової школи, провідними чинниками оптимізації 

професійної підготовки фахівця зазначеного профілю у ЗВО вважаємо такі: 

„новий учень”, „нове освітнє середовище”, „новий учитель”. Стисло 

окреслимо їх. 

Розглядаючи один із головних індикаторів змін у професійній 

підготовці майбутнього вчителя початкової школи – „новий учень”, убачаємо 

за необхідне з’ясувати дві позиції: 1) який він сучасний новий учень 

початкової школи? 2) яким повинен стати випускник початкової школи? 

Отже, який він новий учень початкової школи? 

У Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти „Нова українська школа” зазначено, що „на 

підході покоління Z” [144]. Відповідно до ,,Теорії поколінь” Н. Хоув та 

В. Штраус (N. Hove, W. Straus) – це інформаційне покоління, яке народилося 

у період 1995 – 2012 рр. [325]. Однак, прийнято вважати, що в Україні цей 

період настав пізніше – від 2004 року. Визначимося з особливостями таких 

дітей. 

Як зазначає дитячий психолог Ш. Постник-Гудвін [146], найбільш 

суттєвими ознаками дітей покоління Z є такі: нетерплячість, зосередженість 

на короткочасних цілях, залежність від Інтернету, фрагментарність образного 

мислення. Це діти, які швидко стають дорослими, цінують чесність, 

віртуальний світ для них є пріоритетним, техніку знають краще, ніж 

розуміють почуття людей, та які є розумними виконавцями. 

Натомість, психологи А. Сапа [250], Г. Солдатова [262] зазначають, що 

покоління Z характеризується розвитком таких специфічних психологічних 

особливостей, як: гіперактивність, що проявляється в дефіциті уваги, 
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непосидючості; схильність до доклінічних форм аутизму як способу 

взаємодії зі світом людей, які з дитинства занурені в себе й не здатні 

спілкуватися з іншими; сенсорна депривація, що полягає в „притупленні” 

сприйняття запахів, звуків реального світу, спаді здатності до 

співпереживання, емпатії; специфічна побудова ідентичності, що 

характеризується активним експериментуванням дитини зі своєю 

ідентичністю, пошуком свого соціального „Я” шляхом примірювання на себе 

різних соціальних ролей, які пропонує Інтернет. 

Сара Ітон (S. Eaton) [314] описує учнів ХХІ століття за допомогою 

таких характеристик: 1) хочуть мати право голосу у своїй освіті, тому краще 

реагують, коли їхні побажання почуті; 2) часто мають більш високий рівень 

комп’ютерної грамотності, ніж їхні батьки або вчителі; 3) очікують 

відкритості у взаєминах з батьками, учителями та наставниками, бачать їх 

наскрізь; 4) хочуть, щоб дорослі визнавали свої помилки; 5) виявляють попит 

на свободу, показують свою „дику” творчість; 6) хочуть спілкуватися з 

іншими людьми в режимі реального часу за своїми умовами; хочуть бути 

„підключеними” весь час; 7) хочуть співпрацювати, з’ясовувати незрозумілі 

поняття зі своїми друзями; люблять спільну роботу; 8) займають позицію „Я 

зможу зробити!”, але використовують її при бажанні; 9) мають 

мультикультурний рівень інформованості та розуміння; 10) виступають 

однаково і „споживачами”, і „творцями”.  

Підсумовуючи зазначене вище, вважаємо, що для дітей покоління Z, 

якими і є сучасні молодші школярі, характерні такі особливості: з одного 

боку, обізнаність, наполегливість, чесність, відвертість, відкритість, бажання 

творити та співпрацювати; а з іншого – гіперактивність, залежність від 

інформації, зануреність у віртуальність, віддаленість від почуттів реального 

світу.  

Перейдемо до розгляду наступної позиції: яким повинен стати 

випускник початкової школи?  
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У Державному стандарті початкової загальної середньої освіти чітко 

визначений портрет випускника початкової школи, який містить визнані 

пріоритетними в багатьох країнах світу риси та чесноти: креативність, 

цікавість, критичне мислення, любов до навчання, мудрість, відвага, 

наполегливість, чесність, енергійність, любов, доброта, соціальний і 

емоційний інтелект, співпраця, справедливість, лідерство, уміння пробачати, 

скромність, розсудливість, самоконтроль, поцінування краси, вдячність, 

оптимізм, гумор і віра [62]. 

У цьому документі зазначені й досягнення здобувачів початкової 

освіти на момент закінчення першого етапу повної загальної середньої 

освіти в особистісній сфері (відчуває себе самоцінною, гідною поваги 

особистістю; усвідомлює свою належність до України як держави, 

орієнтується в загальнолюдських і національних цінностях; усвідомлює 

основні моральні норми й орієнтується на їх дотримання та виконання, 

розпізнає вчинки, які суперечать моральним настановам, і виявляє до них 

упереджене ставлення; виявляє здатність до критичного мислення, 

висловлює оцінні судження з приводу побаченого, почутого, прочитаного; 

уміє самостійно й відповідально ухвалювати рішення у своїй діяльності та 

ін.), у набутті ключових компетентностей (уміє спілкуватися і взаємодіяти 

з дорослими й однолітками в різних видах діяльності: навчальній, ігровій, 

проектній, на дозвіллі тощо; користується рідною мовою як засобом 

спілкування, пізнання, володіє монологічною і діалогічною формами 

комунікації; володіє вмінням самостійно вчитися; використовує різні способи 

пошуку потрібної інформації в різних джерелах, зокрема за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій, самостійно працює з інформацією, 

поданою в різних формах (текст, малюнок, таблиця, діаграма, схема); 

установлює різні види зв’язків між реальними об’єктами (природними, 

математичними, культурними тощо); розв’язує елементарні завдання з 

підприємливості міжгалузевого змісту; застосовує набуті знання й досвід для 

розвитку фізичного, соціального, духовного та психічного складників 
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здоров’я; дотримується правил безпечної поведінки в навчальних і життєвих 

ситуаціях та ін.), у творчій діяльності (виявляє дослідницьку позицію в 

навчальній діяльності; володіє дослідницькими вміннями: спостерігає, 

прогнозує, моделює, проводить елементарні експерименти тощо; творчо 

застосовує знання, уміння, способи навчальної діяльності у відомих і нових 

навчальних і життєвих ситуаціях; виявляє здатність до самовираження, 

створення власного творчого продукту, самостійного відкриття нових для 

себе знань і способів пізнання) [Там само]. 

На основі визначених Концепцією реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” 

ключових компетентностей у Державному стандарті початкової загальної 

середньої освіти уточнено ті ключові групи компетентностей, якими повинен 

володіти учень початкової школи, а саме: 1) спілкування державною і рідною 

(у разі відмінності) мовами; 2) спілкування іноземними мовами; 

3) математична компетентність; 4) компетентність у галузі природничих 

наук, техніки і технологій; 5) інформаційно-комунікаційна та цифрова 

компетентність; 6) уміння вчитися впродовж життя; 7) соціальна і 

громадянська компетентність; 8) підприємливість та ініціативність; 

9) компетентність у сфері культури і здатність до творчого самовираження; 

10) екологічна компетентність і збереження здоров’я [Там само]. 

Також у Державному стандарті початкової загальної середньої освіти 

запропонований перелік наскрізних умінь, які необхідно сформувати в учнів 

для життя в найближчому майбутньому не лише в школі, а й поза її межами. 

Це вміння розв’язувати проблеми, критично мислити, творчо мислити, 

співпрацювати, знаходити та аналізувати інформацію, розвивати власний 

емоційний інтелект, досліджувати, діяти гнучко, ефективно спілкуватися, 

презентувати погляди та виступати публічно, організовувати свою діяльність, 

планувати час, рефлексувати, діяти безпечно і самостійно, читати вдумливо, 

планувати та реалізовувати проекти [Там само]. 
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Наголосимо, що досягти такого результату можливо лише шляхом 

дотримання головної мети початкової школи, що полягає в різнобічному 

розвитку дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб, формуванні загальнолюдських і 

морально-етичних цінностей, підтримці життєвого оптимізму, розвитку 

самостійності, плеканні творчості, прагненні вчитися впродовж життя [Там 

само]. 

Як бачимо, необхідність урахування вікових та індивідуальних 

психофізіологічних особливостей залишається однією з провідних умов 

розвитку особистості молодшого школяра.  

Стисло висвітлимо зазначений аспект досліджуваної проблеми. 

Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку розглянемо 

суголосно усталеним у науці характеристикам: соціальна ситуація розвитку 

(Л. Виготський), провідний вид діяльності (О. Леонтьєв), основні 

новоутворення (Л. Виготський).  

Аналіз психологічної літератури (Д. Ельконін [303], Л. Божович [24], 

Г. Костюк [150], В. Мухіна [204], О. Скрипченко [44] та ін.) дає підстави 

стверджувати, що специфіка соціальної ситуації розвитку молодшого 

школяра полягає в такому: 1) оволодіває новою соціальною роллю – Я–

учень; 2) центром соціальної ситуації розвитку стає вчитель; 3) прагне 

завоювати повагу, авторитет, знайти друзів у колективі однокласників; 

4) сім’я у взаєминах з дитиною стає центрованою на навчальній діяльності, 

на стосунках дитини з учителем та однокласниками.  

Ураховуючи наукові погляди Д. Ельконіна [303], суголосно яким 

молодший шкільний вік є періодом найбільш інтенсивного формування 

навчальної діяльності; та визначення провідної діяльності як такої, у процесі 

якої відбувається формування основних психічних процесів і властивостей 

особистості, які характеризують головні набуття цього періоду розвитку, і 

коли ця діяльність складається, формується; зазначимо, що для молодшого 
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школяра провідний вид діяльності – навчальна діяльність з елементами 

дидактичної гри. 

Огляд наукових праць Л. Божович [24], Є. Ігнатьєва [116], 

А. Пономарьова [231], В. Селіванова [252] та ін. засвідчив, що до основних 

новоутворень цього вікового періоду належать такі: 1) внутрішній план дій – 

можливість передбачати майбутні дії, уміння попередньо їх організовувати; 

здатність діяти подумки; 2) довільність – свідоме, самостійне регулювання в 

навчальній діяльності психічними процесами, поведінкою; здатність діяти 

організовано; 3) рефлексія – здатність до пошуку та виділення властивостей 

власних мисленнєвих дій і перетворення їх на предмет аналізу.  

До індивідуальних особливостей учнів, зокрема й молодших школярів, 

належать своєрідність відчуттів, сприймання, мислення, пам’яті, уяви, 

особливості інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру 

особистості (Н. Волкова) [46].  

Отже, арсенал майбутнього вчителя сучасної початкової школи 

повинні складати ґрунтовні знання щодо характерних особливостей дітей 

покоління Z, вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей 

молодших школярів, що сприятиме добору оптимальних методів та прийомів 

формування в учнів передбачених нормативно-правовою базою рис, чеснот, 

якостей та компетентностей. 

Аналізуючи інший чинник впливу на процес професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи – нове освітнє середовище, вбачаємо 

за необхідне визначитися з сутністю поняття „освітнє середовище”, а 

надалі – особливостями нового освітнього середовища. 

Огляд наукової літератури дозволив з’ясувати, що в педагогічних та 

психологічних джерелах дефініцію „освітнє середовище” переважно 

тлумачать як: частину соціокультурного простору, зону взаємодії освітніх 

систем, їхніх елементів, навчального матеріалу і суб’єктів освітніх процесів 

(Н. Крилова) [157, с. 25]; комплекс навчально-виховного, навчально-

пізнавального і самоосвітнього процесів (А. Воронін) [47, с. 178]; простір 
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соціальних комунікацій, які залучають суб’єкта освіти в процеси освоєння, 

споживання, обміну та поширення культурних цінностей і актуалізуються 

його поведінкою (Т. Менг) [196, с. 55]. 

Проте нам імпонує позиція О. Ярошинської [312], суголосно якій 

освітнє середовище – це природне або штучно створене оточення людини, 

що включає зміст і різні види засобів освіти, здатних забезпечувати 

продуктивну діяльність особистості, її освітній розвиток за допомогою 

створення сприятливих для цього умов. 

Створення нового освітнього середовища як творчого середовища „зі 

змінами фізичного просторово-предметного оточення, програм та засобів 

навчання” передбачено Концепцією реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа” [144]. 

Узагальнюючи зазначені в цьому документі положення, виділимо провідні 

аспекти бачення цієї проблеми: урізноманітнення варіантів організації 

навчального простору в класі; широке використання нових ІТ-технологій та 

мультимедійних засобів навчання; оновлення лабораторної бази для 

вивчення предметів природничо-математичного циклу; створення освітньої 

он-лайн платформи з навчальними й методичними матеріалами; забезпечення 

різних форм навчання через організацію доступу до сучасних лабораторій, 

наукових музеїв, обсерваторій, відкритих навчальних курсів та інших 

ресурсів; уведення до структури школи сучасної бібліотеки.  

У Державному стандарті початкової загальної середньої освіти 

акцентовано увагу на створенні навчального середовища, яке стимулює 

самостійне навчання за рахунок моделювання таких ситуацій, які дають 

змогу дитині планувати та організовувати власну навчальну діяльність, 

ухвалювати рішення і відповідати за них [62]. 

Як бачимо, нове освітнє середовище є одночасно привабливим та 

комфортним для дитини. Уважаємо, що рівень комфортності підвищується за 

рахунок упровадження в освітній процес початкової школи передбачених у 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
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середньої освіти „Нова українська школа” та Державному стандарті 

початкової загальної середньої освіти особистісно зорієнтованої моделі 

навчання, принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства. 

Відтак, в умовах сьогодення актуальності набувають наукові погляди 

А. Макаренка щодо опосередкованого впливу на особистість через 

середовище, у якому вчитель „розміщуючи” стимули, сприяє формуванню 

особистості школяра. Тобто „виховує не стільки сам вихователь, скільки 

середовище, яке організується найбільш вигідно” [181, с. 172]. 

Отже, майбутній учитель початкової школи повинен бути теоретично 

та практично підготовленим до організації сприятливого для формування 

особистості молодшого школяра освітнього середовища як такого, у якому 

реалізуються особистісно зорієнтований підхід, принцип дитиноцентризму, 

опосередкований вплив та педагогіка партнерства. 

Ще одним чинником змін у професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи, що є логічним завершенням до попередніх, постає 

необхідність підготовки компетентного вчителя, який в умовах сучасного 

освітнього середовища відповідно до попиту та очікувань сучасних дітей 

спроможний будувати освітній процес, пріоритетною основою якого є 

спрямованість на особистість молодшого школяра. Повний перелік 

компетентностей, суголосних професійним функціям, якими повинен 

володіти вчитель початкової школи, відображено в Професійному стандарті 

на професію „Вчитель початкової школи” [236].  

Аналіз зазначеного документа дає підстави стверджувати, що новий 

учитель початковий школи – це компетентна особистість, здатна до 

поліфункційної діяльності в сучасних умовах. 

Визначимося з іншими позиціями щодо того, яким повинен бути новий 

учитель. 

Так, у Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти „Нова українська школа” відображено кілька 

підходів з цього приводу: 1) коуч, фасилітатор, тьютор, модератор в 
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індивідуальній освітній траєкторії дитини (загальна позиція); 2) це людина-

лідер, яка може вести за собою, яка любить свій предмет, яка фахово його 

викладає (позиція батьків); 3) сучасний, креативний учитель, який 

насамперед розуміє дітей (позиція учнів) [144]. Проте фундаментальним є 

положення, що новий учитель – це вмотивований учитель, який зможе стати 

агентом змін [Там само].  

Окреслене уможливлює узагальнити образ нового вчителя початкової 

школи на рис. 1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6. Образ нового вчителя початкової школи 

 

Таким чином, сучасний етап реформування системи професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО, у першу чергу, 

зумовлений необхідністю підготовки компетентного фахівця, здатного 

мобільно реагувати на зміни, критично мислити, самостійно приймати 

рішення, творчо підходити до вирішення проблем, створювати інновації, 

знаходити спільну мову з дітьми та якісно виконувати свої професійні 

функції. 

Компетентна 

особистість 

Н
О

В
И

Й
 

ВЧИТЕЛЬ 

П
О

Ч
А

Т
К

О
В

О
Ї 

ШКОЛИ 

креативний 

умотивований 

людина-лідер коуч 

фасилітатор 

тьютор 

модератор агент змін 



98 

Отже, резюмуючи зазначене вище, стверджуємо, що на сьогодні 

актуального значення набувають такі концептуальні наукові підходи щодо 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, як: 

1) компетентнісний підхід, за якого забезпечуються набуття студентами 

певних професійних компетентностей та підготовка до формування 

компетентностей в учнів; 2) задачний підхід, педагогічний потенціал якого 

полягає у формуванні професійно-особистісних якостей фахівця, його 

професійної компетентності; 3) контекстний підхід, що дозволяє шляхом 

наближення вишівського освітнього процесу до реалій майбутньої професії 

створити умови для взаємопроникнення навчальної та професійної діяльності 

як способу досягнення професійної компетентності.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Вивчення досвіду вітчизняних науковців і науковців ближнього 

зарубіжжя щодо проблем задачного підходу та контекстного навчання в 

професійній підготовці майбутнього вчителя, зокрема вчителя початкової 

школи, аналіз чинної нормативно-правової бази, на якій ґрунтується його 

професійна підготовка у ЗВО, дають підстави зробити такі висновки. 

1.  Ґрунтуючись на ретельному аналізі наукового доробку вітчизняних 

науковців і науковців ближнього зарубіжжя, виокремлено певні етапи 

загальної генези становлення проблеми теоретичного обґрунтування та 

впровадження задачного підходу в процес професійної підготовки майбутніх 

педагогів: розробка концептуальних основ задачного підходу та розкриття їх 

сутності (кінець 60-х – 70-ті роки ХХ ст.); обґрунтування фундаментальних 

положень теорії та практики розв’язання педагогічних задач (80-ті роки 

ХХ ст.); поглиблене дослідження (у межах дисертаційних робіт) певних 

аспектів підготовки майбутнього вчителя до компетентного розв’язання 

педагогічних задач (90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.); активне 



99 

дослідження проблеми впровадження задачного підходу у професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкової школи (перше десятиріччя 

ХХІ ст. – до сьогодення). Визначено наукові напрями та проблемні вектори 

дослідження проблеми реалізації задачного підходу в професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи: розгляд задач як педагогічної умови 

професійно-педагогічної підготовки; дослідження задач як засобу розвитку 

професійно значущих якостей майбутнього вчителя; трактування задач як 

засобу моделювання окремих аспектів професійної діяльності майбутнього 

вчителя розробка провідних положень теорії та практики розв’язання 

педагогічних задач. З’ясовано генезу впровадження задачного підходу в 

процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. 

2.  Здійснений дефініційний аналіз семантичних складників провідного 

феномену поданого дослідження „педагогічна задача контекстної 

спрямованості”, а саме понять: „педагогічна задача”, „педагогічна ситуація”, 

„контекстне навчання” дозволив визначити педагогічну задачу контекстної 

спрямованості як задачу, що відбиває предметно-професійний і соціальний 

контексти майбутньої професійної діяльності та розв’язання якої 

передбачає моделювання в межах відповідного контексту певних 

професійних дій, зорієнтованих на формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи.  

3.  З урахуванням теоретичних положень досліджень фундаторів 

задачного підходу (І. Зимньої, Г. Балла, Л. Спіріна), визначено 

багатовимірну структуру педагогічної задачі контекстної спрямованості, 

що містить такі компоненти: за вертикаллю: умова задачі – педагогічна 

ситуація як предметно-професійний та соціальний контексти; протиріччя та 

проблема – як компоненти педагогічної задачі, що відображають стан 

неузгодженості певних елементів педагогічної ситуації; мета задачі – як 

ідеальна модель її результату; за горизонталлю: розв’язання задачі як ємкий 

процесуальний цикл, що містить аналіз, рефлексію проміжного результату 

педагогічної діяльності; генерацію гіпотез розв’язання задачі, що пов’язана з 
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механізмом антиципації його ризиків та наслідків; моделювання конкретного 

проекту рішення в межах відповідного предметно-професійного та 

соціального контекстів; результат – аналіз отриманих результатів та їх 

рефлексія. 

4.  На підставі аналізу низки нормативно-правових документів, у яких 

відображено концептуальні засади сучасного процесу підготовки 

майбутнього педагога, з’ясовано, що реформування системи професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи актуалізується 

завданнями Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти „Нова українська школа” школи та нового 

Державного стандарту початкової загальної освіти.  

5.  Обґрунтована та розкрита позиція, що провідними чинниками 

оптимізації професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у 

ЗВО є: „новий учень” (дитина покоління Z, для якої, з одного боку, 

характерні обізнаність, наполегливість, чесність, відвертість, відкритість, 

бажання творити та співпрацювати; а з іншого – гіперактивність, залежність 

від інформації, зануреність у віртуальність, віддаленість від почуттів 

реального світу); „нове освітнє середовище” (творче середовище; навчальне 

середовище, яке стимулює самостійне навчання), „новий учитель” 

(компетентна особистість, здатна до поліфункційної діяльності в сучасних 

умовах).  

 

Основні результати першого розділу представлені в публікаціях автора 

[73; 75; 79; 82; 83; 85 – 87]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ Й РОЗРОБКА СИСТЕМИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ КОНТЕКСТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

 

 

2.1. Критерії системоутворення педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

 

На засаді синтезу ідей задачного підходу та контекстного навчання в 

дослідженні обґрунтовано поняття ПЗКС та доцільність її впровадження в 

процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у 

ЗВО. Проте постає проблема їх упорядкування в певну систему та з’ясування 

формувального потенціалу щодо професійно-особистісних якостей 

майбутнього вчителя початкової школи. Отже, визначимося з певними 

вихідними позиціями щодо розв’язання зазначеної проблеми. 

Становлення системного підходу, розробка його філософських аспектів 

та обґрунтування методологічних функцій здійснено в працях П. Анохіна [7], 

В. Афанасьєва [8], І. Блауберга [22], Н. Мойсєєва [203], В. Садовського [247], 

А. Уємова [283], Е. Юдіна [309] та ін. При цьому відомі науковці довели, що 

системний підхід є ґрунтовною методологічною засадою у вивченні сучасних 

педагогічних явищ. 

На сьогодні існує значна кількість наукових поглядів, що відображають 

сутність цього підходу, проте у форматі нашого дослідження 

узасаднювальними є такі його визначення, як:  

• підхід, що забезпечує перехід від пізнання окремого до загального, 

від однозначного до багатозначного, від абстрактного до конкретного, від 

одномірного до полімірного, від лінійного до нелінійного та ін. 

(В. Афанасьєв) [8];  

• підхід, що орієнтує дослідження на розкриття цілісності об’єкта і тих 

механізмів, що її забезпечують; на виявлення різноманітних типів зв’язків 
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складного об’єкта і зведення їх у єдину теоретичну картину (І. Касавіна) 

[306]. 

Важливою вважаємо позицію (Е. Поздняков), суголосно якій у центрі 

уваги системного дослідження – об’єкт-система як деяка цілісність, загальні 

для всієї системи закономірності функціонування і розвитку, які справляють 

визначальний вплив на діяльність елементів, що входять до неї [259]. 

Загалом сенс системного підходу полягає в тому, що елемент чи 

компонент функціонування системи повинен розумітися не як самостійне і 

незалежне утворення, а як елемент, чиї ступені свободи, підпорядковані 

загальному плану функціонування системи, яка запрограмована на 

одержання корисного результату (П. Анохін) [7]. 

Далі представимо ключовий феномен системного підходу, а саме: 

поняття „система”. Відзначимо, що його трактування є досить 

варіативними.  

У загальному значенні систему трактують як сукупність компонентів, 

що складається з елементів, частин, пов’язаних між собою та таких, що 

утворюють нову якісну єдність [25]. 

А. Уємов розглядає поняття „система” у двох площинах:  

1) як множину об’єктів, на яких реалізується заздалегідь визначене 

відношення з фіксованими якостями;  

2) як множину суб’єктів, котрі володіють заздалегідь визначеними 

якостями з фіксованими між ними відношеннями [282, с. 21]. 

І. Блауберг під системою розуміє „сукупність елементів, які пов’язані 

взаємодією і через це постають як одне ціле щодо навколишнього 

середовища” [22, с.48].  

Натомість П. Анохін у своєму визначенні акцентує увагу на важливості 

отримання кінцевого результату та зазначає, що системою можна назвати 

лише такий комплекс вибірково залучених компонентів, які набувають 

характеру взаємодії з метою отримання сфокусованого результату [7].  
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Отже, поняття „система” науковці визначають через наявність 

елементів, підпорядкованих певній структурі, їхню взаємодію, взаємозв’язки 

та функційну спрямованість.  

Однак, ураховуючи педагогічну природу нашого дослідження, 

вважаємо доцільним розглянути феномен „педагогічна система”. 

Можливості застосування системного підходу щодо дослідження 

педагогічних явищ подано в працях Ф. Корольова [146]. Визначення самого 

поняття „педагогічна система” науковець не надає, проте виокремлює такі 

ознаки педагогічної системи: цілісність, взаємозв’язок компонентів, зв’язок із 

зовнішнім середовищем.  

Питання формування й функціонування феномену педагогічної 

системи найбільш істотно відображено в роботах Н. Кузьміної. 

Узасаднювальною для нас є думка дослідниці, суголосно якій педагогічна 

система – це безліч взаємозалежних структурних і функційних компонентів, 

підпорядкованих цілям виховання, освіти, навчання молодого покоління та 

дорослих [160].  

Також відзначимо позицію В. Садовського [247], який уважає, що 

систему будь-якого порядку потрібно характеризувати за п’ятьма 

показниками: мета, функції, склад, структура, зовнішні умови. Уважаємо, що 

ці ознаки притаманні й педагогічній системі. 

Сучасні дослідники інтерпретують педагогічну систему як 

конкретизацію освітньої системи, яка здійснюється через зміст та форму 

діяльності підрозділів у структурі освіти (Л. Велитченко) [35]; як соціально 

зумовлену цілісність учасників педагогічного процесу, які взаємодіють між 

собою, навколишнім середовищем і її духовними та матеріальними 

цінностями на основі співпраці (Т. Шамова) [296]. 

Як бачимо, на сьогодні в педагогічній літературі не існує єдиного 

загальноприйнятого трактування поняття педагогічна система. Проте у 

форматі нашого дослідження ми базуватимемося на таких її провідних 
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ознаках, як соціальна зумовленість, цілісність, ієрархічність, 

підпорядкованість певним цілям, зв’язок із зовнішнім середовищем. 

Відтак, нами розглянуто базові позиції відомих дослідників 

системного підходу, концептуальні положення задачного підходу (підрозділ 

1.1) та контекстного навчання (підрозділ 1.2), уведено авторське 

трактування педагогічної задачі контекстної спрямованості (підрозділ 1.2). 

Проте обґрунтування та розробка системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості у форматі професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи вимагає чіткого визначення певних критеріїв 

упорядкування ПЗКС у систему. 

Відзначимо, що на сьогодні найбільш актуальним є визначення 

критерію як засобу для судження; як ознаки, на основі якої виставляється 

оцінка, дається визначення або класифікація чогось; як мірило оцінки [304]. 

Також правомірною вважаємо позицію Ю. Кулюткіна, який наголошує, 

що, визначаючи критерії, необхідно дотримуватися таких вимог:  

• критерії повинні бути об’єктивними;  

• включати суттєві, основні моменти досліджуваного явища;  

• охоплювати типовий бік явища;  

• формулюватися ясно, коротко, точно;  

• вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник [164]. 

Отже, беручи до уваги зазначене вище, під критерієм розуміємо 

ознаку, за допомогою якої множина елементів упорядковується в єдину 

систему. 

Ґрунтуючись на цих позиціях, нами було виділено такі критерії, що 

складають критеріальний апарат системоутворення ПЗКС, а саме: 

1) відповідність предметно-професійному та соціальному контекстам 

професійної діяльності вчителя початкової школи;  

2) спрямованість на формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи;  
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3) відповідність динамічним процесам, суголосним професійним 

сферам майбутнього вчителя початкової школи.  

Зупинимося на характеристиці кожного із зазначених критеріїв. 

Розглядаючи критерій відповідність предметно-професійному та 

соціальному контекстам професійної діяльності вчителя початкової школи, 

зазначимо, що поняття „професійний контекст учителя початкової школи”, 

„предметно-професійний контекст учителя початкової школи”, „соціальний 

контекст учителя початкової школи” було розглянуто в підрозділі 1.2. 

Проте, поділяючи наукову думку В. Желанової [94], що професійний 

контекст майбутнього вчителя початкової школи відображає реалізацію 

професійного контексту вчителя початкової школи в процесі професійно-

педагогічної підготовки у ЗВО, вбачаємо необхідним дати визначення 

поняттю „професійний контекст майбутнього вчителя початкової школи”.  

Професійний контекст майбутнього вчителя початкової школи ми 

визначаємо як множину професійно зумовлених контекстів майбутньої 

педагогічної діяльності, яка складається з мотиваційно-формувального, 

смислоутворювального, когнітивно-формувального, суб’єктно-

формувального, рефлексивно-формувального, а також перцептивно-

формувального та комунікативно-формувального контекстів.  

Стислу характеристику кожного із зазначених професійних контекстів 

майбутнього вчителя початкової школи подамо в табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Сутнісна характеристика професійних контекстів майбутнього вчителя 

початкової школи  

Тип професійного 

контексту 

Сутнісні характеристики 

Мотиваційно-

формувальний 

контекст 

система чинників освіти, що сприяють поступовому 

формуванню, закріпленню та домінуванню 

професійної мотивації майбутнього вчителя початкової 

школи 
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Продовження табл. 2.1 

Смислоутворювальний 

контекст 

система чинників, що забезпечують утвердження 

смислового ставлення майбутнього вчителя 

початкової школи до обраної професії 

Когнітивно-

формувальний 

контекст 

система професійно зорієнтованих завдань, що 

сприяють формуванню знань адекватних специфіці 

майбутньої професії та вмінь щодо їх практичної 

реалізації 

Суб’єктно-

формувальний 

контекст 

система умов, що забезпечують організацію 

суб’єктної участі майбутнього вчителя початкової 

школи в процесі педагогічної освіти, результатом 

якої є його професійна суб’єктність 

Рефлексивно-

формувальний 

контекст 

система поліфункційних професійно зорієнтованих 

завдань, що сприяють формуванню педагогічної 

рефлексії майбутнього вчителя початкової школи 

Перцептивно-

формувальний 

контекст 

система професійно зорієнтованих завдань, що 

забезпечують формування перцептивного аспекту 

професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи 

Комунікативно-

формувальний 

контекст 

система умов, що спрямовані на формування 

комунікативного аспекту професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи 

 

Як бачимо, спільною ознакою професійних контекстів майбутнього 

вчителя початкової школи є наявність певної системи чинників, умов чи 

завдань, які зорієнтовані на формування найбільш суттєвих для педагогічної 

професії особистісних і професійно важливих якостей, що синтезуються в 

професійній компетентності вчителя. 
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Звідси є логічним, що наступним критерієм системоутворення є 

спрямованість на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи. 

Аналіз наукових праць показав, що на сьогодні існує значна кількість 

тлумачень поняття професійна компетентність педагога. Ті з них, що, на 

нашу думку, є найбільш доцільними в контексті проблеми дисертації, подамо 

в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Наукові позиції щодо трактування поняття „професійна компетентність 

педагога”  

Автор Визначення поняття „професійна компетентність 

педагога” 

Н. Кузьміна сукупність умінь педагога як суб’єкта педагогічного впливу 

особливим чином структурувати наукове і практичне знання 

з метою найкращого вирішення педагогічних завдань [159] 

В. Сластьонін інтегральна характеристика ділових та особистісних якостей 

фахівця, яка відбиває не тільки рівень знань, умінь, досвіду, 

достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але й 

соціально-моральну позицію особистості [260] 

І. Зязюн здатність та готовність педагога професійно виконувати 

педагогічні функції відповідно до прийнятих у суспільстві на 

цей час нормативів і стандартів, що вимагає реальних знань, 

умінь, навичок, досвіду [224] 

В. Желанова інтегрована характеристика, що синтезує провідні 

професійно-особистісні якості та є готовністю реалізувати їх 

у ситуаціях професійної діяльності [95] 

О. Вознюк, 

О. Дубасенюк  

сукупність умінь майбутнього педагога особливим способом 

структурувати наукові та практичні знання з метою 

ефективного вирішення професійних завдань [70] 
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Отже, резюмуючи розглянуті вище наукові позиції, професійну 

компетентність майбутнього вчителя початкової школи визначаємо як 

інтегративну характеристику, що відображає його провідні професійно-

особистісні та соціально-комунікативні якості, а також готовність і здатність 

застосовувати їх у процесі взаємодії з молодшими школярами, їхніми 

батьками та колегами. 

Наголосимо, що професійна компетентність майбутнього вчителя 

початкової школи є результативно-цільовою основою впровадження СПЗКС 

у професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО. 

Проте створення системи вимагає чіткого розуміння компонентів 

кінцевого результату, на формування яких і буде спрямовано її вплив. Отже, 

вбачаємо за необхідне визначитися зі структурою професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Різні підходи щодо складників професійної компетентності 

представлено в студіях В. Баркасі [13], Н. Журавльової [104], В. Калініна 

[120], Л. Карпова [124], І. Колесникової [136], Є. Огарьова [213] та ін. 

Наведемо деякі з них. 

Так, В. Калінін до структури професійної компетентності включає такі 

компоненти: цілемотиваційний, змістовий, операційно-діяльнісний, 

особистісний та рефлексивний [120]. На думку Л. Карпова, структурними 

компонентами професійної компетентності є три сфери: мотиваційна, 

предметно-практична (операційно-технологічна), а також сфера 

саморегуляції [124]. І. Колесникова провідними складниками професійної 

компетентності визначає особистісно-гуманну орієнтацію, системне 

сприйняття педагогічної реальності, володіння педагогічними технологіями, 

уміння інтегруватися з досвідом, здатність продуктивно взаємодіяти з 

досвідом інших, креативність, рефлексію [136]. 

Нам імпонує позиція ряду науковців щодо виокремлення 

рефлексивного складника, що відображається в контрольно-оцінній 

діяльності (В. Калінін) [120]; особливому способі мислення, який передбачає 
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побічний погляд на педагогічну реальність, історико-педагогічний досвід, на 

власну особистість як носія певної професійної позиції (І. Колесникова) 

[136]; та є системоутворювальним чинником професіоналізму, що 

характеризується сукупністю здібностей, способів і стратегій, що 

забезпечують усвідомлення та подолання стереотипів особистого досвіду й 

діяльності педагога завдяки їх переосмисленню, пошуку інновацій для 

подолання проблемних ситуацій, які виникають у процесі професійної 

діяльності педагога (М. Марусинець) [188]. 

Отже, ураховуючи зазначене вище й поділяючи наукову думку 

А. Деркача [64], І. Зимньої [112] та В. Метаєвої [198] щодо розгляду 

рефлексивної компетентності як метапоняття, метаутворення і 

метакомпетентності, у структурі професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи ми виокремлюємо такі компоненти: 

• мотиваційно-ціннісний; 

• когнітивний; 

• операційно-діяльнісний; 

• рефлексивний.  

Однак, беручи до уваги концепцію рефлексивної детермінації 

А. Карпова [124], а також наукові підходи В. Желанової [101], рефлексивний 

компонент розглядаємо у двох площинах: як самостійний складник, а також 

як наскрізний, що пронизує всі інші компоненти та зумовлює їхній розвиток. 

Графічну інтерпретацію структури професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи представимо на рис. 2.1. 

Надамо характеристику виокремленим структурним компонентам 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Так, мотиваційно-ціннісний компонент інтерпретуємо як сукупність 

мотивів та цінностей, необхідних та достатніх для ефективного планування, 

організації та здійснення освітнього процесу в початковій школі. 
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Рис. 2.1. Структура професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи 

 

Ґрунтуючись на типології професійних мотивів, запропонованій 

А. Марковою [186], уважаємо, що такими мотивами є:  

• розуміння призначення професії, що полягає в здійсненні 

педагогічної діяльності, спрямованої на реалізацію завдань, передбачених 

Державним стандартом початкової загальної освіти;  

• мотиви власне професійної діяльності (процесуальні – мотив 

організації освітнього середовища, яке зорієнтоване на особистісний, 

творчий і духовний розвиток учнів; мотив забезпечення психологічно 

комфортних і толерантних умов освітнього процесу; мотив застосування в 

освітньому процесі початкової школи інноваційних підходів та сучасного 

педагогічного досвіду; мотив реалізації особистісно зорієнтованого підходу 

до організації освітньої діяльності учнів; результативні – мотив усебічного 

розвитку дитини, її талантів, здібностей; мотив формування та розвитку в 

молодших школярів компетентностей, наскрізних умінь відповідно до їхніх 

вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб; мотив 

формування в дітей цінностей, розвитку їхньої самостійності, творчості та 

допитливості); 
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• мотиви професійного й міжособистісного спілкування та соціальної 

співпраці з батьками, колегами, адміністрацією школи;  

• мотиви самореалізації особистості в професії (професійне й 

особистісне зростання та самореалізація). 

Беручи до уваги класифікації цінностей М. Рокича (M. Rockeach) [322], 

В. Франкла (V. Frankl) [316], Ш. Шварца (S. Schwartz) [323], до цінностей, на 

яких повинен базуватися у своїй професійній діяльності майбутній учитель 

початкової школи, відносимо такі:  

• ціннісне ставлення до обраної професії; 

• ціннісне ставлення до себе як учителя початкової школи; 

• ціннісне ставлення до особистості молодшого школяра, до 

спілкування з ним; 

• ціннісне ставлення до традицій та інновацій початкової школи.  

Когнітивний компонент визначаємо як сукупність знань, необхідних та 

достатніх для ефективного планування, організації та здійснення освітнього 

процесу в початковій школі. Виходячи із необхідності формування знань, які 

адекватно відповідатимуть специфіці майбутньої професії, до таких знань 

зараховуємо:  

• спеціальні професійні (знання нормативних документів, що 

регламентують діяльність учителя початкової школи; знання навчально-

методичної літератури, зокрема й інтернет-сайтів); 

• психолого-педагогічні (знання основних категорій, закономірностей, 

принципів процесу навчання молодших школярів; знання теоретичних засад 

процесу виховання молодших школярів та специфіки організації виховного 

процесу в початковій школі; знання вікових психофізіологічних та 

індивідуально-психологічних особливостей молодшого школяра; знання 

основних форм роботи з батьками тощо); 

• дидактико-методичні (знання методів, форм і засобів навчання та 

забезпечення взаємодії в освітньому процесі; знання особливостей 

конструювання уроків різних типів; знання методик навчання освітніх 



112 

галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти; 

знання сучасних технологій навчання в початковій школі; знання засобів 

контролю, перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів початкової 

школи тощо); 

• соціально-психологічні (знання особливостей комунікативної 

діяльності учнів початкової школи та учнівського колективу, взаємин 

учителя та учнів, закономірностей педагогічного спілкування, соціальної 

ситуації, ситуацій міжособистісної взаємодії); 

• диференційно-психологічні (знання особливостей засвоєння 

навчального матеріалу учнями початкової школи відповідно до їхніх вікових 

та індивідуальних характеристик сприймання, уваги, уяви, пам’яті, 

мислення).  

Зауважимо, що ми виходили із запропонованих Н. Кузьміною [161] 

видів професійних знань, до яких додали дидактико-методичні. 

Операційно-діяльнісний компонент тлумачимо як сукупність умінь і 

суб’єктних властивостей особистості, необхідних та достатніх для 

ефективного планування, організації та здійснення освітнього процесу в 

початковій школі.  

Базуючись на функційній структурі педагогічної діяльності 

Н. Кузьміної [161] й ураховуючи специфіку поданого дослідження, 

уважаємо, що це такі вміння, як:  

• аналітичні (уміння опрацьовувати нормативні документи та 

аналізувати визначені в них стратегічні орієнтири; уміння аналізувати 

науково-теоретичну й навчально-методичну літературу з метою 

раціонального відбору та композиції навчального матеріалу; уміння 

аналізувати перспективні підходи до навчання, розвитку, виховання й 

соціалізації учнів, розуміти їх, визначати переваги та ризики порівняно з 

чинними; уміння аналізувати педагогічні ситуації та визначати протиріччя, 

що їх зумовили, тощо); 

• проектувально-конструктивні (уміння ефективно планувати та 
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будувати педагогічний процес; уміння розробляти конспект уроку будь-якого 

типу із навчання освітніх галузей, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти; уміння проектувати власну діяльність та 

діяльності учнів на уроці шляхом добору доцільних методів, форм і засобів 

навчання; уміння проектувати освітню діяльність з урахуванням вікових 

психофізіологічних та індивідуальних особливостей учнів; уміння корегувати 

власну діяльність та діяльність учнів, виходячи з конкретної навчальної 

ситуації, тощо); 

• комунікативні (уміння застосовувати ефективні комунікативні 

прийоми в конкретній ситуації педагогічного спілкування; уміння доступно 

та науково правильно пояснювати сутність понять, способів діяльності, що 

належать до освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової 

загальної освіти; уміння надавати батькам чіткі та зрозумілі пояснення щодо 

успіхів і проблем у навчальній діяльності учня, поради та рекомендації щодо 

підтримки навчальної діяльності учня за межами навчального закладу тощо); 

• організаторські (уміння організовувати освітнє середовище, яке 

зорієнтоване на особистісний, творчий і духовний розвиток учнів; уміння 

організовувати різні форми та види роботи на уроці та в позаурочний час; 

уміння забезпечити на уроці та під час інших організаційних форм навчання 

навчальну взаємодію учнів, учнів та вчителя, зокрема й зворотній зв’язок; 

уміння щодо проведення різних форм виховних заходів; уміння 

організовувати і проводити індивідуальну, групову та колективну роботу з 

батьками; уміння організовувати взаємодію з профільними фахівцями з 

метою забезпечення гармонійного розвитку учнів тощо). 

Беручи за основу структуру суб’єктних властивостей учителя 

А. Маркової [186], а саме суб’єктивні характеристики, до суб’єктних 

властивостей особистості майбутнього вчителя початкової школи відносимо:  

• прагнення до самоздійснення себе як учителя початкової школи; 

• суб’єктну професійну позицію; 

• педагогічну активність; 
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• суб’єктний досвід; 

• антиципацію. 

Рефлексивний компонент визначаємо як сукупність знань та вмінь, 

необхідних та достатніх для самопізнання, самоусвідомлення, розуміння та 

сприйняття особистості молодшого школяра, взаємодії з ним та учнів між 

собою з метою ефективного планування, організації та здійснення освітнього 

процесу в початковій школі.  

Ґрунтуючись на наукових позиціях М. Карнеловича [122] та 

В. Желанової [101] щодо класифікації типів педагогічної рефлексії, до 

окреслених вище знань та вмінь додаємо: 

• інтелектуальну рефлексію (знання підстав власного мислення та 

вміння оцінювати свої інтелектуальні здібності); 

• особистісну рефлексію (знання про рефлексію як засіб самопізнання 

та самоусвідомлення; знання індивідуального „Я”; уміння аналізувати свої 

сильні та слабкі сторони; уміння адекватно оцінювати особистісні якості та 

досягнення за певний проміжок часу та прогнозувати перспективи власного 

розвитку); 

• комунікативну рефлексію (знання про внутрішній світ 

співрозмовника; знання детермінант комунікативної поведінки та взаємин 

інших; знання можливих варіантів ставлення інших до себе; уміння критично 

оцінювати думки й дії інших; уміння оцінювати свої дії та поведінку з 

позиції інших); 

• кооперативну рефлексію (знання про позиції та рольові функції 

учасників групової взаємодії; знання щодо координації спільних дій 

учасників групової взаємодії; уміння аналізувати результат спільної 

діяльності; уміння порівнювати свої досягнення з досягненнями інших); 

• контекстну рефлексію (термін В. Желанової) (знання та вміння щодо 

здійснення механізмів рефлексії; уміння усвідомлювати свою соціальну роль 

учителя початкової школи, систему цінностей, мету та завдання обраної 

професії; знання та вміння щодо визначення сильних і слабких сторін власної 
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педагогічної діяльності; знання та вміння щодо оцінювання результатів 

педагогічних впливів, спрямованих на забезпечення якісного навчання, 

розвитку й виховання учнів початкової школи; знання та вміння щодо 

адекватного сприйняття особистості молодшого школяра; знання та вміння 

щодо координації своїх професійних дій з діями учнів, їхніх батьків та діями 

колег). 

Наступний критерій системоутворення – відповідність динамічним 

процесам, суголосним професійним сферам майбутнього вчителя початкової 

школи – будемо розглядати через динамічні аспекти мотиваційної та 

смислової (мотиваційно-ціннісний компонент професійної компетентності), 

когнітивної (когнітивний компонент професійної компетентності), 

суб’єктної, перцептивної та комунікативної (операційно-діяльнісний 

компонент професійної компетентності) й рефлексивної (рефлексивний 

компонент професійної компетентності) сфер, пов’язані з логікою їхньої 

трансформації. 

У поданому дослідженні ґрунтуємося на визначенні динаміки як стану 

руху, ходу розвитку якого-небудь явища, процесу [215, с. 102]. 

Так, динамічні процеси в межах мотиваційної сфери пов’язуємо з 

трансформацією пізнавальних мотивів у професійні. 

Підкреслимо, що перехід пізнавальних мотивів у професійні мотиви 

пов’язаний із загальною логікою побудови мотиваційного процесу, який, 

згідно з позицією А. Файзуллаєва [284], представлений такими процесами:  

• виникнення й усвідомлення спонуки (виникнення спонуки, джерела 

активності; усвідомлення спонуки як мотиву); прийняття мотиву 

(ідентифікація спонуки з мотиваційно-смисловим утворенням особистості); 

• реалізації мотиву (трансформація мотиву в певній ситуації); 

закріплення мотиву (закріплення мотиву в якості риси характеру); 

• актуалізації спонуки (закріплення певної мотиваційної тенденції як 

внутрішньої необхідності, звички). 
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Поряд з пізнавальними та професійними мотивами навчальної 

діяльності існують і соціальні мотиви, які одночасно відображають і 

предметно-професійний, і соціальний контексти майбутньої професійної 

діяльності та проявляються в конкретних вчинках її суб’єктів у процесі 

взаємодії.  

Отже, взаємозумовлений розвиток пізнавальних, соціальних та 

професійних мотивів відбиває логіку динамічних процесів у межах 

мотиваційної сфери майбутнього вчителя початкової школи.  

Смислодинаміку майбутнього вчителя початкової школи, що 

відображає динамічний аспект смислової сфери, пов’язуємо з процесом 

смислогенезу (термін І. Колесникової [134]) як низки послідовних 

трансформацій складників смислової сфери, пов’язаних з постійним 

породженням і оновленням смислів особистості. Здійснення смислогенезу 

майбутнього вчителя початкової школи будемо розглядати за двома 

напрямами:  

1) трансформація ситуативних смислових структур (особистісний 

смисл, смислова установка, смислоутворювальні мотиви) у стійкі (смислові 

конструкти, смислові диспозиції, особистісні цінності);  

2) зміна динамічних смислових процесів у послідовності: 

смислоутворення – смислоусвідомлення – смислобудівництво (Д. Леонтьєв 

[175]). 

Розглядаючи когнітивну сферу, зазначимо, що її динаміку ми 

пов’язуємо з когнітивним розвитком, який, базуючись на науковій позиції 

Г. Глейтмана [54], розуміємо як „розумовий ріст” майбутнього вчителя 

початкової школи. Уважаємо, що такий ріст можливий за умови виникнення 

нових знань про професію й подальшого їх уточнення, розширення, 

усвідомлення та систематизації. Підкреслимо, що в межах зазначеної 

проблеми важливими є якісні показники засвоєння професійних знань: 

глибина, гнучкість, стійкість, практичність.  
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Отже, динамічні процеси в межах когнітивної сфери прирівнюємо, з 

одного боку, до змін, що відбуватимуться в такій послідовності: розширення 

загальнотеоретичних знань про професію, формування спеціально-

професійних та предметних знань, інтеграція знань у міжпредметні знання; а 

з іншого – поглиблення, усвідомлення, практична реалізація.  

Поділяючи наукову думку А. Деркача [65], вагомими формами 

професійного самоздійснення як провідної характеристики суб’єктної сфери 

вважаємо самопізнання (нові знання, отримані шляхом переосмислення своєї 

ролі в майбутній професії) – самоактуалізацію (прагнення до якомога 

повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей у 

майбутній професії) – самореалізацію (цілеспрямоване втілення особистістю 

індивідуального професійно-педагогічного потенціалу, що координує її 

діяльність на досягнення якісного результату та отримання внутрішнього 

задоволення).  

Зауважимо, що іншим вектором, який відображає процес послідовної 

трансформації складників професійної суб’єктності майбутнього вчителя 

початкової школи, якими є суб’єктна професійна позиція, педагогічна 

активність, суб’єктний досвід, є суб’єктогенез (термін А. Огнєва [214], 

В. Петровського [226]). 

Базуючись на наукових позиціях В. Желанової [96], сутність цього 

процесу визначаємо в певних змінах, трансформаціях, розвитку, а саме: 

• суб’єктна професійна позиція трансформується від орієнтації „на 

результат” до орієнтації „на процес”, на засоби здійснення професійно-

педагогічної діяльності (О. Гогоберидзе [55]); 

• педагогічна активність видозмінюється від неусвідомленої до 

усвідомленої, від ситуативної – до надситуативної активності 

(К. Абульханова-Славська [1]); 

• суб’єктний досвід розвивається лінією: ціннісний досвід – 

операційний досвід – досвід рефлексії – досвід звичної активізації – досвід 

співпраці (О. Осницький [218]). 
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Динаміку перцептивної сфери визначаємо через таку траєкторію змін: 

„руйнування” стереотипів, поступовий перехід від психологічної 

спостережливості до вміння ідентифікувати себе з іншим, до прояву емпатії 

та перцепції й до формування педагогічної антиципації.  

Антиципація, своєю чергою, трансформується від уміння прогнозувати 

й передбачати результати своєї активності до вміння прогнозувати і 

передбачати дії інших, а також уміння передбачати наслідки взаємодії з 

учнями (Б. Ломов, Є. Сурков [179]). 

Динамічні процеси комунікативної сфери пов’язуємо, по-перше, із 

поступовим формуванням, розвитком комунікативних умінь, необхідних для 

ефективного здійснення педагогічного спілкування та закріпленні їх у певній 

комунікативній навичці; по-друге, переходом від „поверхневого” інтересу 

щодо педагогічного спілкування та задоволеності від цього процесу до 

усвідомлення важливості педагогічного спілкування й визначення в ньому 

професійно доцільної позиції. 

Зміни, пов’язані з рефлексивною сферою, відбиваються в процесі 

рефлексіогенезу (до наукового термінологічного апарату термін уведено 

В. Желановою), що полягає в поступовому розвитку складників рефлексивної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи, а саме: їх 

ускладненні, розширенні діапазону реалізації різних типів педагогічної 

рефлексії, що синтезуються в контекстній рефлексії [97]. 

З одного боку, рефлексія, спрямована „на себе”, доповнюється 

рефлексією, спрямованою „на учня, його батьків, колег”, а далі – „на 

професію”; а з іншого – поглинання „в себе” змінюється на поглинання „в 

професію”. 

Отже, ґрунтуючись на розглянутих вище позиціях, систему 

педагогічних задач контекстної спрямованості ми визначаємо як цілісну, 

ієрархічну, упорядковану сукупність педагогічних задач контекстної 

спрямованості, результативно-цільовою основою якої є формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи як 
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єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів. 

Отже, чітко обґрунтований критеріальний апарат системоутворення 

ПЗКС, який складають такі критерії, як відповідність внутрішньому та 

зовнішньому професійним контекстам учителя початкової школи, 

спрямованість на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, відповідність динамічним процесам, суголосних 

професійним сферам майбутнього вчителя початкової школи, надає 

можливість для впорядкування сукупності педагогічних задач контекстної 

спрямованості в цілісну ієрархічну систему.  

 

 

2.2. Модель системи педагогічних задач контекстної спрямованості 

 

Систему педагогічних задач контекстної спрямованості в професійній 

підготовці майбутнього вчителя початкової школи вбачаємо логічним 

репрезентувати у вигляді структурно-функціональної моделі. Зазначимо, що 

при цьому ми ґрунтувалися на позиції, що система, яка відтворює цілісну 

систему, що досліджується, називається моделлю (Б. Кедров) [128].  

Виходячи із розуміння моделі як штучно створеного взірця у вигляді 

схеми, фізичних конструкцій, знакових форм і формул, що, будучи подібним 

об’єкту, відбиває й відтворює в більш узагальненому вигляді якості, 

взаємозв’язки між елементами цього об’єкта (С. Ожегов) [215], уважаємо за 

необхідне визначитися із структурними компонентами СПЗКС, що 

підлягатимуть моделюванню. 

Окреслені нами в попередньому розділі позиції дають підстави 

стверджувати, що СПЗКС має ознаки системного об’єкта, а отже, є: 

• соціально зумовленою, тобто відповідає запитам сучасного ринку 

праці, зокрема задовольняє потребу щодо необхідності підготовки 

конкурентоспроможного, компетентного фахівця початкової школи;  
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• цілісною, оскільки складається із взаємопов’язаних і 

взаємодетермінованих структурних елементів, які, доповнюючи один одного, 

забезпечують утворення системи та її ефективне функціонування; 

• ієрархічною, тобто побудована з елементів, що відповідають певним 

критеріям системоутворення (критеріальний апарат системоутворення 

педагогічних задач контекстної спрямованості висвітлено в підрозділі 2.1) та 

кожен з яких є окремою підсистемою; 

• підпорядкованою певним цілям, а саме: зорієнтована на формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи;  

• зв’язаною із зовнішнім середовищем, тобто є відкритою до змін, що 

пов’язані з реформуванням загальної системи вищої освіти й, зокрема, 

модернізацією змісту та процесу професійно-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО. 

Отже, узагальнюючи досвід Л. Вікторової [42], О. Караман [121], 

Ф. Корольова [146], Н. Кузьміної [159] щодо розгляду структури педагогічної 

системи та висвітлюючи власний підхід до бачення окресленої проблеми, ми 

виокремлюємо такі компоненти СПЗКС, як:  

• цільовий; 

• концептуальний; 

• змістовий; 

• процесуальний; 

• результативний. 

Репрезентуємо їх. 

Першим компонентом системи, що підлягатиме характеристиці, буде 

цільовий компонент, який відбиває мету розробки СПЗКС у професійній 

підготовці майбутнього вчителя початкової школи. При цьому, ґрунтуючись 

на розумінні мети як „усвідомленого образу передбачуваного результату, на 

досягнення якого спрямована дія людини” [236, с. 440], виокремлюємо 

результативну (образ кінцевого результату) та процесуальну (створення умов 

досягнення кінцевого результату) мету.  
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Аналіз нормативно-правових документів, який було здійснено в 

підрозділі 1.3, дає підстави стверджувати, що однією з провідних цілей 

професійної підготовки є формування в майбутнього фахівця 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації. Ураховуючи 

зазначене та проблематику нашого дослідження, результативну мету 

СПЗКС у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи 

визначаємо як формування професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи, що є запорукою його успішної самореалізації в обраній 

професії. Процесуальна мета СПЗКС пов’язана із моделюванням в процесі 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи сукупності 

педагогічних задач контекстної спрямованості . 

Отже, цільовий компонент СПЗКС у професійній підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи з чітко з’ясованими результативною 

та процесуальною метою є основним орієнтиром для визначення інших 

компонентів системи, передбачених нами при її моделюванні. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося позиції поліпідхідності 

(термін І. Зимньої) [111], яка дозволяє виокремити та синтезувати основні 

наукові підходи, що утворюють концептуальний компонент СПЗКС. 

Зауважимо, що такі наукові підходи, як задачний та системний, які 

становлять основу нашого дослідження, були висвітлені в підрозділах 1.1 та 

2.1.  

Отже, розставимо певні наголоси щодо інших, найбільш суттєвих 

стосовно проблеми поданого дослідження, наукових підходів, а саме: 

діяльнісного, суб’єктного, компетентнісного, контекстного та рефлексивного. 

У форматі нашого дослідження вагомою є реалізація положень 

діяльнісного підходу (Г. Балл [12], А. Брушлинський [31], В. Давидов [58], 

О. Леонтьєв [174]), що передбачає вироблення в студентів активної 

діяльнісної позиції шляхом розв’язання ПЗКС різних видів та типів, що 

сприяє їхній самореалізації, особистісному та професійному зростанню. 
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Упровадження ідей суб’єктного підходу (К. Абульханова-Славська [1], 

Б. Ананьєв [5], А. Брушлинський [32], Г. Костюк [142], О. Леонтьєв [174], 

С. Рубінштейн [243]) у розробку СПЗКС полягає в розгляді особистості 

майбутнього вчителя початкової школи як суб’єкта професійної діяльності, 

орієнтації педагогічних задач на формування його професійної суб’єктності; 

а також позиціонуванні особистості молодшого школяра як суб’єкта 

освітнього процесу. 

Базуючись на наукових поглядах І. Зимньої [110], А. Маркової [186], 

О. Овчарук [142], О. Пометун [230], Л. Хоружої [290], А. Хуторського [291], 

компетентнісний підхід щодо розробки СПЗКС полягає в орієнтації 

педагогічних задач на формування, розвиток чи вдосконалення провідних 

професійно-особистісних та соціально-комунікативних якостей, що 

становлять професійну компетентність майбутнього вчителя початкової 

школи.  

Так, ґрунтуючись на науковій позиції А. Вербицького [39], сутність 

контекстного підходу щодо розробки СПЗКС визначаємо в доборі 

педагогічних задач, підпорядкованих змісту та логіці майбутньої професійної 

діяльності, які забезпечуватимуть усвідомлений, предметний, контекстний 

характер навчання та сприятимуть посиленню пізнавального інтересу й 

пізнавальної активності майбутнього вчителя початкової школи.  

Сутність рефлексивного підходу (В. Лефевр [176], І. Семенов [254], 

С. Степанов [270], Г. Щедровицький [301]) у межах окресленої проблеми 

вбачаємо в потенціалі ПЗКС щодо забезпечення звернення майбутнього 

вчителя початкової школи до власного досвіду з метою його осмислення, 

самоаналізу певних дій, критичного оцінювання отриманих результатів, що 

сприяє формуванню педагогічної рефлексії.  

Надалі, виходячи із загальноприйнятої позиції, що наукові підходи 

конкретизуються в принципах, які є більш конкретними вихідними 

теоретичними положеннями, законами, правилами наукової системи, 
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перейдемо до розгляду провідних принципів побудови СПЗКС, серед яких 

виділяємо такі: 

• принцип системності – полягає у взаємопов’язаності структурних та 

функційних компонентів СПЗКС у процесі її впровадження у професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкової школи;  

• принцип компетентнісної орієнтації – полягає у формуванні 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, як 

результативно-цільової основи СПЗКС;  

• принцип контекстуалізації – передбачає зосередженість на 

формуванні сукупності знань, умінь, навичок, практичного досвіду поведінки 

в педагогічних ситуаціях, суголосних предметно-професійному та 

соціальному контекстам обраної професії;  

• принцип задачної насиченості – передбачає насичення освітнього 

процесу ЗВО педагогічними задачами контекстної спрямованості; 

• принцип діяльнісної орієнтації – полягає в залученні студента до 

активного втілення в роль учителя початкової школи, шляхом виконання 

різноманітних професійних функцій, змодельованих у ПЗКС; 

• принцип суб’єктної спрямованості – пов’язаний з активною 

суб’єктною участю студента в процесі розв’язання ПЗКС, що сприяє 

формуванню його професійної суб’єктності як такої, що притаманна вчителю 

початкової школи; 

• принцип рефлексивної орієнтації – полягає в реалізації рефлексії як 

ґрунтовного механізму розв’язання ПЗКС з метою формування знань та 

вмінь щодо здійснення контекстної рефлексії. 

Отже, концептуальним підґрунтям розробки системи педагогічних 

задач контекстної спрямованості в професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи є системний, діяльнісний, суб’єктний, 

компетентнісний, контекстний, задачний, та рефлексивний наукові підходи й 

принципи: системності, компетентнісної орієнтації, контекстуалізації, 

задачної насиченості, діяльнісної орієнтації, суб’єктної спрямованості та 



124 

рефлексивної орієнтації. Зазначене вище знаходить відображення в 

обґрунтуванні змістового, процесуального та результативного компонентів 

СПЗКС.  

Перейдемо до розгляду змістового компонента СПЗКС, який 

пов’язуємо з її змістовим наповненням різними видами й типами ПЗКС.  

Видове розмаїття ПЗКС представлено мотиваційно-формувальними, 

смислоутворювальними, когнітивно-формувальними, суб’єктно-

формувальними, рефлексивно-формувальними, перцептивно-формувальними 

та комунікативно-формувальними задачами. Основу такого виокремлення 

задач склали критерії відповідності професійним контекстам та структурі 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (див. 

рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Відповідність видів ПЗКС типам професійних контекстів та 

структурі професійної компетентності  
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Розглянемо сутність кожного із зазначених видів ПЗКС. 

Мотиваційно-формувальні задачі – задачі, що сприяють трансформації 

пізнавальних мотивів у професійні, що забезпечує формування професійної 

мотивації.  

Базуючись на науковій позиції В. Желанової [94], професійні мотиви 

трактуємо як особистісне новоутворення, яке складають прагнення, потреби, 

внутрішня позиція особистості, що спонукають її до активного оволодіння 

майбутньою професією.  

Відтак, професійну мотивацію майбутнього вчителя початкової школи 

визначаємо як сукупність взаємозалежних компонентів його мотиваційної 

сфери, яку складають покликання бути вчителем, потреба в спілкуванні з 

дітьми, наміри сприяти формуванню та розвитку особистості молодшого 

школяра, вибагливість до себе, установка на суб’єкт-суб’єктну взаємодію в 

освітньому процесі, очікування позитивних результатів від своєї професійної 

діяльності, зацікавленість у постійному самовдосконаленні та саморозвитку. 

Смислоутворювальні задачі – задачі, що сприяють спрямованій 

трансформації смислу, що зумовлює професійне смислоутворення 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Зазначимо, що, базуючись на наукових поглядах Т. Вілюжаніної [45], 

І. Ярмакєєва [311] щодо ціннісно-смислової моделі особистості вчителя, 

професійне смислоутворення майбутнього вчителя початкової школи ми 

визначаємо як сукупність цінностей, смислів, смислоутворювальних мотивів 

діяльності та поведінки, що є центром професійно-особистісної 

саморегуляції та які проявляються в ціннісно-смисловому ставленні до 

професії.  

Відображення ціннісно-смислового ставлення до майбутньої професії 

ототожнюємо з професійно-особистісними цінностями майбутнього фахівця, 

що синтезують професійно-педагогічний (ціннісно-смислове ставлення до 

обраної професії, професійна спрямованість, дитиноцентризм, гуманістична 

спрямованість, ціннісно зорієнтований вибір педагогічного інструментарію, 
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висока культура спілкування) та особистісний (ціннісно-смислове ставлення 

до себе як майбутнього вчителя, що визначається певною педагогічною Я-

концепцією) аспекти. Зауважимо, що зазначені цінності взаємозумовлені та 

взаємопов’язані між собою, але провідною смислотвірною професійно-

особистісною цінністю є особистість учня. 

Суб’єктно-формувальні задачі – задачі, суть яких полягає в 

забезпеченні суб’єктної участі студента в освітньому процесі з метою 

формування його професійної суб’єктності. 

Більшість трактувань професійної суб’єктності вчителя (С. Кашлєв 

[127], Н. Сергєєв [257], В. Желанова [98]) близькі за змістом і полягають у 

визначенні її як інтегративної якості чи якісного стану, що характеризується 

усвідомлено-відповідальним, активно-стійким, перетворювальним ставлення 

до професійно-педагогічної діяльності й самого себе. 

Отже, ураховуючи зазначене вище, професійну суб’єктність 

майбутнього вчителя початкової школи трактуємо як професійно важливу 

якість, що виявляється в автономності, ініціативності, цілеспрямованості, 

активності, доцільності практичної реалізації своїх особистісних якостей у 

процесі розв’язання професійних завдань та прагненні до самоздійснення 

себе як учителя початкової школи.  

Когнітивно-формувальні задачі – задачі, спрямовані на формування 

знаннєвої сфери, адекватній специфіці майбутньої професійної діяльності. 

Професійно-педагогічна діяльність учителя початкової школи 

характеризується високим рівнем складності, напруженості, 

відповідальності. Її ж своєрідність полягає в тому, що вчитель одночасно 

виступає і класним керівником, і викладачем значної кількості різних за 

предметною спеціалізацією навчальних дисциплін, здійснюючи при цьому 

особистісний вплив на розвиток кожного учня. Відтак, учитель початкової 

школи повинен мати високий рівень знань, які складають його знаннєву 

сферу. Останню ми визначаємо як „банк предметних та міжпредметних 

знань”, який є цілісним комплексом та представлений такою структурою: 
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спеціально професійні, психолого-педагогічні, дидактико-методичні, 

диференційно-психологічні та соціально-психологічні знання. 

Перцептивно-формувальні задачі – задачі, що детерміновані 

соціальним чинником мети професійної діяльності та спрямовані на 

формування перцептивних умінь. 

За М. Станкіним, основа перцепції полягає в „аналітичному підході до 

поведінки того, хто навчається, у готовності педагога фіксувати у свідомості 

значущі деталі цієї поведінки, які розкривають їх внутрішній зміст” [268, 

с. 152]. 

Ураховуючи зазначене та базуючись на наукових позиціях Н. Єршової 

[91], Т. Іванової [115], перцептивні вміння майбутнього вчителя початкової 

школи визначаємо як уміння емоційно-чуттєво сприймати, розуміти та 

оцінювати суб’єктів освітнього процесу й передбачати наслідки взаємодії з 

ними.  

Комунікативно-формувальні задачі – задачі, що передбачають 

формування комунікативних умінь як запоруки здійснення ефективної 

комунікативної взаємодії з метою вирішення професійних завдань.  

Під комунікативними вміннями ми розуміємо якість суб’єкта 

спілкування, що дозволяє здійснювати педагогічне спілкування на високому 

професійному рівні (Є. Кузьмін, В. Семенов) [138, с. 98]. 

Рефлексивно-формувальні задачі – задачі, що сприяють формуванню 

педагогічної рефлексії як наскрізної професійно вагомої якості. 

Підставою розгляду рефлексії як наскрізної професійно важливої якості 

вважаємо позицію А. Карпова, відповідно до якої „це процес організації всіх 

процесів” [123, с. 439]. Рефлексія має бути віднесена до категорії „надвищих” 

психічних функцій, оскільки з її допомогою з’ясовуються підстави будь-яких 

реальних або розумових дій, – зазначає В. Зінченко [113]. 

Базуючись на наукових поглядах В. Желанової [100], В. Метаєвої [198], 

В. Сластьоніна [261], під педагогічною рефлексією розуміємо здатність 

особистості осмислювати з позиції професіонала себе, свої знання, здібності, 
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досвід, що необхідні для професії, та специфіку професії в усій її 

багатоаспектності. 

Наголосимо, що таксономія ПЗКС значно розширюється за рахунок їх 

типового розмаїття. В основу виокремлення типів зазначених педагогічних 

задач було покладено кілька критеріїв, а саме:  

1) дидактична мета:  

• навчальні (задачі, спрямовані на формування сукупності знань та 

вмінь, необхідних для розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості різних видів);  

• тренувальні (задачі, спрямовані на збагачення досвіду студента щодо 

розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості різних видів); 

• контрольно-рефлексивні (задачі, зорієнтовані на самовиявлення 

студентом свого рівня вмінь розв’язувати педагогічні задачі контекстної 

спрямованості різних видів та самооцінку себе як майбутнього вчителя 

початкової школи);  

2) масштабність та ґрунтовність завдань:  

• стратегічні (задачі, розв’язання яких вимагає від студента значної 

затрати часу на побудову стратегії досягнення поставленої мети – ідеального 

результату); 

• тактичні (задачі, розв’язання яких сприяє досягненню стратегічної 

мети, шляхом реалізації конкретних дій); 

• оперативні (задачі, розв’язання яких передбачає прийняття 

студентом швидкого та доцільно педагогічного рішення); 

3) рівень складності: 

• стандартні (задачі, розв’язання яких вимагає виконання студентом 

елементарних алгоритмізованих дій з опорою на методичний супровід його 

реалізації);  

• проблемно-пошукові (задачі, розв’язання яких потребує пошуку 

додаткової інформації, інтеграції знань);  
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• творчі (задачі, розв’язання яких передбачає продуктивну творчу 

діяльність студента, що полягає в знаходженні нових нетрадиційних способів 

узгодження її елементів); 

4) спосіб подачі умови:  

• текстові задачі (задачі, у яких проблемну ситуацію подано у вигляді 

тексту чи деформованого тексту з пропущеним початком, кульмінацією або 

кінцівкою певної педагогічної ситуації, які необхідно відновити); 

• фотозадачі (задачі, які передбачають на основі візуального 

сприйняття інформації, проблемної ситуації самостійне складання студентом 

педагогічної задачі певного виду з подальшим її розв’язанням); 

• відеозадачі (задачі, які передбачають на основі перегляду 

відеофрагмента проблемної ситуації, самостійне складання студентом 

педагогічної задачі контекстної спрямованості певного виду з подальшим її 

розв’язанням; та відеозадачі без звукового супроводу, у процесі перегляду 

яких студент висловлює гіпотези щодо мовного супроводу відеофрагмента, 

самостійно формулює педагогічну задачу контекстної спрямованості певного 

виду та знаходить оптимальні шляхи її розв’язання);  

5) спосіб пред’явлення рішення:  

• задачі-звіти (задачі, розв’язання яких студент надає у формі звіту);  

• сюжетно-рольові задачі (задачі, розв’язання яких вимагає і 

теоретичного обґрунтування обраного варіанта розв’язання, і його 

інсценування); 

• задачі-проекти (задачі, суть яких полягає в розробці оригінальних 

проектів щодо виходу із проблемної ситуації). 

Відтак, значна чисельність ПЗКС актуалізує необхідність і доцільність 

побудови їх таксономії, графічний опис якої представимо на рис. 2.3.  
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Рис. 2.3. Таксономія педагогічних задач контекстної спрямованості 
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Зазначимо, що при цьому ми ґрунтувалися на деяких ідеях 

Н. Бордовської [28], Н. Дяченко [89], Л. Кондрашової [143], Л. Корчагіної 

[148], О. Матвієнко [191], Л. Спіріна [265] щодо класифікації педагогічних 

задач. 

Суголосно видовому та типовому розмаїттю ПЗКС нами було укладено 

банк ПЗКС (див. додаток Б). 

Отже, змістовий компонент СПЗКС представлений видовим та типовим 

розмаїття ПЗКС, упровадження яких у процес професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи сприятиме його поступовому 

„зануренню” в професію та формуванню всіх компонентів професійної 

компетентності. 

Далі розглянемо процесуальний компонент СПЗКС, що відображає 

процес її практичної реалізації у форматі професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Зазначимо, що зміст і динаміка цього процесу відповідає формам 

організації діяльності (навчальна діяльність академічного типу, 

квазіпрофесійна та навчально-професійна діяльність) та моделям навчання 

(семіотична, імітаційна й соціальна) (за А. Вербицьким [40]), що були 

висвітлені в підрозділі 1.2, та особливостям трансформації пізнавальних 

мотивів у професійні, специфіці процесів смислогенезу, суб’єктогенезу, 

рефлексіогенезу та динамічних змін у межах когнітивної, перцептивної та 

комунікативної сфер, що були розглянуті в підрозділі 2.1. 

Презентуємо їх у контексті окресленої проблеми. 

➢ Перший етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (I-й курс навчання у ЗВО) – адаптаційний – 

навчальна діяльність академічного типу, семіотична навчальна модель.  

Завданнями цього етапу є: 

• сприяти виникненню й усвідомленню спонуки до обраної професії та 

прийняття мотиву розуміння призначення професії вчитель початкової 

школи; 
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• сприяти виявленню ситуативних смислових структур та 

забезпеченню смислоутворення, що полягає в поширенні смислового 

ставлення до ролі вчителя початкової школи в забезпеченні особистісного 

зростання молодшого школяра, гуманістичної спрямованості; 

• сприяти формуванню знань про професію вчитель початкової школи; 

• сприяти самопізнанню студента щодо своєї ролі в обраній професії, 

формуванню особистісної суб’єктної позиції, педагогічної активності та 

суб’єктного досвіду; 

• сприяти формуванню психологічної спостережливості, уміння 

ідентифікувати себе іншим; 

• сприяти усвідомленню важливості педагогічного спілкування та 

формуванню провідних комунікативних умінь; 

• сприяти формуванню елементарних знань та вмінь щодо здійснення 

рефлексії спрямованої „на себе”. 

Реалізація цих завдань передбачає: 

1) використання ПЗКС як методу професійної підготовки на лекційних 

та практичних заняттях дисциплін фахового спрямування „Вступ до фаху”, 

„Загальна педагогіка”, „Дидактика початкової школи”; 

2) моделювання на інтуїтивно-особистісному рівні в процесі групової 

дискусії компетентних дій учителя початкової школи щодо конкретної 

педагогічної ситуації; розв’язання ПЗКС за допомогою таких методів, як 

„Акваріум”, „Прес”, „Коло ідей”, „Два-чотири-разом”, „Мозковий штурм” 

тощо; 

3) використання таких ПЗКС: за дидактичною метою – навчальні; за 

рівнем складності – стандартні, за ґрунтовністю завдань – оперативні; за 

способом представлення умови – текстові задачі, фотозадачі, відеозадачі; за 

способом пред’явлення рішення – задачі-звіти. 

➢ Другий етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (IІ – ІІІ-й курси навчання у ЗВО) – імітаційний – 

квазіпрофесійна діяльність, імітаційна навчальна модель.  
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Завдання цього етапу: 

• сприяти реалізації соціальних та професійних мотивів, що пов’язані з 

обраною професією, та їхньому подальшому закріпленню;  

• сприяти формуванню стійких смислових структур та 

смислоусвідомленню мотивів, цінностей, процесів, явищ і суб’єктів 

майбутньої професійної діяльності; 

• сприяти поглибленню, розширенню, інтеграції й усвідомленню 

професійних знань та їх практичній реалізації; 

• сприяти самоактуалізації та самореалізації в обраній професії; 

• сприяти формуванню суб’єктної професійної позиції, зорієнтованої 

„на процес” й на засоби здійснення професійно-педагогічної діяльності, 

усвідомленої надситуативної педагогічної активності; 

• сприяти розширенню суб’єктного досвіду;  

• сприяти формуванню емпатії, уміння прогнозувати та передбачати не 

лише результати своєї активності та дії інших, а й уміння передбачати 

наслідки певної взаємодії; 

• сприяти закріпленню комунікативних умінь у певній навичці та 

визначенню професійно доцільної позиції в процесі комунікативної 

взаємодії; 

• сприяти розширенню діапазону реалізації різних типів педагогічної 

рефлексії, їх спрямованості „на учня, його батьків, колег” та „на професію”. 

Реалізація цих завдань передбачає: 

1) використання ПЗКС як методу професійної підготовки в процесі 

вивчення дисциплін методичного циклу „Теорія і методика роботи з сім’єю”, 

МВОГ „Основи здоров’я, фізична культура та валеологія”, МВОГ 

„Мистецтво” та як організаційної форми професійної підготовки у форматі 

спецкурсу „Теорія та методика розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості”;  

2) залучення студентів до обговорення характерних для професії 

вчителя початкової школи проблем та протиріч, до співвіднесення навчальної 
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інформації з професійними ситуаціями, що змодельовані в педагогічних 

задачах, та здійснення квазіпрофесійних дій з метою знаходження 

оптимальних шляхів їх розв’язання; розв’язання ПЗКС за допомогою 

алгоритму та методичного супроводу його реалізації; 

3) використання таких ПЗКС: за дидактичною метою – навчальні, 

тренувальні, контрольно-рефлексивні; за рівнем складності – стандартні, 

проблемно-пошукові; за ґрунтовністю завдань – оперативні, тактичні; за 

способом представлення умови – текстові задачі, фотозадачі, відеозадачі; за 

способом пред’явлення рішення – задачі-звіти, сюжетно-рольові задачі. 

➢ Третій етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (IV-й курс навчання у ЗВО) – професійний – 

навчально-професійна діяльність, соціальна навчальна модель.  

Завданнями цього етапу є: 

• закріплення та актуалізація професійних мотивів; 

• закріплення стійких смислових структур та реалізація 

„смислобудівництва” (Д. Леонтьєв); 

• закріплення та актуалізація сформованих суб’єктних якостей, що 

зумовлюють професійну суб’єктність; 

• інтеграція та систематизація отриманих знань у цілісний комплекс 

міжпредметних знань та їх актуалізація на практиці; 

• закріплення й актуалізація перцептивних умінь, педагогічної 

антиципації; 

• закріплення й актуалізація комунікативних навичок; 

• закріплення всіх компонентів, адекватних рефлексивній діяльності в 

контекстній рефлексії та їх актуалізація. 

Реалізація цих завдань передбачає: 

1) використання ПЗКС як методу професійної підготовки у форматі 

вивчення дисциплін фахового спрямування „Сучасний урок у початковій 

школі”, „Основи педагогічної майстерності”, „Організація та управління 

освітніми системами України” та методичного циклу „Методика викладання 
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математики”, МВОГ „Природознавство” та як організаційної форми 

професійної підготовки – спецкурс „Теорія та методика розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості”;  

2) залучення студентів до роботи в групах; створення умов, за яких 

студент, „уживаючись” у роль учителя, приймає педагогічно виважені 

рішення в змодельованих предметно-професійному та соціальному 

контекстах майбутньої професії; 

3) використання таких ПЗКС: за дидактичною метою – контрольно-

рефлексивні; за рівнем складності – проблемно-пошукові, творчі; за 

ґрунтовністю завдань – тактичні, стратегічні; за способом представлення 

умови – текстові задачі; за способом пред’явлення рішення – задачі-проекти. 

Наголосимо, що практичне впровадження СПЗКС у професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкової школи не можливе без розробки 

інструментарію їх розв’язання. З цією метою перейдемо до розгляду 

наукових позицій вітчизняних і зарубіжних дослідників щодо процесу, 

механізму, етапів, технологій, моделей та алгоритмів розв’язання 

педагогічних задач, що становитимуть основу розробки авторського 

алгоритму розв’язання ПЗКС. 

Зазначимо, що, досліджуючи процес розв’язання задач, Г. Балл 

визначив його як вплив на предмет задачі, що зумовлює її перехід з 

початкового стану в необхідний. Розв’язана задача – задача, предмет якої 

переведено в потрібний стан, припиняє бути задачею [11, с. 34 – 35].  

Дещо на інший підхід натрапляємо у В. Сластьоніна, який розглядає 

розв’язання педагогічних задач як спосіб і як процес. Спосіб розв’язування 

задачі – це деяка система послідовно здійснюваних операцій (процедур), що 

призводять до вирішення задачі. Розв’язання педагогічної задачі, на його 

думку, може бути описано як реалізацію деякого способу, як „фрагмент 

функціонування вирішувача”, здійснюваний ним при розв’язанні задачі або з 

метою її розв’язання [260].  
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На думку Л. Мільто, розв’язання педагогічної задачі здійснюється за 

допомогою сформованого розумового „апарату”, яким педагог з наукових 

позицій усебічно оцінює конкретну педагогічну задачу, створює проект 

педагогічного впливу і взаємодії, веде творчий пошук і реалізує найбільш 

ефективні методи розв’язання педагогічних задач [201, с. 84 – 85].  

Щодо механізму розв’язання педагогічних задач, Л. Спірін стверджує, 

що розв’язати задачу – означає побудувати мисленнєво чи письмово 

зорієнтовану основу діяльності у вигляді прогнозу, а потім виконати цю 

діяльність [265, с. 26].  

На думку В. Ковальчук, оптимально розв’язати задачу – якнайкраще 

спроектувати орієнтаційну основу дій, створити найкращі умови для їх 

виконання та творчо виконати дії, використавши при цьому систему методів, 

що призведуть до очікуваного результату [131, с. 46]. 

Отже, беручи до уваги зазначені вище наукові позиції щодо 

розв’язання педагогічних задач та враховуючи концептуальні положення 

контекстного навчання майбутнього вчителя початкової школи (це питання 

було розглянуто в підрозділі 1.2), розв’язання ПЗКС ми тлумачимо як процес 

усвідомлення та прийняття певної проблеми, що пов’язана з контекстом 

майбутньої професійної діяльності, побудови гіпотези, моделювання проекту 

її рішення, практичної реалізації запланованого рішення на підставі 

рефлексивно-аналітичного розгляду ситуації, на фоні якої розгорталася 

задача, та загальної рефлексії результатів її розв’язання. 

Як бачимо, розв’язання ПЗКС є певним процесом, що передбачає 

сукупність послідовних дій, спрямованих на досягнення бажаного 

результату. За словником педагогічних термінів, послідовність дій, операцій, 

які виконує педагог з метою досягнення запланованого результату, що 

містить конструювання та реалізацію педагогічної діяльності, є алгоритмом 

[43, с. 97]. Відтак постає необхідність розробки саме алгоритму розв’язання 

ПЗКС. 
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Огляд психолого-педагогічної літератури показав, що існує значна 

кількість наукових поглядів щодо схематизації та алгоритмізації процесу 

розв’язання педагогічних задач (А. Деркач, І. Зязюн, Л. Кондрашова, 

О. Семенова, Л. Спірін, М. Степинський, М. Фрумкін, А. Чернишов, 

В. Якунін та ін.).  

Розглянемо найбільш суттєві з них. 

Так, Н. Кузьміною в процесі розв’язання педагогічних задач виділено 

сім етапів, а саме: 1) аналіз вихідних даних (діагностика); 2) зіставлення 

вихідних даних з передбачуваним результатом; 3) постановка й 

обґрунтування головної виховної задачі на певний період та визначення 

системи перспектив перед учнями; 4) визначення позиції класного керівника, 

активу класу в організації розв’язання задач; 5) залучення всіх учнів до 

активної діяльності, спрямованої на реалізацію поставлених задач; 

6) визначення змісту, методів, форм їх реалізації; 7) оцінка й зіставлення їх із 

передбачуваними результатами [161].  

За твердженням Ю. Кулюткіна, процес розв’язання педагогічних задач 

включає три основні етапи: 1) аналітичний етап, який починається з аналізу й 

оцінки ситуації, що склалася, і закінчується формулюванням самої задачі, що 

підлягає вирішенню; 2) проективний етап, коли плануються способи 

вирішення вже поставленої задачі, розробляється конкретний проект цього 

рішення; 3) виконавчий етап, який пов’язаний з реалізацією задуму, з 

практичним утіленням розробленого „проекту” [164].  

Технологія розв’язання педагогічних задач, представлена І. Зязюном, 

має вигляд такої послідовності дій педагога: 1) аналіз ситуації в цілісному 

процесі педагогічної діяльності; 2) усвідомлення проблеми й формування 

задачі, завершення процесу аналізу умов ситуації; 3) розробка проекту 

рішення – конструювання розв’язання ситуації з різними варіантами 

розгортання подій; 4) практична реалізація запланованого рішення; 5) аналіз 

результату: порівняння наслідків розв’язання задачі з поставленими 

завданнями [224]. 
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Викликає інтерес і модель розв’язання педагогічної задачі Л. Мільто, 

що складається із чотирьох етапів: 1) аналіз педагогічної ситуації: 

діагностика ситуації, визначення проблем (протиріч); 2) теоретичний етап: 

формулювання педагогічної задачі, вибір оптимального способу розв’язання 

серед можливих варіантів, розробка критеріїв успішності розв’язання задачі; 

3) практичний етап: здійснення обраного засобу розв’язання задачі; 

4) аналітичний етап: підсумковий облік та оцінка отриманих результатів, 

корекція варіанта розв’язання, підготовка до висунення нової задачі [201]. 

Серед останніх доробків у межах зазначеної проблеми вважаємо за 

необхідне відзначити наукову позицію О. Вознюка та О. Дубасенюк [70], 

Н. Дяченко [89].  

О. Вознюк, О. Дубасенюк подають наступний, як зазначають автори, 

стислий алгоритм розв’язання педагогічної здачі: 1) орієнтація в ситуації, 

аналіз наявних даних (структурних компонентів задачі) з опорою на 

психолого-педагогічну теорію; 2) усвідомлення рівня її проблемності, 

угледення проблеми, виявлення суперечності, формулювання проблеми 

педагогічної задачі; 3) висування гіпотези щодо способів розв’язання задачі, 

надання їй гуманістичної спрямованості; 4) прийняття рішення, вироблення 

альтернатив (оптимального способу вирішення задачі); 5) здійснення 

прийнятого рішення, організація міжособистісних взаємодій у педагогічному 

процесі; 6) оцінка та аналіз одержаного результату; 7) визначення напрямів 

подальшої навчальної та виховної роботи [70]. 

Н. Дяченко було розроблено поетапну схему процесу розв’язання 

педагогічних задач для майбутніх викладачів університету, що відображає 

безперервний і ступінчастий характер розв’язання педагогічних задач. 

Запропонована схема складається з наступних етапів: 1) визначення 

проблеми: широкий аналіз поданої ситуації, виявлення і обговорення 

можливих причин, місця виникнення та учасників ситуації; 2) аналіз задачі: 

формулювання задачі та здійснення пошуку її розв’язання; 3) генерація 

можливих розв’язків: пошук творчого вирішення задачі на основі 
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виокремлення повного спектру ефективних рішень для досягнення 

результату; 4) вибір доцільного розв’язку: оцінка розв’язків (виявлення 

слабких і сильних сторін), вибір найефективнішого для конкретної 

педагогічної задачі; 5) реалізація запланованого розв’язання, що вимагає 

планування дій; 6) оцінка отриманого результату: результат співвідноситься 

зі зразком – ідеалом (якщо він є), рефлексія результатів, визначеня 

подальших задач [90]. 

Як бачимо, розв’язання педагогічних задач є складним процесуальним 

циклом. Щодо розв’язання ПЗКС, ґрунтуючись на науковій позиції 

В. Желанової [94], нами виокремлено такі взаємопов’язані та 

взаємозумовлені фази та етапи, а саме: 

➢ діагностико-аналітична фаза, що включає аналітичний етап, який 

починається з аналізу та оцінки ситуації, що склалася, і закінчується 

формулюванням самого завдання, що підлягає розв’язанню; 

➢ конструктивна фаза, що об’єднує етап прогнозування, планування й 

конструювання, де висуваються гіпотези рішення, конкретні способи 

рішення вже поставленої задачі, розробляється „проект” рішення, підґрунтям 

яких є антиципаційна діяльність; 

➢ виконавська фаза, що пов’язана з реалізацією задуму, з практичним 

утіленням розробленого „проекту”; 

➢ рефлексивно-аналітична фаза, що складається з етапів аналізу 

отриманого результату та рефлексії власної педагогічної позиції стосовно 

майбутньої професійної діяльності. 

Проте розв’язання ПЗКС, як і будь-якої іншої педагогічної задачі, є 

багатоаспектним, динамічним та творчим процесом, який неможливо 

повністю схематизувати. Але дії та операції, пов’язані з рефлексивно-

аналітичною діяльністю, які виконуються переважно на кожному із 

зазначених етапів та які ми можемо формально уявити, уважаємо доцільним 

надати в розробленому нами алгоритмі розв’язання ПЗКС типових для 
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педагогічного процесу в сучасній початковій школі та родині молодшого 

школяра.  

Алгоритм розв’язання педагогічної задачі контекстної спрямованості 

1.  Аналіз педагогічної ситуації як об’єктивного контексту, на фоні 

якого розгорталася педагогічна задача.  

2.  Детекція протиріч (вияв зіткнення певних протилежних компонентів 

педагогічної системи) та проблеми (вияв розриву між бажаним та фактичним 

результатами) в педагогічній ситуації. 

3.  Цілепокладання (визначення результативної мети, з’ясування 

проміжних процесуальних цілей), що детермінує педагогічну задачу, та 

конкретизація завдання, яке необхідно розв’язати. 

4.  Антиципація, що пов’язана з передбаченням результату педагогічної 

діяльності. 

5.  Генерація кількох гіпотез й обрання найбільш оптимальної з них. 

6.  Моделювання професійного контексту, що пов’язане з 

проектуванням рішення, конструюванням усіх компонентів педагогічного 

процесу відповідно до мети задачі та розробкою конкретного проекту 

рішення. 

7.  Аналіз результатів розв’язання задачі, що містить порівняння 

наслідків розв’язання з поставленими цілями. 

8.  Рефлексія, що передбачає „занурення” в майбутню професію з 

метою „бачення себе” відповідно до предметно-професійного та соціального 

контекстів майбутньої професійної діяльності. 

Убачаємо за необхідне розроблений алгоритм розв’язання ПЗКС 

деталізувати у вигляді методичного супроводу, який стане для студентів 

свого роду покроковою інструкцією щодо їх розв’язання (див. додаток В). 

Зауважимо, що ефективним також вважаємо здійснювати розв’язання 

ПЗКС за допомогою таких методів, як „Незакінчене речення”, „Мозковий 

штурм”, „Коло ідей”, „Акваріум”, „Два-чотири-разом”, „Займи позицію – 
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зміни позицію”, „Прес”, „Фішбоун”, метод інверсії, метод самоактуалізації 

вітагенного досвіду, метод аналізу проблемної ситуації. 

Зазначимо, що процес розв’язання ПЗКС за кожним із окреслених 

методів відповідає їхній традиційній логіці, тому додаткових пояснень не 

потребує. 

Отже, процесуальний компонент СПЗКС становлять визначені етапи 

впровадження ПЗКС у професійну підготовку майбутнього вчителя 

початкової школи та педагогічний інструментарій щодо їх розв’язання.  

Результативний компонент системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості віддзеркалює її мету та є кінцевим продуктом, на отримання 

якого зорієнтовані всі інші компоненти системи. Отже, результатом 

упровадження СПЗКС у професійну підготовку майбутнього вчителя 

початкової школи у ЗВО має стати сформованість професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи як єдності 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів. 

Як бачимо, результативний компонент СПЗКС стратегічно 

підпорядковує й об’єднує всі інші її компоненти. 

Отже, охарактеризовані ґрунтовні положення кожного компонента 

СПЗКС (а саме: цільовий компонент – результативна та процесуальна мета; 

концептуальний компонент – наукові підходи та принципи; змістовий 

компонент – видове та типове розмаїття ПЗКС; процесуальний – етапи 

впровадження СПЗКС у освітній процес ЗВО та педагогічний інструментарій 

розв’язання ПЗКС; результативний – сформованість професійної 

компетентності) демонструють і логіку розробки, і зміст та динаміку 

впровадження СПЗКС у процес професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи.  

Графічну інтерпретацію структурно-процесуальної моделі системи 

педагогічних задач контекстної спрямованості представимо на рис. 2.4. 
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Продовження рис. 2.4 

 

Рис. 2.4. Структурно-процесуальна модель системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості  
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Висновки до розділу 2 

 

Відповідно до предмета дослідження теоретично обґрунтовано та 

розроблено СПЗКС у професійній підготовці майбутнього вчителя 

початкової школи. 

1.  Визначено узасаднювальні положення системного підходу в 

контексті проблеми дослідження, а саме: перехід від пізнання окремого до 

загального; розкриття цілісності об’єкта й тих механізмів, що її 

забезпечують; елемент чи компонент функціонування системи розуміється не 

як самостійне й незалежне утворення, а як елемент, чиї ступені свободи 

підпорядковані загальному плану функціонування системи, яка 

запрограмована на одержання корисного результату. 

2.  У результаті аналізу наукової літератури з’ясовано, що поняття 

„система” науковці визначають через наявність елементів, підпорядкованих 

певній структурі, їх взаємодію, взаємозв’язки та функційну спрямованість; а 

провідними ознаками „педагогічної системи” є соціальна зумовленість, 

цілісність, ієрархічність, підпорядкованість певним цілям, зв’язок із 

зовнішнім середовищем. 

3.  Обґрунтовано критерії, що становлять критеріальний апарат 

системоутворення ПЗКС, а саме: відповідність предметно-професійному та 

соціальному контекстам професійної діяльності вчителя початкової школи; 

спрямованість на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи; відповідність динамічним процесам, суголосним 

професійним сферам майбутнього вчителя початкової школи (трансформація 

мотивів, професійних знань та вмінь; смислогенез, суб’єктогенез, 

рефлексіогенез); надано їх детальну характеристику. 

4.  Сформульовано визначення системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості – цілісна, ієрархічна, упорядкована сукупність 

педагогічних задач контекстної спрямованості, результативно-цільовою 

основою якої є формування професійної компетентності майбутнього 
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вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів.  

5.  Виокремлено та розкрито компоненти СПЗКС, а саме:  

• цільовий (результативна мета – формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; процесуальна мета – 

моделювання в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи сукупності ПЗКС);  

• концептуальний (системний, діяльнісний, суб’єктний, 

компетентнісний, контекстний, задачний та рефлексивний наукові підходи й 

принципи: системності, компетентнісної орієнтації, контекстуалізації, 

задачної насиченості, діяльнісної орієнтації, суб’єктної спрямованості та 

рефлексивної орієнтації);  

• змістовий (мотиваційно-формувальні, смислоутворювальні, 

когнітивно-формувальні, суб’єктно-формувальні, рефлексивно-формувальні, 

перцептивно-формувальні, комунікативно-формувальні ПЗКС та такі їх типи: 

за дидактичною метою – навчальні, тренувальні, контрольно-рефлексивні; за 

масштабністю та ґрунтовністю завдань – стратегічні, тактичні, оперативні; за 

рівнем складності – стандартні, проблемно-пошукові, творчі; за способом 

представлення умови – текстові задачі, фотозадачі, відеозадачі; за способом 

пред’явлення рішення – задачі-звіти, сюжетно-рольові задачі, задачі-

проекти); 

• процесуальний (етапи впровадження ПЗКС у професійну підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи: перший етап (I-й курс навчання у 

ЗВО) – адаптаційний – навчальна діяльність академічного типу, семіотична 

навчальна модель; другий етап (IІ – ІІІ-й курси навчання у ЗВО) – 

імітаційний – квазіпрофесійна діяльність, імітаційна навчальна модель; 

третій етап (IV-й курс навчання у ЗВО) – професійний – навчально-

професійна діяльність, соціальна навчальна модель; педагогічний 

інструментарій розв’язання ПЗКС: педагогічно доцільні методи розв’язання 

ПЗКС, алгоритм розв’язання ПЗКС та методичний супровід його реалізації);  
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• результативний (результат – сформованість професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи як єдності 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів). 

6.  Текстовий виклад моделі СПЗКС доповнено графічним поданням її 

структурно-процесуальної моделі. 

 

Основні результати другого розділу представлені в роботах дисертанта 

[77; 78; 80; 84; 88; 99]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ КОНТЕКСТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

3.1. Організація, етапи експериментального дослідження та 

методика проведення констатувального експерименту 

 

Аналіз сучасних нормативно-правових та наукових джерел із 

досліджуваної проблеми й стан практичної підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта 

засвідчили про необхідність упровадження в освітній процес ЗВО дієвого 

педагогічного інструментарію формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи, яким, на нашу думку, є ПЗКС. 

Експериментальне навчання було проведено в Навчально-науковому 

інституті педагогіки і психології ДЗ „Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (акт № 1/678 від 07.06.2018), на 

факультеті початкової, технологічної та професійної освіти ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет” (м. Слов’янськ) (акт 

№ 68-18-276 від 05.04.18), психолого-педагогічному факультеті КЗ 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” (акт № 01-13/223 від 

20.03.2018), факультеті педагогічної освіти та соціальної роботи 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (акт 

№ 03-28/03/1806 від 25.06.2018), факультеті початкової освіти та філології 

Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (акт № 287 від 05.06.2018). 

В експериментальному дослідження взяли участь 359 здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова 

освіта та 32 викладачі ЗВО. При цьому експериментальну групу склали 181 
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студент; контрольну – 178 осіб.  

Мета експериментального дослідження полягала в перевірці 

ефективності системи педагогічних задач контекстної спрямованості щодо 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи як єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-

діяльнісного та рефлексивного компонентів. 

Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом вирішення таких 

завдань:  

1) визначити критерії, показники, рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи в єдності її 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів; 

2) відповідно до критеріального апарату дібрати діагностичний 

інструментарій визначення рівня сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи; 

3) розробити та впровадити в процес професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи СПЗКС, зорієнтовану на формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи; 

4) довести ефективність СПЗКС щодо формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Відповідно до наявних традицій оцінювання результатів педагогічного 

дослідження, поставлених нами мети та завдань, представлене 

експериментальне дослідження проводилося в три етапи (підготовчий, 

основний, заключний), кожен з яких характеризувався конкретними змістом, 

завданнями та експериментальними методами (див. додаток Г). 

На підготовчому (теоретико-пошуковому) етапі експериментального 

дослідження проаналізовано нормативно-правову базу професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО та сучасний стан 

практики професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у 

ЗВО; обґрунтовано компоненти, критерії, показники та визначено рівні 
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сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи; дібрано та розроблено відповідний діагностичний інструментарій; 

здійснено вибірку рівноцінних за характеристиками контрольної та 

експериментальної груп. 

Основний (констатувальний та формувальний експерименти) етап 

експериментального дослідження було присвячено здійсненню 

діагностичного моніторингу рівня сформованості компонентів професійної 

компетентності в студентів-першокурсників; аналітичному опрацюванню 

даних констатувального експерименту; забезпеченню цілеспрямованого, 

поетапного впровадження розробленої СПЗКС у процес професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО; опрацюванню 

експериментальних розробок. 

На заключному (аналітичному) етапі експериментального дослідження 

за допомогою діагностичного інструментарію визначено рівень 

сформованості компонентів професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи (студенти ІV курсу); здійснено аналіз, 

інтерпретацію та узагальнення експериментальних даних; з’ясовано ступінь 

ефективності впровадження розробленої СПЗКС щодо формування 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи; 

підведено підсумки здійсненого експериментального дослідження. 

Метою цього підрозділу є докладне висвітлення змісту роботи, що 

проводилась на підготовчому етапі експериментального дослідження, та 

здійснення аналізу результатів констатувального експерименту. 

Так, на підготовчому (теоретико-пошуковому) етапі здійснено аналіз 

нормативно-правового забезпечення професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи у ЗВО та сучасного стану практики професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО (див. підрозділ 

1.3); визначено компоненти професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, а саме: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивний (логіку обґрунтування й 
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виокремлення зазначених компонентів та їх детальний опис див. у підрозділі 

2.1). 

Суголосно окресленим компонентам визначено критерії та показники 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Зазначимо, що ми виходили із загальноприйнятого розуміння критерію 

як матеріалізованої ознаки, за допомогою якої оцінюється ступінь досягнення 

певної мети [4]; а показника як компонента критерію, що служить типовим та 

конкретним виявленням сутності якостей процесу чи явища, який підлягає 

вивченню [34]. У процесі визначення критеріїв та показників ми 

дотримувалися таких вимог:  

а) критерії повинні бути розкриті через низку якісних ознак 

(показників), за мірою виявлення яких можна судити про більший чи менший 

ступінь прояву цих критеріїв;  

б) критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості в часі й 

культурно-педагогічному просторі;  

в) критерії повинні, по можливості, охоплювати основні види 

педагогічної діяльності;  

г) критерії повинні відображати основні закономірності формування 

особистості;  

д) за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між усіма 

компонентами системи, яку досліджують;  

е) якісні показники повинні поставати в єдності з кількісними;  

ж) критерії повинні бути розкриті через низку специфічних ознак, які 

відображають усі структурні компоненти (І. Ісаєв) [118]. 

Отже, критерієм сформованості мотиваційно-ціннісного компонента є 

мотиваційно-смисловий, що полягає в домінуванні професійної мотивації, 

ціннісно-смисловому ставленні до процесів, явищ та суб’єктів початкової 

школи. 

Показниками мотиваційно-смислового критерію є: 

• характер професійної мотивації (пріоритетність навчальних, 



151 

соціальних чи професійних мотивів); 

• ціннісно-смислове ставлення до себе як майбутнього вчителя 

початкової школи; 

• ціннісно-смислове ставлення до процесів, явищ та суб’єктів 

початкової школи. 

Критерієм сформованості когнітивного компонента є знаннєвий, який 

охоплює сукупність знань щодо планування, організації та здійснення 

освітнього процесу в початковій школі. 

Показниками знаннєвого критерію є: 

• сформованість професійно-педагогічних знань (спеціально 

професійні, психолого-педагогічні, дидактико-методичні, соціально-

психологічні, диференційно-психологічні); 

• гнучкість, що відображає можливість інтерпретувати знання, 

застосовувати їх і в стандартних, і проблемних ситуаціях; 

• практичність, що полягає в можливості практичної реалізації 

отриманих знань з метою вирішення професійних завдань. 

Критерієм сформованості операційно-діяльнісного компонента є 

діяльнісно-поведінковий, що полягає в готовності студентів до планування, 

організації та здійснення освітнього процесу в початковій школі, а також 

реалізації суб’єктних властивостей особистості в професійній діяльності. 

Показниками діяльнісно-поведінкового критерію є: 

• сформованість професійно-педагогічних умінь; 

• професійна спрямованість; 

• суб’єктна професійна позиція;  

• педагогічна активність;  

• суб’єктний досвід; 

• антиципація. 

Критерієм сформованості рефлексивного компонента є рефлексивно-

оцінювальний, що полягає в здатності студентів до здійснення професійної 

рефлексії. 
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Показниками рефлексивно-оцінювального критерію є: 

• мотиви рефлексивної діяльності; 

• ціннісно-смислове ставлення до педагогічної рефлексії; 

• сформованість рефлексивних знань; 

• сформованість рефлексивних умінь. 

Компоненти, критерії та показники уможливили визначити рівні 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Узагальнюючи досвід науковців щодо традиції визначення рівнів 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя, зокрема 

В. Введенського [33]; А. Маркової [185]; Є. Павлютенкова [220], нами 

виокремлено три рівні сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи: низький, середній та високий. 

Надамо їхню змістовно-якісну характеристику. 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи за мотиваційно-смисловим критерієм: 

• низький рівень визначається відсутністю або незначною вираженістю 

та дієвістю і пізнавальних, і соціальних та професійних мотивів, їх 

неусвідомленістю; мотиви вибору професії спрямовані на предметний бік 

діяльності; смислове ставлення до майбутньої професії має ситуативно-

фрагментарний характер; 

• середній рівень виявляється в недостатньо вмотивованому виборі 

професії вчитель початкової школи; неусвідомленості професійних мотивів; 

достатній вираженості та дієвості соціальних і пізнавальних мотивів; 

узагальнено смисловому ставленні до майбутньої професії; 

• високий рівень характеризується пріоритетністю професійних 

мотивів, їх вираженістю, дієвістю та усвідомленістю; сформованістю 

стійкого смислового ставлення до себе як майбутнього вчителя початкової 

школи й до процесів, явищ та суб’єктів початкової школи. 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутнього 



153 

вчителя початкової школи за знаннєвим критерієм: 

• низький рівень – знання практично відсутні; 

• середній рівень виявляється в недостатній повноті, системності, 

гнучкості та практичності знань; 

• високий рівень характеризується повнотою, системністю, гнучкістю 

та практичністю знань. 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи за діяльнісно-поведінковим критерієм: 

• низький рівень визначається незначною дієвістю проектувально-

конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних умінь; 

пасивно-виконавським ставленням до майбутньої професії; ситуативною 

активністю; відсутністю педагогічного досвіду; несформованістю здатності 

до аналізу та розуміння власних дій та дій учнів як суб’єктів педагогічного 

процесу; слабо вираженою емпатійністю; відсутністю вміння прогнозувати й 

передбачати результати своєї активності, а також співпрацювати та 

взаємодіяти з учнями; 

• середній рівень виявляється в недостатній дієвості проектувально-

конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних умінь; 

ситуативному прагненні до самоздійснення себе як учителя початкової 

школи; зорієнтованістю на процес здійснення професійно-педагогічної 

діяльності; усвідомленою ситуативною активністю; частковим проявом 

ініціативності, відповідальності, самостійності; незначним операційним 

досвідом і досвідом рефлексії та активізації; достатнім проявом емпатійності; 

здатності до усвідомлення та прогнозування власних дій; 

• високий рівень характеризується дієвістю проектувально-

конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних умінь; 

цілеспрямованим прагнення до самоздійснення себе як учителя початкової 

школи; зорієнтованістю на засоби здійснення професійно-педагогічної 

діяльності; усвідомленою надситуативною активністю, ініціативністю та 

самостійністю; значним досвідом рефлексії, активізації та співпраці; яскраво 
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вираженою емпатійністю; здатністю до самоаналізу, усвідомлення, 

прогнозування власних дій та дій інших і до передбачення наслідків 

взаємодії. 

Рівні сформованості професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи за рефлексивно-оцінювальним критерієм: 

• низький рівень визначається ситуативними, неусвідомленими 

мотивами рефлексивної діяльності та відсутністю установки до неї; 

негативним ставленням до педагогічної рефлексії; поверховими знаннями та 

незначним проявом умінь, що відбивають особистісний, інтелектуальний, 

кооперативний, комунікативний типи рефлексії; 

• середній рівень виявляється ситуативно-усвідомленими мотивами 

рефлексивної діяльності та лабільністю установки до неї; інтенцією рефлексії 

на себе; невизначеністю ставлення до педагогічної рефлексії; достатніми 

знаннями та рівнем умінь, що відбивають особистісний, інтелектуальний, 

кооперативний, комунікативний типи рефлексії; 

• високий рівень характеризується стійкими, усвідомленими мотивами 

рефлексивної діяльності; стабільністю установки до рефлексивної діяльності, 

її інтенцією на себе й на інших; стійким позитивним ставленням до 

педагогічної рефлексії; схильністю до рефлексивної діяльності й 

особистісною зацікавленістю; дієвістю знань та вмінь, що відбивають 

особистісний, інтелектуальний, кооперативний, комунікативний типи 

рефлексії. 

Критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи надано в додатку Д. 

Надалі суголосно зазначеним критеріям та показникам здійснено добір 

надійних і валідних методик, що виконують діагностичні функції. Зазначимо, 

що на сьогодні не існує єдиної комплексної методики діагностування рівня 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. Тому ми вдалися до визначення рівня сформованості її компонентів 

шляхом синтетичного використання певних аспектів, окремих шкал, 
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показників як стандартизованих методик, так і адаптованих їх варіантів, 

авторських питальників, результати яких було зведено в загальний стан 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. Повний перелік діагностичного інструментарію, на якому 

ґрунтувалася експериментально-діагностична робота, надаємо в додатку Е. 

Перейдемо до розгляду результатів констатувального експерименту, 

тобто первинного обстеження студентів-першокурсників спеціальності 013 

Початкова освіта, що здійснювалося в межах діагностичного моніторингу 

компонентів професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи.  

На підставі аналізу результатів дослідження навчальної мотивації 

студентів (за методикою Н. Бадмаєвої „Діагностування навчальної мотивації 

студентів – майбутніх учителів початкової школи”) ми з’ясували, що 

найвищий ранг професійні мотиви займають лише в 6,1% студентів ЕГ та 

5,6% студентів КГ, навчально-пізнавальні мотиви – ЕГ – 23,3% та КГ – 

22,4%; соціальні мотиви – ЕГ – 17,2% та КГ – 16,8%. Водночас комунікативні 

мотиви домінують у 40,6% респондентів ЕГ та в 42,7% студентів КГ. 

Незначні показники мають мотиви творчого саморозвитку (ЕГ – 6,7%, КГ – 

7,3%); мотиви престижу (ЕГ – 3,3%, КГ – 2,8%) та мотиви уникнення (ЕК – 

2,8%, КГ – 2,4%).  

Для отримання результатів за рівнями ми виокремили результати 

„професійні мотиви” (високий рівень), об’єднали – „навчально-пізнавальні” 

та „соціальні мотиви” (середній рівень) та згрупували результати всіх інших 

мотивів (низький рівень). Отже, низький – 53,4% ЕГ та 55,2% КГ; середній – 

40,5% ЕГ та 39,2% КГ; високий рівень – 6,1% ЕГ та 5,6% КГ. 

Зазначимо, що низький рівень професійної мотивації для більшості 

студенів-першокурсників є характерним явищем. 

З метою з’ясування мотивів вибору професії вчитель початкової 

школи нами використано метод написання твору на тему „Чому я обрала 

професію вчитель початкової школи”. Контент-аналіз яких було здійснено 
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за такими одиницями: 1) можливість отримати вищу освіту; 2) бажання 

отримати ґрунтовні знання; 3) бажання бути корисним суспільству; 

4) соціальний статус професії; 5) любов до дітей; 6) зацікавленість обраною 

професією; 7) бажання реалізувати себе як учитель; 8) можливість сприяти 

формуванню особистості молодшого школяра. При цьому одиниці 1, 2 

розглянуто як показники навчально-пізнавальних мотивів; 3, 4 – 

соціальних, а 5, 6, 7, 8 – професійних мотивів.  

Результати контент-аналізу показали, що у творах студентів 

можливість отримати вищу освіту трапляється 41 раз у ЕГ та 38 – у КГ; 

бажання отримати ґрунтовні знання – 65 ЕГ та 67 КГ; бажання бути 

корисним суспільству – 18 ЕГ та 21 КГ; соціальний статус професії – 44 ЕГ 

та 47 КГ; любов до дітей – 91 ЕГ та 88 КГ; зацікавленість обраною 

професією – 24 ЕГ та 27 КГ; бажання реалізувати себе як учитель – 11 ЕГ та 

14 КГ; можливість сприяти формуванню особистості молодшого школяра – 7 

ЕГ та 9 КГ. Як бачимо, значні показники і в ЕГ, і КГ одиниці „любов до 

дітей” на фоні низьких показників одиниць 6, 7, 8 засвідчили про 

недостатньо вмотивований та усвідомлений вибір професії вчитель 

початкової школи, спрямованість мотивів на предметний бік діяльності. 

Результати у % за рівнями мають такий вигляд: низький – 29,3% в ЕГ та 28% 

у КГ; середній – 56,3% у ЕГ та 58,5% у КГ; високий рівень – 14,4% у ЕГ та 

13,5% у КГ. 

Зведені результати за двома останніми методиками мають такий 

вигляд: низький рівень професійної мотивації – 41,4% респондентів ЕГ та 

41,6% КГ; середній – 48,4% ЕГ та 48,9% КГ; високий – 10,2% ЕГ та 9,5% КГ. 

Результати модифікованого питальника „Професійна ідентичність” 

Л. Шнейдер, спрямованого на з’ясування принципів, цінностей, установок, 

якими будуть керуватись студенти у своїй майбутній професії, мають такий 

вигляд (у дужках зазначений середній бал): „дуже важливо”, насамперед, 

„чіткість, організованість, порядок у роботі” (ЕГ 4,55 та КГ 4,5); „отримати 

високу посаду” й „мати гідну зарплатню” (ЕГ та КГ – 4,25); „важливо” – 
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„соціальний престиж роботи” (ЕГ 3,55 та КГ 3,45); „бути терплячим у 

взаємодії з дітьми” (ЕГ 3,15 та КГ 3,2); „розуміти та поважати дітей” (ЕГ 3,2 

та КГ 3,1); менш важливими („маю сумнів, важливо чи ні”) виявилися 

цінності „бути лідером серед колег” (ЕГ 2,8 та КГ 2,75); „готовність іти на 

виправданий ризик у роботі” (ЕГ 2,75 та КГ 2,55); „надавати допомогу 

батькам у розвитку їхніх дітей” (ЕГ 2,55 та КГ 2,6); „уміння бачити ситуацію 

очима дитини” (ЕГ 2,45 та КГ 2,3); незначну важливість („мало важливо”) 

мають орієнтири „вміння передбачати події в роботі з дітьми” (ЕГ 1,8 та КГ 

1,85); „орієнтуватись у професійних ситуаціях, виділяти головне та 

другорядне” (ЕГ 1,55 та КГ 1,35); неважливими („не важливо зовсім”) 

виявилася, наприклад, цінність „витримувати дистанцію у взаємодії з іншими 

людьми” (ЕГ 1,1 та КГ 1,2). Отже, за узагальненими підсумками і в ЕГ, і КГ 

переважає ціннісно-смислове ставлення до матеріальної та дисциплінарної 

сторони професії, натомість, ставлення до дітей є узагальнено смисловим, 

ставлення до себе як учителя – ситуативно-фрагментарне. 

Надамо результати ціннісно-смислового ставлення студентів до 

майбутньої професії, які є важливими у форматі нашого дослідження: на 

низькому рівні ціннісно-смислове ставлення до себе як майбутнього вчителя 

початкової школи виявлено в 36,4 % опитаних ЕГ та 35,4% КГ; середньому – 

у 48,1% ЕГ та 51% КГ; високому – у 15,5% ЕГ та 13,6% КГ; ціннісно-

смислове ставлення до процесів, явищ та суб’єктів початкової школи на 

низькому рівні зафіксовано у 27% ЕГ та 26,4% КГ; середньому – у 59,7% ЕГ 

та 61,8% КГ; високому – 13,3% ЕГ та 11,8% КГ. 

Зведені результати за діагностиками, що дозволили з’ясувати рівень 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за мотиваційно-смисловим критерієм, надамо в табл. 3.1 та на 

рис. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Рівень сформованості професійної компетентності за мотиваційно-

смисловим критерієм (%) 

Показники мотиваційно-смислового 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Характер професійних мотивів 41,4 48,4 10,2 41,6 48,9 9,5 

Ціннісно-смислового ставлення до себе як 

майбутнього вчителя початкової школи 

36,4 48,1 15,5 35,4 51 13,6 

Ціннісно-смислового ставлення до 

процесів, явищ та суб’єктів початкової 

школи 

27 59,7 13,3 26,4 61,8 11,8 

Загальна оцінка 34,9 52,1 13 34,5 53,9 11,6 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за мотиваційно-смисловим критерієм 

 

Для визначення рівня сформованості професійно-педагогічних знань 

ми використали авторський тест-питальник „Комплекс знань майбутнього 

вчителя початкової школи” (див. додаток Ж) (запитання на виявлення рівня 

сформованості спеціально професійних, дидактико-методичних, психолого-

педагогічних, диференціально-психологічних та соціально-психологічних 

знань), який складається з двох блоків: 1 блок – містить 15 тестових 

запитань, що передбачали 4 відповіді, з яких студент повинен обрати одну 

правильну; 2 блок – 5 запитань відкритого типу. Оцінювання здійснювалося 

таким чином: 1 блок – за кожну правильну відповідь нараховувався 1 бал; 2 

блок – розгорнуті правильні відповіді – 3 бали; правильні, але неповні 

відповіді – 2 бали; неправильні відповіді або їх відсутність – 1 бал. 

Сформованість знань майбутнього вчителя початкової школи визначали за 
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шкалою: 30 – 25 балів – високий рівень; 24 – 12 балів – середній рівень; 11 – 

0 балів – низький рівень. Отримали такі результати: низький рівень – 58% в 

ЕГ та 56,2% у КГ; середній – 32,6% у ЕГ та 33,7% у КГ; високий рівень – 

9,4% в ЕГ та 10,1% у КГ. 

Як бачимо, професійні знання значної більшості студентів на початку 

навчання у ЗВО практично відсутні або є недостатньо повними та 

системними. Ця обставина пояснюється тим, що вони лише починають 

вивчати дисципліни фахового спрямування. 

Індикатором для визначення рівня гнучкості та практичності знань 

було завдання розв’язати педагогічну задачу контекстної спрямованості. 

Респондентам надавалася текстова ПЗКС із серією запитань та завдань до неї. 

Оцінку якості розв’язання ПЗКС визначали експерти – викладачі (бланк 

експертних оцінок подано в додатку З). Отримали такі результати: низький 

рівень – 72,4% в ЕГ та 71,3% у КГ; середній – 21,5% в ЕГ та 22% у КГ; 

високий рівень – 6,1% в ЕГ та 6,7% у КГ. 

Високі показники низького рівня свідчать про неготовність 

першокурсників до використання та інтерпретації знань у проблемних 

ситуаціях, тобто їх практичної реалізації з метою вирішення професійних 

завдань. 

Зведені результати за діагностиками, що дозволили з’ясувати рівень 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за знаннєвим критерієм, надамо в табл. 3.2 та на рис. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Рівень сформованості професійної компетентності за знаннєвим 

критерієм (%) 

Показники знаннєвого критерію ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Сформованість професійно-педагогічних 

знань 

58 32,6 9,4 56,4 33,7 10,1 

Гнучкість та практичність знань 72,4 21,5 6,1 71,3 22 6,7 

Загальна оцінка 65,2 27,1 7,7 63,9 27,9 8,2 
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Рис. 3.2. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за знаннєвим критерієм  

 

Рівень сформованості організаторських та комунікативних умінь нами 

було встановлено за допомогою методики виявлення „Комунікативних та 

організаційних здібностей” В. Синявського, Б. Федоришина. Аналізуючи 

отримані результати, ми об’єднали показники за рівнями дуже високий і 

високий у високий рівень, середній та нижче середнього – середній, 

показники низького рівня залишили без змін.  

Так, комунікативні вміння на низькому рівні сформовані в 13,8% 

респондентів ЕГ та 14,6% – КГ; на середньому – 64,6% у ЕГ та 61,2% у КГ; 

на високому – 23,8% у ЕГ та 20,8% у КГ; низький рівень організаторських 

вмінь мають 17,1% респондентів ЕГ та 15,2% КГ; середній – 63,6% ЕГ та 

61,2% КГ; високий рівень – 19,3% ЕГ та 23,6% КГ.  

Високі показники середнього рівня сформованості комунікативних та 

організаторських умінь в обох групах, перш за все, свідчать про прагнення 

студентів до контакту з іншими людьми, до розширення кола своїх 

знайомств, бажання висловлювати свою думку та про початкові вміння 

планувати роботу. Однак „потенціал” цих умінь не відрізняється високою 

стійкістю, що зумовлює необхідність їх розвитку та вдосконалення.  

З метою з’ясування рівня сформованості аналітичних та 

проектувально-конструктивних умінь ми використали метод експертної 

оцінки якості розв’язання ПЗКС (бланк експертних оцінок див. додаток И) за 

такими аспектами: 1) якість аналізу проблемної ситуації; 2) якість визначення 

0

20

40

60

80

Низький Середній Високий

ЕГ

КГ



161 

протиріччя й проблеми; 3) чіткість та правильність мети та завдань; 

4) оптимальність гіпотези; 5) якість проекту рішення. Про рівень 

сформованості аналітичних умінь свідчать відповіді за аспектами 1 та 2; 

проектувально-конструктивних – 3 – 5. Респондентам надавалася текстова 

педагогічна задача контекстної спрямованості із серією завдань до неї. 

Експертами стали викладачі, які врахували недостатню обізнаність 

студентів-першокурсників щодо виконання завдань такого роду. 

Надамо результати: аналітичні вміння – низький рівень – 49,2% в ЕГ та 

46,6% у КГ; середній – 46,9% в ЕГ та 49,4% у КГ; високий рівень – 3,9% в ЕГ 

та 4% у КГ; проектувально-конструктивні вміння – низький рівень – 66,3% в 

ЕГ та 68% у КГ; середній – 26,5% в ЕГ та 23,6% у КГ; високий рівень – 7,2% 

в ЕГ та 8,4% у КГ. 

Аналіз результатів підтверджує той факт, що студенти, які тільки 

починають здобувати освіту, не бачать зв’язків між основними 

педагогічними явищами та аналізують їх ізольовано, віддають перевагу 

репродуктивному відтворенню інформації та пасивно ставляться до рішення 

проблем, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю. 

Професійну спрямованість першокурсників визначили за методикою 

діагностики рівня професійної спрямованості студентів Т. Дубовицької. При 

обробці результатів ми адаптували запропоновані автором два рівні (високий 

та низький) професійної спрямованості відповідно до низького, середнього та 

високого рівнів. 

У результаті діагностування встановлено, що серед студентів ЕГ та КГ 

є такі, а саме, 28,2% та 26,4% відповідно, у яких пасивно-виконавське 

ставлення до майбутньої професії: не мають інтересу до майбутньої професії 

та не бачить нічого позитивного для себе в ній, їхнє бажання реалізувати себе 

як учителя зведено до мінімуму. Ситуативне прагнення до самоздійснення 

себе як учителя початкової школи, що характеризується прагненням 

опанувати обрану професію, зацікавленістю до неї, бажанням у подальшому 

працювати вчителем початкової школи, спостерігаємо в 54,7% студентів ЕГ 
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та 55,6% КГ. 17,1% респондентів ЕГ та 18% КГ уважають обрану професію 

справою свого життя, вільний час присвячують справам, які мають 

відношення до майбутньої професії, мають бажання вдосконалювати свою 

майстерність та прагнуть до професійного розвитку. Тобто це студенти, у 

яких цілеспрямоване прагнення до самоздійснення себе як учителя 

початкової школи. 

Як результат: 28,2% респондентів ЕГ та 26,4% КГ мають низький 

рівень професійної спрямованості; 54,7% ЕГ та 55,6% КГ – середній; 17,1% 

ЕГ та 18% КГ – високий. 

Такий розподіл респондентів свідчить про те, що деякі з них обрали 

професію вимушено; інші – усвідомлено, але ще не зрозуміли її специфіку; 

решта – цілеспрямовано, з метою реалізації свого потенціалу в ній. 

За кольоровим тестом Люшера здійснено діагностування відразу 

кількох показників діяльнісно-поведінкового критерію, а саме: суб’єктна 

професійна позиція, педагогічна активність, антиципація. 

Отже, суб’єктну професійну позицію дослідили за такими аспектами: 

„повага індивідуальності дитини” (низький рівень – 27,6% ЕГ та 26,4% КГ; 

середній – 43,1% ЕГ та 44,4% КГ; високий – 29,3% ЕГ та 29,2% КГ); 

„інтереси дитини та перспективи її розвитку” (низький рівень – 30,9% ЕГ та 

33,7% КГ; середній – 47,5% ЕГ та 44,9% КГ; високий – 21,6% ЕГ та 21,4% 

КГ); „надання альтернативи вибору дитині” (низький рівень – 37% ЕГ та 

34,8% КГ; середній –49,2% ЕГ та 49,5% КГ; високий – 13,8% ЕГ та 15,7% 

КГ); „допомога дитині побачити її найкращі сторони” (низький рівень – 

27,1% ЕГ та 30,9% КГ; середній –47,5% ЕГ та 46,1% КГ; високий – 25,4% ЕГ 

та 23% КГ); „педагогічний оптимізм” (низький рівень – 37% ЕГ та 34,8% КГ; 

середній –41,4% ЕГ та 42,7% КГ; високий – 21,6% ЕГ та 22,5% КГ).  

Загальна оцінка суб’єктної професійної позиції: 31,9% респондентів ЕГ 

та 32,2% респондентів КГ мають низький рівень (зорієнтованість на 

результат здійснення професійної діяльності); 45,7% ЕГ та 45,5% КГ – 

середній (зорієнтованість на процес здійснення професійної діяльності); 
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22,4% ЕГ та 22,3% КГ – високий (зорієнтованість на учня та засоби 

здійснення професійної діяльності).  

Спостерігаємо, що на цьому етапі навчання суб’єктність студента в 

площині його майбутньої професійної діяльності ще мало стосується дитини. 

Рівень педагогічної активності з’ясовано за аспектами „активна 

життєва позиція” (низький рівень – 38,1% ЕГ та 36,5% КГ; середній – 44,8% 

ЕГ та 42,1% КГ; високий – 17,1% ЕГ та 21,4% КГ) та „педагогічна 

ініціативність” (низький рівень – 35,4% ЕГ та 37,1% КГ; середній – 50,8% ЕГ 

та 50,5% КГ; високий – 13,8% ЕГ та 12,4% КГ).  

За результатами загальної оцінки педагогічної активності (36,8% 

респондентів і ЕГ, і КГ мають низький рівень; 47,8% ЕГ та 46,3% КГ – 

середній; 15,4% ЕГ та 16,9% КГ – високий) робимо висновок, що зазначений 

показник є ситуативним та неусвідомленим і таким, що ще не набув статусу 

професійно вагомої якості.  

За показником „антиципація” низький рівень зафіксовано в 61,3% 

студентів ЕГ та 58,4% КГ, середній – у 32,6% ЕГ та 34,3% КГ, високий – у 

6,1% ЕГ та 7,3% КГ. Є очевидним, що першокурсники сприймають себе та 

інших у минулому й у сьогоденні, а вміння „зазирнути в майбутнє” поки ще 

не сформоване.  

З метою з’ясування рівня суб’єктного досвіду використано 

модифікований питальник „Я: реальне – ідеальне” (див. додаток К). До „Я – 

реальне” респондентами зараховано такі притаманні їм риси характеру та 

поведінки, професійно-педагогічні якості, що є важливими з погляду 

майбутньої професійної діяльності: любов до дітей (62,4% ЕГ та 67,4% КГ), 

доброта (86,7% ЕГ та 84,8% КГ), милосердя (40,9% ЕГ та 43,8% КГ), 

увічливість (87,8% ЕГ та 85,4% КГ), порядність (51,4% ЕГ та 53,4% КГ), 

дисциплінованість (27,6% ЕГ та 29,8% КГ), комунікабельність (70,7% ЕГ та 

65,7% КГ), відповідальність (17,1% ЕГ та 19,1% КГ), щирість (53% ЕГ та 

48,3% КГ), чесність (43,1% ЕГ та 41% КГ), активність (80,1% ЕГ та 82% КГ), 

чуйність (19,9% ЕГ та 21,3% КГ), скромність (26% ЕГ та 24,2% КГ). 
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Натомість, до „Я – ідеальне” (особистісні та професійно-педагогічні якості, 

якими повинен володіти „ідеальний” учитель початкової школи) віднесено 

винахідливість (65,7% ЕГ та 66,9% КГ), мобільність (74% ЕГ та 71,9% КГ), 

наполегливість (58% ЕГ та 52,8% КГ), цілеспрямованість (40,3% ЕГ та 44,3% 

КГ), обізнаність (81,8% ЕГ та 76,4% КГ), висока працездатність (68% ЕГ та 

70,8% КГ), компетентність (53,6% ЕГ та 54,5% КГ), гуманність (47,5% ЕГ та 

46,6% КГ), самокритичність (15,5% ЕГ та 13,5% КГ), самовладання (8,8% ЕГ 

та 6,2% КГ), толерантність (4,4% ЕГ та 5,1% КГ). Проте такі професійно 

вагомі якості, як емпатійність, педагогічний такт, рефлексивність студенти-

першокурсники не вказали.  

Високі показники і за шкалою „Я – реальне”, і „Я – ідеальне” 

загальнолюдських та моральних цінностей у поєднанні з незначними 

показниками, що стосуються операційного досвіду, свідчать про низький 

рівень суб’єктного досвіду. За нашими підрахунками, 58,6% респондентів ЕГ 

та 60,1% КГ мають низький рівень суб’єктного досвіду; 34,8% ЕГ та 34,3% 

КГ – середній; 6,6% ЕГ та 5,6% КГ – високий.  

Такий розподіл респондентів за рівнями сформованості суб’єктного 

досвіду пояснюється відсутністю в них на цьому етапі навчання достатньої 

сукупності цінностей, знань та вмінь, які сприятимуть у майбутній професії 

якісному здійсненню освітнього процесу, ефективному розв’язанню 

педагогічних задач, досягненню професійних вершин. 

Рівень прояву емпатії діагностували за допомогою методики 

„Діагностика рівня емпатійних здібностей” В. Бойка. Ми адаптували 

чотирирівневу шкалу оцінювання основного показника рівня емпатії в 

трирівневу: 36 – 30 балів – високий рівень; 29 – 17 – середній; 16 – 0 – 

низький. Отримали такі результати: 44,8% респондентів ЕГ та 46,1% КГ 

мають низький рівень емпатії; 43% ЕГ та 39,9% КГ – середній; 12,2% ЕГ та 

14% КГ – високий.  

Як висновок, студенти-першокурсники спрямовані на сприйняття 

станів, проблем, поведінки інших, але при цьому надають їм стереотипну 
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оцінку; розуміння внутрішнього світу, співпереживання, проникаюча 

здатність у них майже не виражені; учень поки що залишається поза межами 

їх діапазону емоційної чутливості й емпатійного сприйняття.  

Зведені результати за діагностиками, що дозволили з’ясувати рівень 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за діяльнісно-поведінковим критерієм, надамо в табл. 3.3 та на 

рис. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Рівень сформованості професійної компетентності за діяльнісно-

поведінковим критерієм (%) 

Показники діяльнісно-поведінкового 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Аналітичні вміння 49,2 46,9 3,9 46,6 49,4 4 

Проектувально-конструктивні вміння 66,3 26,5 7,2 68 23,6 8,4 

Організаторські вміння 17,1 63,6 19,3 15,2 61,2 23,6 

Комунікативні вміння 13,8 62,4 23,8 14,6 64,6 20,8 

Педагогічна спрямованість 28,2 54,7 17,1 26,4 55,6 18 

Суб’єктна професійна позиція 31,9 45,7 22,4 32,2 45,5 22,3 

Суб’єктний досвід 58,6 34,8 6,6 60,1 34,3 5,6 

Педагогічна активність 36,8 47,8 15,4 36,8 46,3 16,9 

Емпатія 44,8 43 12,2 46,1 39,9 14 

Антиципація 61,3 32,6 6,1 58,4 34,3 7,3 

Загальна оцінка 40,8 45,8 13,4 40,5 45,4 14,1 
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Рис. 3.3. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за діяльнісно-поведінковим критерієм 

 

З метою з’ясування мотивів рефлексивної діяльності використано 

кольоровий тест відносин (за М. Люшером), а саме показники шкал 
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„прагнення до самопізнання” та „прагнення до самоактуалізації”. У 47,5% 

респондентів ЕГ та 45,5% КГ прагнення до самопізнання спостерігається на 

низькому; у 30,9% студентів ЕГ та 32,6% – КГ на середньому; 21,6% – ЕГ та 

21,9% – КГ на високому рівні. Прагнення до самоактуалізації як мотиву 

рефлексії на низькому рівні виражене в 36,5% студентів ЕГ та 37,1% КГ; на 

середньому – 48,1% ЕГ та 44,9% КГ; на високому – 15,4% ЕГ та 18% КГ.  

Загальна оцінка за двома шкалами має такий вигляд: низький рівень – 

42% респондентів ЕГ та 41,3% КГ; середній – 39,5% ЕГ та 38,8% КГ; 

високий – 18,5% ЕГ та 19,9% КГ. 

Як бачимо, мотиви рефлексивної діяльності в студентів-

першокурсників на першому курсі, ще не є розвинутими: вони поки що не 

усвідомлюють вагомість зазначеної якості для професійної діяльності 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Отримані за допомогою тесту смисложиттєвих орієнтацій (за 

Д. Леонтьєвим) результати за шкалами „Локус контролю – Я” та „Локус 

контролю – життя” надали можливість з’ясувати установки студентів 

першого курсу до рефлексивної діяльності.  

Низький рівень за шкалою „Локус контролю – Я”, що характеризується 

невірою у свої сили, невмінням контролювати події власного життя 

спостерігається в 15,5% студентів ЕГ та 16,9% КГ; тоді як середній – у 70,7% 

ЕГ та 67,4% КГ. Високий рівень за цією шкалою мають 13,8% респондентів 

ЕГ та 15,7% КГ. Як бачимо, незначна кількість першокурсників уявляють 

себе як сильну особистість, яка має достатню свободу вибору щодо побудови 

свого життя відповідно до своїх цілей, завдань і уявлень про його сенс.  

За шкалою „Локус контролю – життя” низький рівень (певний 

фаталізм) зафіксовано в 14,9% студентів ЕГ та 13,5% КГ; середній – у 67,4% 

ЕГ та 70,2% КГ; високий (переконання в тому, що людині надана можливість 

контролювати своє життя, вільно приймати й утілювати в життя рішення) – у 

17,7% ЕГ та 16,3% КГ.  

Загальна оцінка за двома шкалами має такий вигляд: низький рівень – 
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по 15,2% респондентів ЕГ та КГ; середній – 69,1% ЕГ та 68,8% КГ; високий – 

15,7% ЕГ та 16% КГ. 

Проведений якісний аналіз даних засвідчив, що інтенціональність 

установки до рефлексивної діяльності в студентів-першокурсників пов’язана 

переважно з інтенцією на себе. 

Сформованість рефлексивних знань діагностували за допомогою 

анкети „Рефлексивні знання майбутніх учителів початкових класів” (за 

В. Желановою). Диференціювання відповідей здійснили за такими 

критеріями: низький рівень – відсутні або хибні відповіді на 6 і більше 

запитань; середній рівень – надано відповіді на всі запитання, але 3 – 4 з них 

є неточними; високий рівень – надано змістовні відповіді на всі запитання. За 

результатами анкетування 71,3% респондентів ЕГ та 75,8 % КГ мають 

низький рівень сформованості рефлексивних знань; 25,4% ЕГ та 21,4 – 

середній; 3,3% ЕГ та 2,8% КГ – високий. 

Якісний аналіз відповідей дає підстави вважати, що переважна 

більшість опитаних студентів узагалі не має уявлень (або ці уявлення є 

неправильними) про рефлексію, механізм її здійснення, рефлексивну 

компетентність. На цьому етапі домінують знання, що відбивають 

особистісну рефлексію, а знання, які відповідають інтелектуальному, 

комунікативному та кооперативному типам рефлексії, не сформовані.  

Результати дослідження рефлексивності мислення (за Т. Пашуковою, 

А. Допірою, Г. Дьяконовим) надали можливість з’ясувати рівень 

сформованості рефлексивних умінь, що відповідають інтелектуальному типу 

рефлексії. Так, у 17,7% респондентів ЕГ та 14,6% КГ спостерігається низький 

рівень; у 54,1% ЕГ та 55,6% КГ – середній; у 28,2% ЕГ та 29,2% КГ – 

високий. Як бачимо, лише в незначної кількості студентів-першокурсників не 

сформована інтелектуальна рефлексія, що є позитивним явищем. 

За методикою визначення рівня рефлексії (за О. Анісімовим) 

установили рівень сформованості рефлексивних умінь, що відбивають 

особистісний („рівень самокритичності”) та комунікативний („рівень 
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колективності”) типи рефлексії. Зауважимо, що ми інтерпретували отримані 

результати за трирівневою шкалою (низький рівень залишили без змін; 

нижче середнього та середній – об’єднали в середній; вище середнього та 

високий – у високий). Аналіз результатів показав, що низький рівень 

особистісних рефлексивних умінь не притаманний жодному студенту ЕГ та 

КГ; середній – 75,7% ЕГ та 74,2 % КГ; високий – 24,3% ЕГ та 25,8% КГ. 

Натомість, у 15,5% респондентів ЕГ та 15,7% КГ виявлено низький рівень 

сформованості комунікативних рефлексивних умінь; у 64,6% ЕГ та 65,2% 

КГ – середній; у 19,9% ЕГ та 19,1% КГ – високий. 

Спостерігаємо, що особистісна рефлексія є пріоритетною порівняно з 

комунікативною. Тобто рефлексія студента-першокурсника поки що 

більшою мірою спрямована „на себе”, ніж „на інших”. 

З метою з’ясування рівня сформованості рефлексивних умінь, що 

відповідають кооперативному типу рефлексії, ми включили до питальника 

О. Анісімова такі запитання: 1. Як часто ви вдаєтеся до аналізу процесу 

спільного рішення педагогічної проблеми? 2. Як часто ви аналізуєте 

результат рішення педагогічної проблеми, отриманий від спільної 

діяльності? 3. Як часто ви порівнюєте свої досягнення з досягненнями 

інших? 

Отримали такі результати: низький рівень сформованості 

кооперативних рефлексивних умінь – 17,1% респондентів ЕГ та 16,3% КГ; 

середній – по 65,2% ЕГ та КГ; високий – 17,7% ЕГ та 18,5% КГ.  

Ці дані свідчать про недостатню вираженість у студентів-

першокурсників зверненості „на інших”. 

Загальна оцінка сформованості рефлексивних умінь має такий вигляд: 

низький рівень – 16,7% респондентів ЕГ та 15,5% КГ; середній – 60,8% ЕГ та 

61,3% КГ; високий – 22,5% ЕГ та 23,2% КГ. 

Зведені результати за діагностиками, що дозволили з’ясувати рівень 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за рефлексивно-оцінювальним критерієм, надамо в табл. 3.4 та на 
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рис. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Рівень сформованості професійної компетентності за рефлексивно-

оцінювальним критерієм (%) 

Показники рефлексивно-оцінювального 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Мотиви рефлексивної діяльності 42 39,5 18,5 41,3 38,8 19,9 

Ціннісно-смислове ставлення до 

педагогічної рефлексії 

15,2 69,1 15,7 15,2 68,8 16 

Сформованість рефлексивних знань 71,3 25,4 3,3 75,8 21,4 2,8 

Сформованість рефлексивних вмінь 16,7 60,8 22,5 15,5 61,3 23,2 

Загальна оцінка 36,3 48,7 15 37 47,5 15,5 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за рефлексивно-оцінювальним критерієм 

 

Результати за рівнями сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи за мотиваційно-смисловим, 

знаннєвим, діяльнісно-поведінковим та рефлексивно-оцінювальним 

критеріями представлені в табл. 3.5 та на рис. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Результати за рівнями сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи (%) 

Критеріїв професійної компетентності ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Мотиваційно-смисловий критерій 34,9 51,1 13 34,5 53,9 11,6 

Знаннєвий критерій 65,2 27,1 7,7 63,9 27,9 8,2 

Діяльнісно-поведінковий критерій 40,8 45,8 13,4 40,5 45,4 14,1 

Рефлексивно-оцінювальний критерій 36,3 48,7 15 37 47,5 15,5 
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Рис. 3.5. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи  

 

Дослідження стану сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи за мотиваційно-смисловим, 

знаннєвим, діяльнісно-поведінковим та рефлексивно-оцінювальним 

критеріями уможливлює визначення загального стану сформованості 

професійної компетентності. Зазначимо, що, не спростовуючи позиції про 

самостійність та наскрізність у структурі професійної компетентності 

рефлексивного компонента, мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний та рефлексивний компоненти вважаємо 

рівнозначними компонентами професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи.  

Відтак, це дає підстави для здійснення обчислення загального стану 

сформованості професійної компетентності за формулою розрахунків 

середніх арифметичних значень [211]: 
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, 

де  – середня арифметична величина, 

– сума значень даних величин , 

 – число варіантів. 

Так, здійснивши обчислення за вказаною формулою, для ЕГ одержали 

такі результати:  

н = (34,9 + 65,2 + 40,8 + 36,3) / 4 = 44,3. 

с = (52,1 + 27,1 + 45,8 + 48,7) / 4 = 43,4. 

в = (13 + 7,7 + 13,4 + 15) / 4 = 12,3. 

Здійснивши аналогічні обчислення, для КГ одержали такі результати: 

н = (34,5 + 63,9 + 40,5 + 37) / 4 = 44. 

с = (53,9 + 27,9 + 45,4 + 47,5) / 4 = 43,7. 

в = (11,6 + 8,2 + 14,1 + 15,5) / 4 = 12,3. 

Отримані результати подамо на рис. 3.6. 

 

Рис. 3.6. Розподіл студентів за загальним станом сформованості 

професійної компетентності  

 

Як бачимо, лише незначна кількість студентів і ЕГ, і КГ, а саме: по 

12,3%, має високий рівень загального стану сформованості професійної 

компетентності, більшість же продемонстрували низький (44,3% та 44% 
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відповідно) та середній (43,4% та 43,7% відповідно) рівні.  

Отже, отримані результати констатувального етапу експерименту 

засвідчили, що більшість студентів і ЕГ, і КГ мають низький та середній рівні 

сформованості професійної компетентності за всіма визначеними критеріями. 

Як наслідок, виникає об’єктивна потреба впровадження в процес професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи дієвих форм і методів 

професійної підготовки, зорієнтованих на формування професійної 

компетентності. На нашу думку, порівняно із традиційною системою 

навчання у ЗВО, реалізація системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості ефективніше сприятиме вирішенню окресленого завдання.  

 

 

3.2. Практичне впровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості в професійну підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи  

 

Мета формувального експерименту дослідження полягала в 

упровадженні системи педагогічних задач контекстної спрямованості в 

професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО.  

В експериментальному дослідженні щодо апробації розробленої 

СПЗКС, зорієнтованої на формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів, узяли 

участь 181 студент, які склали ЕГ. 

Аналіз навчальних планів спеціальності 013 Початкова освіта дозволив 

з’ясувати, які з дисциплін фахового спрямування („Вступ до фаху”, „Загальна 

педагогіка”, „Дидактика початкової школи”, „Сучасний урок у початковій 

школі”, „Основи педагогічної майстерності”) і методичного циклу („Теорія і 

методика роботи з сім’єю”, МВОГ „Основи здоров’я та фізична культура”, 

МВОГ „Мистецтво”, МВОГ „Природознавство”, „Методика викладання 
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математики”) є найбільш доцільними для реалізації різних видів та типів 

ПЗКС як методу професійної підготовки; та на якому етапі найбільш 

оптимально використовувати ПЗКС як організаційну форму професійної 

підготовки.  

Нагадаємо, що логіку впровадження СПЗКС у професійну підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи було розкрито в підрозділі 2.2. 

Розглянемо як це відбувалося на практиці. 

➢ Перший етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (I-й курс навчання у ЗВО) – адаптаційний – 

навчальна діяльність академічного типу, семіотична навчальна модель.  

Виходячи з того, що основою навчальної діяльності академічного типу 

є передача й засвоєння інформації, а одиницею роботи студента – 

перцептивні та мовленнєві дії, що спрямовані на сприйняття, засвоєння, 

переробку та відтворення навчальної інформації (за В. Желановою) [93, 

с. 28], на початковому етапі навчання ми пропонуємо використовувати 

педагогічні задачі контекстної спрямованості як метод професійної 

підготовки під час викладання таких фахових дисциплін, як „Вступ до фаху”, 

„Загальна педагогіка”, „Дидактика початкової школи”. 

Наведемо конкретні приклади. 

Так, у форматі викладання дисципліни „Вступ до фаху”, а саме 

лекційного заняття з теми „Загальна характеристика професії вчитель, 

виникнення та перспективи її розвитку”, з метою формування мотиву 

розуміння призначення професії вчитель початкової школи студентам було 

запропоновано розв’язати за допомогою методу незакінченого речення таку 

мотиваційно-формувальну ПЗКС: „В одному із дитячих творів, 

присвяченому темі „Моя майбутня професія”, учениця зазначила, що 

спочатку вона хотіла так, як матуся, бути перукарем; потім – лікарем, щоб 

допомагати хворим людям. Але зараз вона мріє стати вчителем, щоб кожного 

дня отримувати задоволення від спілкування з дітьми. Вона пише: „Це ж так 

цікаво проводити уроки, на яких діти вчаться писати, читати, рахувати та 
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малювати. У тебе є можливість ставити високі оцінки, а під час перерви 

грати разом з учнями в різноманітні ігри. До того ж учитель дуже розумний, 

бо знає відповіді на всі запитання. Його поважають батьки за те, що він 

допомагає їхнім дітям пізнавати навколишній світ”. Чому, на ваш погляд, 

дівчинка змінила свої вподобання щодо майбутньої професії? У чому, на 

думку учениці, полягає призначення професії вчитель початкової школи? На 

мою думку, призначення професії вчитель початкової школи полягає у … . 

У процесі вивчення теми „Гуманістичний характер професійної 

діяльності вчителя початкової школи. Особистісні якості вчителя-гуманіста” 

формуванню смислового ставлення до ролі вчителя початкової школи в 

забезпеченні особистісного зростання молодшого школяра сприяла робота 

над смислоутворювальною ПЗКС: „Після уроків я поверталася додому. 

Дорогою обмірковувала, чому Андрійко не зміг розв’язати задачу. Він же 

завжди все швидко та правильно виконує. Навіть не помітила, як мене 

наздогнав якийсь парубок. „Доброго дня, Галино Степанівно. Ви мабуть мене 

не пам’ятаєте. Я навчався у Вас, в четвертому класі. Мої батьки тоді 

переїхали до цього міста, шкода, що не надовго. Ніколи не забуду ті 

додаткові заняття після уроків. Вибачте, що інколи на Вас ображався. Дякую, 

що повірили в мене”. Ми довго розмовляли про те, скільки шкіл йому 

довелося змінити; як батьки не хотіли, щоб той став пожежним. Це був 

Артем. Так змінився: із сором’язливого хлопчика став відкритою та 

впевненою у собі людиною”. Розв’язання окресленої задачі відбувалося 

шляхом застосування методу „Займи позицію – зміни позицію”, сутність 

якого полягала у з’ясуванні позиції студентів щодо головного проблемного 

питання: „Чи можна Галину Степанівну назвати вчителем-гуманістом?”  

Залучення студентів до розв’язання когнітивно-формувальної ПЗКС за 

допомогою методу аналізу проблемної ситуації на лекційному занятті з теми 

„Сутність, структура та особливості педагогічної діяльності вчителя 

початкової школи” сприяло самостійному формулюванню певних висновків 

щодо функційних компонентів структури педагогічної діяльності вчителя 
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початкової школи. Так, студентам було запропоновано таку задачу: „Перший 

тиждень навчання видався важким та ми змогли знайти спільну мову та 

потоваришувати з дітьми. Ось, вони вже самостійно готується до уроку, не 

викрикують, сміливо відповідають на мої запитання. Та зарано я раділа. У 

понеділок не можливо було зібрати їх до купи: Андрійко весь час бавився з 

новою іграшкою, Оленка почала плакати за мамою, Сергійко розповідав, як 

він з батьком ходив на риболовлю, як результат – увага на уроці відсутня, мої 

постійні зауваження даремні. Не знаю, що й робити”. Чи характерна така 

поведінка для першокласників? Спробуйте оцінити дії вчителя за такими 

критеріями: знання; уміння проектувати цілі навчання та виховання, а 

також стратегії та засоби їх досягнення; конструктивні вміння щодо 

побудови власної діяльності та діяльності учнів; комунікативні вміння щодо 

взаємодії вчителя з учнями; організаційні вміння, що пов’язані з уміннями 

організувати власну діяльність та діяльність учнів. 

Після перегляду на лекційному занятті з теми „Професійна діяльність 

вчителя початкової школи як процес розв’язання безлічі педагогічних задач” 

серії відеороликів із запитаннями та завданнями до кожного з них, що за 

своєю суттю є відеозадачами контекстної спрямованості, студенти 

переконалися в тому, що кожного дня, на кожному уроці та в позаурочний 

час учитель розв’язує різноманітні педагогічні задачі: як активізувати увагу 

учнів; за допомогою яких методів доцільніше пояснити новий матеріал; як 

організувати групову роботу тощо. Як метод розв’язання педагогічних задач 

контекстної спрямованості було обрано метод „Прес”. 

Так, після перегляду відеоролику „Урок природознавства в початковій 

школі” першокурсники мали відповісти на запитання: З якою проблемною 

ситуацією зіткнувся вчитель на уроці? Чи вважаєте ви, що вчитель є 

відкритим, чуйним, добрим та уважним педагогом? Свою думку 

аргументуйте за такими позиціями: 1. „Я вважаю, що …”; 2. „Оскільки 

…”; 3. „Наприклад, …”; 4. „Отже, я вважаю, що …”. 

У цьому випадку формувалися початкові знання про емпатію та 
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перцепцію як провідні якості вчителя початкової школи. 

Перейдемо до розгляду деяких прикладів використання СПЗКС під час 

викладання дисципліни „Загальна педагогіка”. 

У процесі вивчення теми „Організаційні форми та методи виховання. 

Виховання особистості в колективі” студенти за допомогою методу 

„Акваріум” були залучені до розв’язання смислоутворювальної ПЗКС: „У 

маршрутному таксі спостерігаю за Сергієм та Микитою, які не збираються 

поступитися місцем старенькому дідусеві, вдаючи, що не помічають його. 

Зранку оголошую дітям, що сьогоднішній день буде присвячено темі „Моя 

поведінка в громадському транспорті”. Це означало, що на уроці та під час 

перерви кілька хвилин уваги приділялося бесіді з дітьми про транспорт, на 

якому вони добираються до школи, про форми звернення до водія та інших 

пасажирів. Для закріплення на одному із уроків пропоную дітям розіграти 

ситуацію „У маршрутному таксі”. Серед дітей обираю водія та кількох 

пасажирів. Сергію віддаю роль учня, який повертається зі школи та займає 

останнє місце в маршрутці, а Микиті – старенького дідуся, який зайшов на 

одній із зупинок. Звертаюся до дітей із завданням відтворити запропоновану 

ситуацію. Граючи свої ролі, хлопці зніяковіли, однак продемонстрували 

взірцеву поведінку”. Який метод виховання використала вчитель? Чи було 

реалізовано вчителем ціннісне ставлення до особистості молодшого 

школяра? Який метод виховання використали б ви? Свою думку 

аргументуйте. 

У такий спосіб закріплювалися знання про методи виховання та 

продовжувалася робота над формуванням ціннісного ставлення до 

особистості молодшого школяра. 

Формуванню суб’єктної професійної позиції майбутнього вчителя 

початкової школи сприяло розв’язання за допомогою методу інверсії на 

практичному занятті з теми „Вчитель та учень – суб’єкти освітнього 

процесу” суб’єктно-формувальної фотозадачі контекстної спрямованості 

(див. додаток Б, суб’єктно-формувальна задача № 4), в основі якої ситуації-
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антиподи та яка містила серію запитань: Яку позицію щодо дітей займає 

кожен із учителів? Як ви вважаєте, дії вчителя спрямовані на результат, на 

процес чи на засоби здійснення професійно-педагогічної діяльності? Яку 

модель поведінки для себе як майбутнього вчителя оберете ви? 

З метою формування уявлення про рефлексію як провідну якість 

вчителя початкової школи у форматі вивчення теми „Форми організації 

навчання в сучасній школі” за допомогою методу „Фішбоун” опрацьовано 

таку рефлексивно-формувальну ПЗКС: „Ми поверталися з екскурсії до лісу. 

Всі учні мали піднесений настрій та продовжували ділитися своїми 

враженнями. У розмові Маринки з Мишком я почула, як діти говорили про 

те, що завтра знову будуть нудні уроки, на яких вони тільки що й роблять як 

пишуть, читають чи рахують. Дивно, чому вони вважають мої уроки 

нудними, адже я ретельно до них готуюсь. Можливо, потрібно більше 

використовувати засобів наочності чи приділяти увагу індивідуальній роботі 

з кожним учнем … . Авжеж, більш за все діти люблять гратися. Спробую на 

завтра підготувати урок-гру з основ здоров’я”. Як ви вважаєте, наскільки 

вагомими для вчителя є вміння оцінювати сильні й слабкі сторони своєї 

діяльності та вміння подивитися на ситуацію очима дитини? Які форми 

організації навчальної діяльності ви б порадили вчителю використовувати у 

своїй практиці? Чи вдаєтеся ви до рефлексії у своєму житті? 

Надалі висвітлимо деякі конкретні приклади використання СПЗКС під 

час викладання дисципліни „Дидактика початкової школи”. 

За допомогою методу „Два – чотири – разом” на практичному занятті з 

теми „Закономірності, принципи та правила навчання” студентам було 

запропоновано розв’язати когнітивно-формувальну ПЗКС, в основі якої 

ситуації-антиподи: 

Ситуаця 1. „На уроці математики. Діти, уявіть собі, що у вас було 24 

зошити, які ви розклали на 6 парт порівну. Тобто 24 ви поділили на 6. 

Скільки ж зошитів на кожній парті ви отримали?”  

Ситуація 2. „На уроці математики. Діти, відрахуйте 6 лічильних 
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паличок. Розкладіть їх порівну на дві купки. Як це ми зробимо? Беремо одну 

паличку і кладемо в першу купку, потім беремо ще одну паличку і кладемо в 

іншу купку, так виконуємо, поки палички не закінчаться. Молодці! 

Порахуйте, скільки паличок у кожній купці. Що ви можете сказати про їх 

кількість? З наступним завданням мені допоможе впоратися Марійка. Візьми, 

будь ласка, 8 зошитів та роздай їх порівну чотирьом учням. Скільки ж 

зошитів отримав кожен учень? А зараз погляньте на мультимедійну дошку. 

Скільки троянд у букеті? Що зробила дівчинка з квітами? Скільки квітів у 

кожній вазі? Що ви можете сказати про їхню кількість? Ми з вами 

розкладали, роздавали, розставляли, тобто ділили. У математиці ця дія 

називається діленням”. 

У якій із задач, на вашу думку, вчителем було реалізовано провідні 

принципи навчання молодших школярів? Кожен із принципів навчання 

підтвердьте або спростуйте конкретним фрагментом педагогічної 

ситуації.  

Така робота сприяла свідомому та комплексному засвоєнню знань про 

принципи навчання молодших школярів.  

На лекційному занятті з теми „Контроль, оцінка і корегування 

навчальних досягнень учнів” з метою формування ціннісно-смислового 

ставлення до особистості молодшого школяра в ситуації оцінювання його 

навчальних досягнень за допомогою методу „Мозковий штурм” студентам 

було запропоновано розв’язати смислоутворювальну ПЗКС: „У кінці уроку, 

коли діти демонстрували свої малюнки, у Назара був порожній аркуш. Учні 

почали сміятися. Запитую: „Поясни, будь ласка, що ти намалював?” „Це 

перший білий сніг, який щойно випав, і він наскільки сліпучий, що ти нічого 

не помічаєш довкола,” – відповів хлопчик”. Як ви вважаєте, чи заслуговує ця 

робота позитивної оцінки? Запропонуйте педагогічно доцільний варіант 

виходу із ситуації, що склалася. 

Отже, результатом упровадження СПЗКС у межах навчальної 

діяльності академічного типу, що передбачало використання ПЗКС як методу 
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професійної підготовки, вважаємо: прийняття та усвідомлення студентом 

мотиву розуміння призначення професії вчитель початкової школи; смислове 

ставлення до ролі вчителя початкової школи в забезпеченні особистісного 

зростання молодшого школяра, гуманістична спрямованість; певні 

професійні знання; уявлення студента щодо своєї ролі в обраній професії, 

первинна суб’єктна позиція, педагогічна активність та суб’єктний досвід; 

психологічна спостережливість, уміння ідентифікувати себе іншим; 

усвідомлене ставлення до педагогічного спілкування та деякі провідні 

комунікативні вміння; первинні знання й уміння щодо здійснення рефлексії 

спрямованої „на себе”. 

➢ Другий етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (IІ – ІІІ-й курси навчання у ЗВО) – 

імітаційний – квазіпрофесійна діяльність, імітаційна навчальна модель.  

Оскільки квазіпрофесійна діяльність передбачає моделювання змісту та 

динаміки майбутньої професії, взаємин зайнятих у ній людей (за 

В. Желановою) [93, с. 29] діяльність студентів полягала у співвіднесенні 

певної навчальної інформації з професійними ситуаціями й використанням її 

як засобу здійснення відповідних практичних дій та вчинків щодо 

розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості.  

На цьому етапі ПЗКС одночасно використовувалися як метод (під час 

викладання дисциплін методичного циклу, а саме: „Теорія і методика роботи 

з сім’єю”, МВОГ „Основи здоров’я, фізична культура та валеологія”, МВОГ 

„Мистецтво”, МВОГ „Суспільсьвознавство”) та як організаційна форма 

професійної підготовки (спецкурс „Теорія та методика розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості”). 

Спочатку розглянемо, як відбувалася практична реалізація СПЗКС у 

процесі вивчення дисциплін методичного циклу. 

Так, під час викладання дисципліни „Теорія і методика роботи з 

сім’єю”, а саме на практичному занятті з теми „Форми і методи роботи 

вчителя початкової школи з батьками”, працюючи в парах, студентам було 
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запропоновано розв’язати таку комунікативно-формувальну ПЗКС:  

„– Вибачте, Ольго Сергіївно, на батьківських зборах Ви говорили про 

важливість вивчення іноземної мови, проте англійська лише двічі на 

тиждень.  

– Так, говорила. Але нічим вам не можу допомогти. У своїй діяльності 

я чітко керуюся всіма передбаченими нормативними документами, які є на 

міністерських сайтах. Ви і самостійно могли б з ними ознайомитися. А якщо 

вам мало англійської – зверніться до репетитора. Все. Я запізнююся на 

нараду”. Оцініть комунікативну поведінку вчителя. Які форми та які 

методи роботи вчителя початкової школи з батьками ви порадили 

використати в цій ситуації? Змоделюйте в парах можливий комунікативно 

доцільний варіант діалогу вчителя та матері.  

Як бачимо, основою розв’язання зазначеної ПЗКС є метод 

моделювання. Така робота, з одного боку, сприяла усвідомленню знань про 

форми та методи роботи вчителя початкової школи з батьками та 

формування початкових умінь щодо їх практичного застосування; з іншого – 

формуванню початкових комунікативних умінь, необхідних для ефективного 

здійснення педагогічного спілкування. 

Певних результатів щодо формування початкових умінь щодо 

здійснення педагогічної рефлексії було досягнуто на практичному занятті з 

теми „Методи навчання фізичних вправ у початковій школі” (дисципліна 

МВОГ „Основи здоров’я, фізична культура та валеологія”), коли студентам 

було запропоновано розв’язати рефлексивно-формувальну ПЗКС: „На уроці 

фізичної культури вчитель говорить, приміром, таке: „Сьогодні будемо 

вчитися вести баскетбольний м’яч та влучати в кошик з різних відстаней. 

Слухаємо уважно моє завдання: від центру поля ведемо м’яч до лінії 

штрафного кидка та з цього місця кидаємо м’яч у кошик. Швиденько 

ділимося на дві команди та до роботи. Пам’ятайте, що я уважно за вами 

слідкую”. Мабуть, кожен із нас був учасником або свідком подібної ситуації. 

Згадайте свої відчуття. Чи доцільні методи навчання використав учитель у 
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цій ситуації? Які методи навчання, з методичного погляду, є ефективними в 

цьому випадку? Оцініть свої можливості щодо застосування в майбутній 

професійній діяльності такого методу навчання, як „показ рухової дії 

вчителем”. Основу розв’язання поданої ПЗКС становить метод актуалізації 

вітагенного досвіду. 

Однак, стрижневим складником формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи у форматі окресленої 

проблеми, на нашу думку, є вивчення спецкурсу „Теорія та методика 

розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості”, мета якого 

полягає у формуванні комплексних теоретичних знань та рефлексивно-

аналітичних умінь щодо розв’язання ПЗКС. 

Зазначений спецкурс складають три змістові модулі, розраховані для 

вивчення впродовж ІІ – ІV курсів навчання у ЗВО. Повну робочу програму 

спецкурсу „Теорія та методика розв’язання ПЗКС” подано в додатку Л. 

Розглянемо деякі аспекти викладання цього спецкурсу.  

Так, на II курсі передбачено вивчення змістового модуля 

„Концептуальні положення аналізу педагогічної ситуації у форматі 

розв’язання ПЗКС”, теоретична частина якого містить розгляд таких питань: 

педагогічна задача – структурно-функційна одиниця професійної діяльності 

вчителя початкової школи; сутність педагогічної ситуації в межах 

розв’язання ПЗКС; психолого-педагогічна характеристика молодшого 

школяра – вагомий складник аналізу педагогічної ситуації; характеристика 

професійно важливих якостей учителя початкової школи як суб’єкта 

педагогічної діяльності. 

Уважаємо, що доцільними формами проведення лекційних занять є 

такі, як: лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-візуалізація 

та лекція контекстного типу. 

Практична частина пов’язана з виконанням певних тренувальних 

вправ, які фактично відповідають діагностико-аналітичній фазі процесу 

розв’язання ПЗКС (аналіз педагогічної ситуації, детекція протиріч та 
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проблеми, формулювання завдання, що підлягає розв’язанню) та які є 

підготовчими до цілісного розв’язання ПЗКС. 

Наведемо конкретні приклади завдань. 

• Згадайте педагогічну ситуацію, що сталася з вами, коли ви були 

учнем початкової школи, та зафіксуйте її у вигляді тексту (як варіант 

ілюстрованого тексту). 

• Доберіть кілька педагогічних ситуацій з художньої та періодичної 

педагогічної літератури. Визначте їх тип, структуру та спрямованість 

педагогічної системи, що її складають. 

• За поданим фото (див. додаток М) самостійно змоделюйте можливу 

педагогічну ситуацію. Сформулюйте запитання до неї. 

• Надайте психолого-педагогічну характеристику учня (вчителя) за 

поданим фото (див. додаток Н), керуючись такою інструкцією: 

Психолого-педагогічна характеристика учня 

1. Визначте емоційний стан учня. 

2. Ідентифікуйте себе з дитиною, що зображена на фотокартці. 

3. Визначте дії педагога, які могли викликати відповідну емоційну 

реакцію учня. 

4. Охарактеризуйте особистість молодшого школяра. 

Психолого-педагогічна характеристика вчителя 

1. Визначте емоційний стан вчителя. 

2. Ідентифікуйте себе з педагогом, що зображений на фотокартці. 

3. Визначте чинники, які могли викликати відповідну емоційну реакцію 

вчителя. 

4. Охарактеризуйте професійні та особистісні якості вчителя. 

• Ознайомтеся з педагогічними ситуаціями-антиподами. Надайте 

психолого-педагогічну характеристику вчителя. 

Ситуація 1. Після уроків до вчителя підійшла мати першокласника. „Ви 

знаєте, мій син так погано пише. Скільки разів я його не сварила – все 

даремно. Не знаю, що й робити”. Реакція вчителя була такою: „Сядьте, будь 
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ласка, за парту, візьміть ручку в ліву руку та напишіть своє ім’я. Я бачу, що 

ви старалися, та впевнена, що наступного разу у вас вийде краще”. 

Ситуація 2. Після уроків до вчителя підійшла мати першокласника. „Ви 

знаєте, мій син так погано пише. Скільки разів я його не сварила – все 

даремно. Не знаю, що й робити”. „Так, справді, каліграфія „шкутильгає” та й 

з математикою, відверто кажучи, не все гаразд. Добре, що ви „контролюєте” 

цю ситуацію. Розумієте: дітей у класі багато, а я одна. Тому моя вам порада: 

зверніться до репетитора, щоб потім не було запізно”. 

• Ознайомтеся з педагогічною ситуацією. Визначте протиріччя та 

проблему, що її зумовили. 

„Урок праці. Третьокласники готують вітальну листівку матусям до 

свята 8-го Березня. Усі діти активно працюють: вирізають, наклеюють тощо. 

Учитель радить та допомагає. Проте один учень нічого не робить, хоча має 

всі необхідні матеріали та інструменти. На запитання вчителя, чому той не 

працює, хлопчик засмучено відповів: „Мамі все одно не сподобається мій 

подарунок. Вона завжди говорить, що я нічого не вмію робити та тільки 

даремно псую матеріали, що так дорого коштують. Тож краще не 

засмучувати її і цього разу”. На що вчитель запропонувала зробити листівку 

для бабусі, тітки чи сестрички. Хлопчик хоч і не охоче, але почав 

працювати”. 

„На батьківських зборах Надія Павлівна наголосила, що з цього року 

першокласники навчатимуться за новою програмою, якою передбачений 

інтегрований підхід до здійснення освіти. Щойно вона почала пояснювати, 

які ж переваги поєднання декількох освітніх галузей, як одна із матусь 

голосно мовила: „Знову зміни. Бідолашні діти. Від такого навчання можуть 

бути тільки недоліки”. У класі почалося активне обговорення. Більшість 

батьків підтримала таку думку. Аргументи вчителя не діяли”. 

„Карина гарно навчається, дисциплінована, має багато друзів. Кожного 

дня її забирає мати, яка завжди цікавиться, як минув день у доньки. Та 

сьогодні в їдальні Карина ненароком розбила тарілку. Дівчинка благала не 
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говорити про це матері. Решту уроків вона була наскільки занепокоєною, що 

допускала помилки в нескладних завданнях. Закінчився останній урок. Коли 

за Кариною прийшли, учитель мовила: „У нас усе гаразд”. Дівчинка з 

полегшенням зітхнула”. 

„Учителька запропонувала дітям написати твір „Один день моїх 

зимових канікул”, але спочатку розказати його вголос. Оля почала 

розповідати, що їй запам’ятався вечір, коли в хаті не стало світла, і вона з 

сестричкою вийшла на двір. Стояв дуже сильний мороз. Снігу було небагато, 

але холодний вітер залюбки ним бавився. Наша киця Мурка згадала своє 

дитинство й почала теж розважатися. Ми з сестричкою теж розвеселилися і 

собі: бігали, голосно кричали й радісно сміялися з нашої кицюні. Усі діти 

також розповідали, а тоді вчителька сказала, щоб почали писати, але про 

щось гарне, а не про такі дурниці, як кицька бавиться. Оля почервоніла. 

Подумала знов і написала інший твір. Про те, як уранці встала, зробила 

зарядку, вимила вуха й шию, почистила зуби, застелила ліжко, поснідала, 

помалювала, повечеряла, знов почистила зуби й лягла спати. Цього разу 

вчителька поставила високу оцінку”. 

• За поданим протиріччям змоделюйте можливу педагогічну ситуацію 

та сформулюйте завдання, яке необхідно розв’язати, наприклад, 

запропонувати такі протиріччя: між вимогами до вчителя в контексті 

особистісно зорієнтованого навчання та реальною поведінкою педагога; між 

очікуваннями учня та ставленням до нього вчителя; між вимогами, що 

висуває суспільство до батьків у питаннях виховання дітей, та небажанням 

(необізнаністю) батьків виконувати свої обов’язки; між негативним статусом 

учня в колективі та бажанням учня змінити його. 

• Ознайомтеся з педагогічною ситуацією. Серед запропонованих 

варіантів розв’язання проблемної ситуації оберіть, на вашу думку, 

правильний. Свій вибір аргументуйте. 

„Після поставленого запитання в класі „підлітає” безліч дитячих рук. 

Як спосіб отримання відповіді вчитель вдається до вибіркового опитування. 
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У результаті більшість дітей, які „залишилися поза увагою” засмучені тому, 

що не змогли висловити свою думку”. Яким чином можливо уникнути 

подібну ситуацію? 

А) Застосовувати індивідуальне опитування кожного учня. 

Б) Віддати перевагу методу пояснення. 

В) Після отримання кількох відповідей запитати „хто думає інакше?” 

Г) Не звертати увагу на емоційну реакцію дітей та продовжувати урок. 

„Артемко – першокласник. Він активно та старанно працює на 

кожному уроці. Та коли лунає дзвоник, хлопчик благає вчителя поставиту 

йому оцінку, бо старший брат майже щодня вихваляється своїми 12 балами”. 

Як вчинити вчителю у цій ситуації? 

А) Поставити хлопчику оцінку, щоб той мав змогу похизуватися перед 

братом. 

Б) Дати учневі декілька смайликів та сказати, що вони кращі за будь-

яку оцінку. 

В) Заспокоїти хлопчика та запросити на бесіду його батьків. 

Г) Не звертати увагу на прохання Артема. 

„У кінці уроку, коли діти демонстрували свої малюнки, у Назара був 

порожній аркуш. Учні почали сміятися. Запитую: „Поясни, будь ласка, що ти 

намалював?” „Це перший білий сніг, який щойно випав, і він наскільки 

сліпучий, що ти нічого не помічаєш довкола,” – відповів хлопчик”. Якими 

мають бути дії вчителя у цій ситуації? 

А) Оцінити роботу низьким балом, щоб учневі був урок та інші не 

повторювали більше таких дурниць. 

Б) Відзначити творчий підхід Назара до виконання роботи та 

влаштувати виставку дитячих малюнків. 

В) Запропонувати хлопчику вдома завершити свій малюнок, 

пояснивши, що на ньому має бути обов’язково зображено. 

Г) Викликати до школи батьків хлопчика, щоб ті пояснили його 

поведінку. 
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• Проаналізуйте педагогічну ситуацію за поданим алгоритмом. 

Зазначимо, що алгоритм аналізу педагогічної ситуації ідентичний 1 – 3 

етапам алгоритму розв’язання ПЗКС. Це уможливлює вже на цьому етапі 

частково використовувати алгоритм розв’язання ПЗКС та методичний 

супровід його реалізації.  

Окреслене завдання є поліфункційним та зорієнтоване на комплексне 

застосування попередньо отриманих знань та вмінь.  

На III курсі передбачено вивчення змістового модуля „Розв’язання 

системи педагогічних задач контекстної спрямованості: теоретичний та 

практичний аспекти”, теоретичний складник якого пов’язаний з висвітленням 

таких питань: феномен „ПЗКС”, таксономія ПЗКС, логіка процесу 

розв’язання ПЗКС. 

Зазначимо, що лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-

візуалізація та лекція контекстного типу залишаються доцільними та 

найбільш ефективними формами проведення лекційних занять. 

Практичний складник представлений трьома етапами:  

1 етап (навчальний) – розв’язання ПЗКС за алгоритмом та з опорою на 

методичний супровід його реалізації. На цьому етапі доречним уважаємо 

застосування всього видового розмаїття ПЗКС і таких їх типів: за 

дидактичною метою – навчальні; за масштабністю та ґрунтовністю завдань – 

оперативні та тактичні; за рівнем складності – стандартні; за способом 

представлення умови – текстові задачі, фотозадачі, відеозадачі; за способом 

пред’явлення рішення – задачі-звіти; 

2 етап (тренувальний) – розв’язання ПЗКС за алгоритмом. Як і на 

попередньому етапі, доцільно приділяти увагу розв’язанню всіх видів ПЗКС, 

однак ускладнювати цей процес за рахунок розширення їх типів, а саме: за 

дидактичною метою – тренувальні; за масштабністю та ґрунтовністю 

завдань – оперативні, тактичні та стратегічні; за рівнем складності – 

стандартні, проблемно-пошукові; за способом представлення умови – 

текстові задачі, фотозадачі, відеозадачі; за способом пред’явлення рішення – 
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сюжетно-рольові задачі; 

3 етап (контрольно-рефлексивний) – усвідомлено-творче розв’язання 

ПЗКС. Аналогічно як на попередніх двох етап залучаємо студентів до 

розв’язання всіх видів ПЗКС і таких їх типів: за дидактичною метою – 

контрольно-рефлексивні; за масштабністю та ґрунтовністю завдань – 

оперативні, тактичні та стратегічні; за рівнем складності – проблемно-

пошукові, творчі; за способом представлення умови – текстові задачі, 

фотозадачі, відеозадачі; за способом пред’явлення рішення – задачі-проекти. 

Наведемо деякі конкретні приклади щодо впровадження СПЗКС на 

кожному із етапів. 

Уважаємо, що на першому етапі доцільно використовувати ПЗКС, у 

яких чітко продемонстровано позитивну чи негативну спрямованість 

педагогічного впливу, яскраво виражена притаманність або відсутність 

професійних та особистісних якостей учителя чи певні стилі сімейного 

виховання. 

Для прикладу наведемо когнітивно-формувальну фотозадачу 

контекстної спрямованості (див. додаток Б, когнітивно-формувальна задача 

№ 8), що містить такі запитання та завдання: Визначте стиль та методи 

сімейного виховання. Чи потрібно вчителю втручатися в ситуацію, що 

склалася? Розробіть конкретні пропозиції щодо подальшої роботи вчителя з 

батьками хлопчика. 

Розв’язання зазначеної ПЗКС сприяло актуалізації знань про стилі та 

методи сімейного виховання та формуванню знань про прийоми 

встановлення педагогічно доцільних стосунків у системі „вчитель – батьки –

 учень”. 

На другому етапі вважаємо за необхідне залучати студентів до 

розв’язання таких ПЗКС, які необхідно „пропустити” через призму своїх 

цінностей, цілей, прагнень, інтересів та вподобань. 

Наприклад, такою задачею є мотиваційно-формувальна ПЗКС: „Урок у 

1-му класі. „Діти, погляньте ось на ці картинки, на яких зображені 
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автомобілі. Чи можете ви сказати, чим вони схожі, а чим відрізняються?” – 

звертається вчитель до дітей. Учні активно відповідають. Піднімається один 

із хлопчиків: „Наталіє Петрівно, а які марки цих автомобілів?” Обличчя 

вчительки покрилося плямами: „Запам’ятай: питання тут ставлю я, а ти 

повинен на них відповідати, а якщо не знаєш, то краще сиди мовчки”. Чи 

часто такі ситуації трапляються в початковій школі? Надайте психолого-

педагогічне тлумачення поведінки хлопчика. Охарактеризуйте професійно-

педагогічні та індивідуально-особистісні якості вчителя. Запропонуйте 

конкретні пропозиції щодо виходу із подібних ситуацій та програйте їх у 

групі. 

Педагогічний потенціал зазначеної ПЗКС полягає у формуванні в 

студентів мотиву забезпечення психологічно комфортних та толерантних 

умов освітнього процесу, мотиву особистісно зорієнтованого підходу до 

організації освітньої діяльності учнів та ціннісного ставлення до особистості 

молодшого школяра, до спілкування з ним. 

Так, з метою формування вміння професійно діяти в ситуаціях 

психологічного дискомфорту учня студентам було запропоновано 

проблемно-пошукову перцептивно-формувальну ПЗКС: „Тривав урок. Ольга 

Миколаївна перевіряла домашнє завдання – твір-мініатюру на тему „Мої 

домашні улюбленці”. Діти активно відповідали, лише Оленка, яка завжди 

відповідала однією з перших, була занепокоєна. Раптом Сергій, що сидів 

поруч з нею, вигукнув: „Запитайте Оленку. Я впевнений, у неї чудовий твір 

про котика чи папугу, яких у неї ніколи не було!” Учні засміялися. Дівчинка 

почервоніла. … Минуло кілька хвилин, як учитель повідомила, що всі учні 

добре впоралися з виконанням домашнього завдання”. Який вихід із цієї 

ситуації обрали б ви? Відновіть деформований текст педагогічної ситуації 

та розіграйте його в групі. Складіть пам’ятку „Форми та методи перевірки 

домашнього завдання”.  

Наголосимо, що така робота одночасно сприяла формуванню 

антиципації та актуалізації психолого-педагогічних і дидактико-методичних 
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знань. 

Усвідомлено-творчому розв’язанню ПЗКС (третій етап) сприяє 

залучення студентів до „примірювання” на себе ролі вчителя у форматі 

певної педагогічної ситуації та генерування нових ідей.  

Для прикладу наведемо суб’єктно-формувальну ПЗКС, яка 

зорієнтована на формування усвідомленої надситуативної педагогічної 

активності: „У 2-му класі змінився вчитель. Новому вчителю клас 

характеризували як недисциплінований, з посередньою успішністю, 

незгуртований. Учні між собою ворогували, раділи невдачам однокласників. 

Проте у першу зустріч учитель привітно зустріла учнів і сказала, що із 

задоволенням буде працювати з ними. Висловила надію, що ситуація 

зміниться на краще, бо в класі дуже багато обдарованих і розумних дітей. 

Говорила вона і про роль дисциплінованості, вольових зусиль у подоланні 

труднощів у навчанні. Учитель також зазначила, що за умови підвищення 

результатів навчально-виховної роботи вони зможуть разом започаткувати 

низку екскурсій видатними місцями рідного міста. Таку ж думку вчитель 

висловила і на батьківських зборах”. Чи можна стверджувати, що в цій 

ситуації вчитель – суб’єкт освітнього процесу? Свою думку аргументуйте. 

Складіть ескіз „Мої якості як суб’єкта педагогічної діяльності”. 

Отже, результатом упровадження СПЗКС у межах квазіпрофесійної 

діяльності, що передбачало використання ПЗКС як методу та як 

організаційної форми професійної підготовки вважаємо: сформовані 

професійні мотиви; сформовані стійкі смислові структури та 

смислоусвідомлені мотиви, цінності, процеси, явища та суб’єкти майбутньої 

професійної діяльності; усвідомлені інтегровані професійні знання, що 

пройшли практичне випробування; суб’єктна професійна позиція, 

зорієнтована „на процес” і на засоби здійснення професійно-педагогічної 

діяльності; усвідомлена надситуативна педагогічна активність; збагачений 

суб’єктний досвід; уміння щодо здійснення антиципації; комунікативні 

навички та професійно доцільна позиція в процесі комунікативної взаємодії; 
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значний діапазон реалізації різних типів педагогічної рефлексії, їхньої 

спрямованості „на учня, його батьків, колег” та „на професію”. 

➢ Третій етап упровадження системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості (IV-й курс навчання у ЗВО) – професійний – 

навчально-професійна діяльність, соціальна навчальна модель.  

У цей час студент займає позицію фахівця, тобто його діяльність за 

змістом, формами та технологіями набуває професійних рис. Соціальна 

навчальна модель, що передбачає активну співпрацю в групах, постає 

фрагментом професійної діяльності (за В. Желановою) [93, с. 29]. 

Ураховуючи зазначене та специфіку поданого дослідження, ми наполягаємо 

на організації групового розв’язання ПЗКС, за якого передбачений 

динамічний склад груп та міжособистісна взаємодія, що ґрунтується на 

дискусії, діалозі чи полілозі. Наголошуємо на необхідності впровадження, як 

і на попередніх етапах, усього видового розмаїття ПЗКС, проте 

пріоритетними вже постають такі їх типи: за дидактичною метою – 

контрольно-рефлексивні, за масштабністю та ґрунтовністю завдань – 

тактичні та стратегічні, за рівнем складності – творчі, за способом 

представлення умови – текстові задачі, за способом пред’явлення рішення – 

задачі-проекти. 

Провідними особливостями ПЗКС на цьому етапі є такі:  

1) в їх основі лежить не розгорнутий детальний опис педагогічної 

ситуації, а лише певна її експозиція;  

2) зміст задач віддзеркалює реальні умови нової початкової школи, у 

якій буде працювати випускник ЗВО;  

3) задачу сформульовано таким чином, що студент із самого початку 

„вживається” в роль учителя. 

Наголосимо, що, як і на попередньому етапі, ПЗКС одночасно 

використовували як метод (під час викладання дисциплін фахового 

спрямування: „Сучасний урок у початковій школі”, „Основи педагогічної 

майстерності”, „Організація та управління освітніми системами України” та 
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методичного циклу: „Методика викладання математики”, „Методика 

викладання української мови”, МВОГ „Природознавство”) та як 

організаційна форма професійної підготовки (спецкурс „Теорія та методика 

розв’язання ПЗКС” (змістовий модуль ІІІ „Проектна діяльність у процесі 

розв’язання ПЗКС”). 

Перейдемо до розгляду деяких конкретних прикладів використання 

ПЗКС як методу професійної підготовки. 

Так, у процесі вивчення дисципліни „Організація та управління 

освітніми системами України”, а саме теми „Планування як функція 

управління” студентам було запропоновано розв’язати таку когнітивно-

формувальну ПЗКС: „Ви вчитель 1 класу. Відповідно до концепції нової 

української школи вам надана деяка автономія щодо планування освітнього 

процесу. Самостійно оберіть навчальну дисципліну та розробіть календарно-

тематичне планування до неї на 1 місяць”. 

У форматі вивчення дисципліни „Сучасний урок у початковій школі” 

на практичному занятті з теми „Методика підготовки та проведення уроку з 

використанням інноваційних технологій навчання молодших школярів” 

майбутні вчителі початкової школи презентували фрагменти уроків із 

використанням технологій інтерактивного, проблемного, інтегрованого чи 

проектного навчання. Такій роботі передувало завдання розв’язати 

смислоутворювальну ПЗКС: „Ви стали свідком розмови про те, що ідеї 

застосування інновацій у початковій школі є малоефективними щодо 

формування ключових компетентностей у молодших школярів”. Яка ваша 

думка з цього приводу? Відповідь надайте у вигляді конспекту уроку із 

застосуванням традиційних або інноваційних методів навчання. 

Одним із завдань до практичного заняття з теми „Шляхи 

вдосконалення мовлення майбутнього вчителя” (дисципліна „Основи 

педагогічної майстерності”) стало розв’язати комунікативно-формувальну 

ПЗКС: „Під час виступу на нараді ви відчули, що ваш голос починає 

тремтіти, вам не вистачає повітря, а деякі із слів ви просто „ковтаєте”, але 
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цього ніхто не помічає, бо увага ваших колег відсутня”. Підготуйте програму 

самовдосконалення мовлення за такими розділами: моє реальне мовлення, 

моє ідеальне мовлення, засоби вдосконалення мовлення.  

У контексті вивчення дисципліни „МВОГ „Природознавство” як 

завдання до самостійної роботи студентів було запропоновано розв’язати 

рефлексивно-формувальну ПЗКС:  

„На черговому засіданні методичного об’єднання ви стали учасником 

майстер-класу „Застосування інтелектуальних карт на уроках 

природознавства в початковій школі”. Оцініть педагогічний потенціал 

методу інтелектуальних карт. Розробіть конспект одного із уроків 

природознавства з використанням методу інтелектуальних карт”. 

Надалі зупинимося на розгляді деяких прикладів застосування СПЗКС 

у форматі вивчення останнього змістового модуля спецкурсу „Теорія та 

методика розв’язання ПЗКС”. 

Зазначимо, що результатом розв’язання ПЗКС стали групові проекти, 

що були презентовані у вигляді певних ескізів, моделей чи макетів; розробок 

конспектів уроків, сценаріїв виховних заходів чи батьківських зборів; 

методичних рекомендацій. 

Наведемо тексти ПЗКС. 

Суб’єктно-формувальна ПЗКС: „Ви вчитель-новатор, у якого є певний 

досвід застосування методичної системи „Daily 5” („Щоденні 5”) щодо 

навчання молодших школярів української мови. Як ви вважаєте, чи є вона 

універсальною в контексті вивчення інших предметів? Розробіть методичні 

рекомендації для інших учителів щодо її застосування на практиці”. 

Мотиваційно-формувальна ПЗКС: „У вашу школу надійшов лист із 

міністерства, у якому до вас звертаються із проханням висловити свої 

побажання та рекомендації щодо просторово-предметного обладнання класу 

як складника сучасного освітнього середовища. Розробіть ескіз „Яким я бачу 

приміщення класу нової української школи”. 

Смислоутворювальна ПЗКС: „Ви молодий фахівець, що готується до 
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проведення першого відкритого уроку. Продумайте, яким чином його 

побудувати, щоб реалізувати принцип дитиноцентризму? Розробіть 

відповідний розгорнутий конспект уроку та підготуйтеся до його 

презентації”. 

Перцептивно-формувальна ПЗКС: „До вашого класу з іншої школи 

перевівся учень. З першого ж уроку хлопчик проявив гарні знання. Діти 

сприйняли його вороже й почали дражнити Вунделкінд, тому що той не 

вимовляв деякі звуки. Розробіть план діяльності вчителя за такими 

напрямами: співпраця з колегами, робота з батьками хлопчика, робота з 

хлопчиком, робота з дитячим колективом”. 

Комунікативно-формувальна ПЗКС: „У вашому класі навчається 

дитина з особливими потребами. У деяких із батьків виникли запитання та 

побоювання з цього приводу. Розробіть тезисний конспект батьківських 

зборів, присвячений темі „Інклюзивна освіта.” 

Рефлексивно-формувальна ПЗКС: „Майже на кожному уроці ви з 

першокласниками малюєте, розфарбовуєте, вирізаєте, та щойно пролунає 

дзвінок, усе те, що зробили діти, стає непотрібним. Подивіться на цю 

ситуацію очима дитини. Розробіть кілька авторських макетів лепбука”. 

Зазначимо, що до цього етапу певні дії та кроки щодо розв’язання 

ПЗКС перетворилися на усвідомлені та творчі, тому ми не пропонували 

студентам жодних алгоритмів. 

Отже, результатом упровадження СПЗКС у межах навчально-

професійної діяльності, що передбачало використання ПЗКС як методу та як 

організаційної форми професійної підготовки, вважаємо: актуалізовані 

професійні мотиви, професійне смислоутворення; сформовані суб’єктні 

якостей, що становлять професійну суб’єктність; цілісний комплекс 

міжпредметних професійних знань; актуалізовану педагогічну антиципацію; 

актуалізовані комунікативні навички; актуалізовані рефлексивні вміння та 

знання, що відповідають контекстному типу рефлексії. 

Зазначимо, що, беручи до уваги вагомість різних видів практик 
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(ознайомча практика з навчально-виховної роботи вчителя початкової школи, 

навчальна практика „Перші дні дитини в школі”, виробнича педагогічна 

практика) як складника професійної підготовки, до кожної із них нами було 

включено завдання такого роду:  

1) за власними спостереженнями складіть скарбницю ПЗКС, що 

відбивають предметно-професійний та соціальний контексти професійної 

діяльності вчителя початкової школи;  

2) визначте професійно-особистісні та соціально-комунікативні якості, 

якими повинен володіти вчитель для ефективного розв’язання ПЗКС; 

3) продемонструйте вміння ефективно розв’язувати ПЗКС, які 

виникнуть у вас під час практики, та свої успіхи викладіть у творі-есе „Я – 

маленький майстер у розв’язанні ПЗКС”;  

4) занотуйте „найбільш яскраві” ПЗКС, з якими ви зіткнулися під час 

практики, та презентуйте проекти їх рішення;  

5) з власного досвіду розробіть рекомендації щодо професійного 

розв’язання ПЗКС. 

Окреслені завдання конкретизувалися відповідно до виду й тривалості 

практики та курсу навчання, на якому її передбачено. 

Наголосимо, що педагогічний потенціал практик полягає в їхній 

можливості щодо випробування в реальних умовах майбутньої професійної 

діяльності отриманих теоретичних знань та практичного досвіду розв’язання 

ПЗКС. 

Отже, запропонований варіант упровадження СПЗК, який включає три 

етапи (І-й етап (адаптаційний) – I-й курс навчання; ІІ-й етап (імітаційний) – 

ІІ – ІІІ-й курси навчання; ІІІ-й етап (професійний) – ІV-й курс навчання), 

кожен з яких характеризується конкретними завданнями щодо формування, 

розвитку чи актуалізації провідних професійно-особистісних та соціально-

комунікативних якостей; підходом до використанням ПЗКС (метод 

професійної підготовки, організаційна форма професійної підготовки, 

комплексне використання); видовим та типовим розмаїттям ПЗКС та 
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методами їх розв’язання; сприяє адекватному перебігу динамічних процесів у 

межах мотиваційної, смислової, когнітивної, суб’єктної, рефлексивної, 

перцептивної та комунікативної сфер, що, своєю чергою, забезпечує 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. 

 

 

3.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

Суголосно логіці проведення експериментального дослідження на 

заключному етапі було здійснено повторну діагностику рівня сформованості 

компонентів професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи й з’ясовано її загальний стан сформованості, зіставлено динаміку 

отриманих даних в ЕГ та КГ. Зазначимо, що ми використовували ті ж методи 

дослідження й діагностичні методики, що й на констатувальному етапі.  

У цьому підрозділі ми надамо узагальнені результати контрольної 

діагностики за кожним критерієм професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, отримані шляхом детального аналізу його 

показників за кожною методикою. 

Отже, узагальнені результати контрольного зрізу сформованості 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи за 

мотиваційно-смисловим критерієм відображено в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Результати контрольного зрізу сформованості професійної 

компетентності за мотиваційно-смисловим критерієм (%) 

Показники мотиваційно-смислового 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Характер професійних мотивів 17,1 52,5 30,4 32,6 51,1 16,3 

Ціннісно-смислове ставлення до себе як 

майбутнього вчителя початкової школи 

11,6 56,4 32 26,9 55,1 18 

Ціннісно-смислове ставлення до процесів, 

явищ та суб’єктів початкової школи 

12,2 58,5 29,3 27,5 57,3 15,2 

Загальна оцінка 13,6 55,8 30,6 29 54,5 16,5 



196 

Аналіз результатів дає підстави стверджувати про суттєві позитивні 

зміни в студентів ЕГ за всіма показниками сформованості професійної 

компетентності за мотиваційно-смисловим критерієм. Так, за показником 

„характер професійних мотивів” відсоток студентів з низьким рівнем 

зменшився більш ніж удвічі – 17,1% (було 41,4%), тоді як у КГ цей показник 

зменшився лише на 9%. Відповідно, високий рівень за зазначеним 

показником в ЕГ збільшився на 20,2%, а в КГ – лише на 6,8%; на середньому 

рівні в ЕГ та КГ спостерігаємо статистично незначну динаміку. 

Істотні зміни в ЕГ відбулися й щодо низького рівня за показниками 

„ціннісно-смислове ставлення до себе як майбутнього вчителя початкової 

школи” (зменшився на 24,8%) та „ціннісно-смислове ставлення до процесів, 

явищ та суб’єктів початкової школи” (зменшився на 14,8%). Натомість у КГ 

спостерігається значно менше зменшення – 8,5% та 1,1% відповідно. 

Середній рівень за згаданими показниками і в ЕГ, і КГ змінився несуттєво; 

тоді як високий рівень в ЕГ зріс на 16,5% та 16%, а в КГ – лише на 4,4% та 

3,4%. 

Загальні результати контрольного дослідження сформованості 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи за 

мотиваційно-смисловим критерієм представлено на рис. 3.7. 

 

 

Рис. 3.7. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за мотиваційно-смисловим критерієм  
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компетентності за мотиваційно-смисловим критерієм мають 13,6% студентів, 

тоді як у КГ – 29%; середній рівень представлений у 55,8% ЕГ та у 54,5% КГ; 

показники високого рівня в ЕГ (30,6%) майже удвічі вищі відносно КГ 

(16,5%). 

Отже, значне зменшення низького та зростання високого рівнів 

сформованості професійної компетентності за мотиваційно-смисловим 

критерієм в ЕГ дає підстави вважати, що професійні мотиви стали більш 

пріоритетними, дієвими та усвідомленими; ціннісно-смислове ставлення до 

себе як майбутнього вчителя початкової школи, до процесів, явищ та 

суб’єктів початкової школи набуло більш вираженої стійкості й стає 

установкою. Це вказує на доцільність використання СПЗКС у формуванні 

професійної мотивації та ціннісно-смислового ставлення майбутнього 

вчителя початкової школи до професії. 

Надалі в таблиці 3.7 представимо узагальнені результати контрольної 

діагностики сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи за знаннєвим критерієм. 

Таблиця 3.7 

Результати контрольної діагностики сформованості професійної 

компетентності за знаннєвим критерієм (%) 

Показники знаннєвого критерію ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Сформованість професійно-педагогічних 

знань 

17,7 50,8 31,5 32,6 48,3 19,1 

Гнучкість та практичність професійно-

педагогічних знань 

19,3 51,4 29,3 44,9 44,4 10,7 

Загальна оцінка 18,5 51,1 30,4 38,8 46,3 14,9 

 

Отримані результати сформованості професійної компетентності за 

знаннєвим критерієм переконали в значних досягненнях студентів ЕГ. 

Найбільш суттєві зміни спостерігаємо на низькому рівні обох показників: 

зменшилися на 40,3% показник „сформованість професійно-педагогічних 

знань” та 53,1% показник „гнучкість та практичність професійно-

педагогічних знань”. У КГ зміни за згаданими показниками значно менші: 
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23,8% та 26,4% відповідно. Своєю чергою, в ЕГ кількість студентів, які 

мають середній рівень, збільшилась за показником „сформованість 

професійно-педагогічних знань” на 18,2% (КГ на 14,6%) та на 29,9% (КГ на 

22,4%) за показником „гнучкість та практичність професійно-педагогічних 

знань”. Істотні зміни в ЕГ відбулися на високому рівні, приріст якого склав 

22,1% за показником „сформованість професійно-педагогічних знань” та 

23,2% за показником „гнучкість та практичність професійно-педагогічних 

знань”. У КГ значної позитивної динаміки на високому рівні за вказаними 

показниками не відбулося. 

Загальні результати контрольного дослідження за рівнями 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за знаннєвим критерієм представлено на рис. 3.8. 

 

Рис. 3.8. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за знаннєвим критерієм  
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30,4%, тоді як у КГ – лише 14,9%.  

Відтак отримані результати свідчать про ефективність СПЗКС щодо 

формування професійно-педагогічних знань майбутнього вчителя початкової 
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сформованості професійної компетентності за діяльнісно-поведінковим 

критерієм, які надано в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Результати контрольного зрізу сформованості професійної 

компетентності за діяльнісно-поведінковим критерієм (%) 

Показники діяльнісно-поведінкового 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Аналітичні вміння 18,2 50,3 31,5 30,9 55,6 13,5 

Проектувально-конструктивні вміння 19,9 50,8 29,3 33,1 54,6 12,3 

Організаторські вміння 7,7 54,2 38,1 12,9 60,1 27 

Комунікативні вміння 5,5 50,9 43,6 10,1 61,2 28,7 

Педагогічна спрямованість 14,9 48,1 37 18 55,6 26,4 

Суб’єктна професійна позиція 16 38,7 45,3 23 48,3 28,7 

Суб’єктний досвід 17,1 52 30,9 34,8 54 11,2 

Педагогічна активність 15,5 40,3 44,2 27 46,6 26,4 

Емпатія 12,7 34,8 52,5 25,8 41,1 33,1 

Антиципація 17,7 33,7 48,6 25,3 44,4 30,3 

Загальна оцінка 14,5 45,4 40,1 24,1 52,2 23,7 

 

Порівняльний аналіз отриманих даних за всіма показниками 

сформованості професійної компетентності за діяльнісно-поведінковим 

критерієм до та після формувального експерименту в ЕГ та КГ надає 

можливість з’ясувати динаміку за кожним рівнем.  

Так, відсоток студентів, які мали низький рівень за показником 

„аналітичні вміння”, в ЕГ зменшився на 31%, а КГ – на 15,7%; на середньому 

рівні – в ЕГ він зріс на 3,4% та в КГ – на 6,2%; на високому рівні – в ЕГ 

відбулося збільшення на 27,6%, тоді як у КГ – лише на 9,5%.  

За показником „проектувально-конструктивні вміння” суттєве 

зменшення в ЕГ (на 46,4%) спостерігаємо на низькому рівні, в КГ – на 34,9%; 

відповідно на середньому рівні відсоток студентів збільшився в ЕГ на 24,3% 

та в КГ – на 31%; на високому рівні – на 22,1%, тоді як у КГ – лише на 3,9%. 

За показником „організаторські вміння” незначне зменшення відбулося на 

низькому (на 9,4% в ЕГ та на 2,3% КГ) і середньому (на 9,4% в ЕГ та 1,1% 

КГ) рівнях, натомість, в ЕГ на 18,8% збільшилося число респондентів, які 

мають високий рівень організаторських умінь, а КГ – лише на 3,4%.  
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За показником „комунікативні вміння” відсоток студентів на низькому 

(на 8,3% в ЕГ та 4,5% КГ) та середньому (на 11,5% ЕГ та 3,4% КГ) рівнях 

також зменшився, своєю чергою, на високому рівні він збільшився (на 19,8% 

ЕГ, тоді як у КГ на 7,9%).  

За показником „педагогічна спрямованість” зменшення відсотка 

респондентів на низькому рівні склало 13,3% в ЕГ та 8,4% в КГ; на 

середньому рівні – 6,6% ЕГ, у КГ показник не змінився; відповідно високий 

рівень зріс на 19,9 % в ЕГ та на 8,4% – КГ.  

За показником „суб’єктна професійна позиція” в ЕГ вдвічі збільшилася 

кількість студентів на високому рівні (до 22,4%, після 45,3%), а в КГ – лише 

на 6,4%; на середньому рівні відбулося зменшення на 7% ЕГ та збільшення 

на 3,3% у КГ; низький рівень зменшився на 15,9% в ЕГ та 9,2% КГ.  

За показником „суб’єктний досвід” істотно знизився низький рівень в 

ЕГ на 41,5% та на 25,4% КГ; середній рівень збільшився на 17,2% в ЕГ та 

19,7% в КГ; приріст на високому рівні склав 24,3% в ЕГ, тоді як у КГ – 5,6%. 

За показником „педагогічна активність” кількість студентів, які мають 

низький рівень, в ЕГ зменшилася на 21,3% та на 9,8% КГ; на середньому 

рівні відбулося зменшення в ЕГ на 7,5% та на суттєве збільшення в КГ; на 

високому рівні спостерігаємо в ЕГ значне збільшення на 28,8% порівняно з 

9,5% у КГ.  

За показником „емпатія” істотно знизився низький рівень в ЕГ (на 

32,1%), тоді як у КГ – лише на 14,1%; середній рівень в ЕГ зменшився на 

8,2% та збільшився в КГ на 1,2%; суттєво збільшився на 40,3% в ЕГ високий 

рівень порівняно з 19,1% в КГ.  

За показником „антиципація” відсоток студентів, які мали низький 

рівень, в ЕГ знизився на 43,6% , а КГ – на 33,1%; середній рівень в ЕГ 

збільшився на 1,1%, тоді як високий – на 42,5%, у КГ – відповідно на 10,1% 

та на 16,3%.  

Загальні результати контрольного дослідження сформованості 

професійної компетентності за діяльнісно-поведінковим критерієм 
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представлено на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за діяльнісно-поведінковим критерієм  

 

Помітно, що значно менша кількість студентів ЕГ (13,5%) порівняно з 

КГ (23,7%) має низький рівень сформованості професійної компетентності за 

діяльнісно-поведінковим критерієм; суттєву різницю (в ЕГ – 40,1%, у КГ – 

23,7%) спостерігаємо на високому рівні; на середньому рівні дещо вищі 

показники виявилися в КГ (52,2%), ніж в ЕГ (45,4%). 

За цими даними є очевидним, що запропонована СПЗКС позитивно 

впливає на формування професійно-педагогічних умінь, що 

характеризуються дієвістю, емпатійністю та здатністю до самоаналізу, 

прогнозування не лише власних дій, а й дій інших та передбачення наслідків 

цієї взаємодії; сприяє виробленню цілеспрямованого прагнення до 

самоздійснення себе як учителя початкової школи, зорієнтованості на учня, 

на засоби здійснення професійно-педагогічної діяльності, поширенню складу 

суб’єктного досвіду та усвідомленню своєї активності, що стає 

надситуативною, ініціативності та самостійності.  

Узагальнені результати контрольного зрізу сформованості професійної 

компетентності за рефлексивно-оцінювальним критерієм надано в табл. 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Результати контрольного зрізу сформованості професійної 

компетентності за рефлексивно-оцінювальним критерієм (%) 

Показники рефлексивно-оцінювального 

критерію 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

Мотиви рефлексивної діяльності 11 49,8 39,2 20,8 53,9 25,3 

Ціннісно-смислове ставлення до 

педагогічної рефлексії 

7,2 44,2 48,6 10,7 60,6 28,7 

Сформованість рефлексивних знань 8,8 45,4 45,8 22,4 56,3 21,3 

Сформованість рефлексивних вмінь 9,4 48,1 42,5 11,8 59 29,2 

Загальна оцінка 9,1 46,9 44 16,4 57,5 26,1 

 

Статистична обробка результатів вихідного та контрольного зрізів 

сформованості професійної компетентності за рефлексивно-оцінювальним 

критерієм показала, що за всіма показниками в обох групах відбулися зміни, 

що пов’язані із зменшенням кількості студентів з низьким рівнем та їх 

збільшенні з високим рівнем, проте в ЕГ вони є набагато суттєвішими. Так, 

за показником „мотиви рефлексивної діяльності” істотно знизився низький 

рівень в ЕГ на 31%, у КГ на 20,5%; середній рівень збільшився в ЕГ на 10,3%, 

у КГ на 15,1%; на 20,7% збільшився в ЕГ високий рівень, тоді як у КГ – на 

5,4%. Кількість студентів за показником „ціннісно-смислове ставлення до 

педагогічної рефлексії” з низьким та середнім рівнем в ЕГ зменшилася на 

8,3% та 24,9%, у КГ на 4,5% та 8,2% відповідно; з високим рівнем 

збільшилася в ЕГ на 32,9%, а в КГ лише на 12,7%. За показником 

„сформованість рефлексивних знань” значно знизився низький рівень в ЕГ на 

62,5% та в КГ на 53,4%; своєю чергою, зросли середній в ЕГ на 20%, а КГ на 

34,9% та високий рівень в ЕГ на 42,5%, а КГ лише на 18,5%. Кількість 

студентів, які мали низький рівень за показником „сформованість 

рефлексивних умінь”, в ЕГ зменшилася на 7,3%, у КГ – на 3,7%; за середнім 

рівнем також відбулося їх зменшення: в ЕГ на 12,7%, у КГ на 2,3%; 

відповідно за високим рівнем спостерігаємо збільшення в ЕГ на 20%, а в КГ – 

на 6%. 

Загальні результати контрольного зрізу сформованості професійної 
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компетентності за рефлексивно-оцінювальним критерієм представлено на 

рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Розподіл студентів за рівнями сформованості професійної 

компетентності за рефлексивно-оцінювальним критерієм  

 

Як бачимо, низький рівень сформованості професійної компетентності 

за рефлексивно-оцінювальним критерієм в ЕГ мають 9,1% студентів, тоді як 

у КГ – 16,4%; середній рівень представлений у 46,9% ЕГ та в 57,5% КГ; 

показники високого рівня в ЕГ досягли 44%  порівняно з 26,1% КГ.  

Окреслені дані дають підстави стверджувати про правомірність 

застосування СПЗКС з метою формування стійких, усвідомлених мотивів 

рефлексивної діяльності й стійкого позитивного ставлення до педагогічної 

рефлексії; стабільної установки до рефлексивної діяльності, що 

характеризується інтенцією на себе й на інших; а також дієвих знань та 

вмінь, що відбивають особистісний, інтелектуальний, кооперативний та 

комунікативний типи рефлексії. 

За формулою розрахунків середніх арифметичних значень (формулу 

подано в підрозділі 3.1) було опрацьовано результати сформованості 

професійної компетентності за мотиваційно-смисловим, знаннєвим, 

діяльнісно-поведінковим та рефлексивно-оцінювальним критеріями, що 

дозволило з’ясувати загальний стан сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи після формувального 

експерименту.  

У ЕГ одержали такі результати: 
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н = (13,6 + 18,5 + 14,5 + 9,1) / 4 = 13,9. 

с = (55,8 + 51,1 + 45,4 + 46,9) / 4 = 49,8. 

в = (30,6 + 30,4 + 40,1 + 44) / 4 = 36,3. 

Натомість у КГ одержали такі результати: 

н = (29 + 38,8 + 24,1 + 16,4) / 4 = 27,1. 

с = (54,5 + 46,3 + 52,2 + 57,5) / 4 = 52,6. 

в = (16,5 + 14,9 + 23,7 + 26,1) / 4 = 20,3. 

 

Зазначені вище результати надані на рис. 3.11. 

 

Рис. 3.11. Розподіл студентів за загальним станом сформованості 

професійної компетентності  

 

На заключному етапі експерименту було здійснено аналітичне 

опрацювання результатів, отриманих на констатувальному та контрольному 

етапах емпіричного дослідження, що уможливило з’ясувати динаміку 

сформованості компонентів професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи в ЕГ та КГ.  

Отримані дані наведені в табл. 3.10 
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Таблиця 3.10 

Рівні сформованості професійної компетентності в ЕГ та КГ за даними 
вхідного та кінцевого зрізів (у %) 

Критерії 

До експерименту Після експерименту 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Н  С  В  Н С В Н С В Н С В 

Мотиваційно-

смисловий 
34,9 52,1 13 34,5 53,9 11,6 13,6 55,8 30,6 29 54,5 16,5 

Знаннєвий 65,2 27,1 7,7 63,9 27,9 8,2 18,5 51,1 30,4 38,8 46,3 14,9 

Діяльнісно-
поведінковий  

40,8 45,8 13,4 40,5 45,4 14,1 14,5 45,4 40,1 24,1 52,2 23,7 

Рефлексивно-

оцінювальний 
36,3 48,7 15 37 47,5 15,5 9,1 46,9 44 16,4 57,5 26,1 

 

За критеріями сформованості компонентів професійної компетентності 

встановлено підвищення результатів високому рівні, а саме: за мотиваційно-

смисловим критерієм в ЕГ на 17,6%, у КГ – на 4,9%; за знаннєвим критерієм 

в ЕГ на 22,7%, у КГ – на 6,7%; за діяльнісно-поведінковим критерієм в ЕГ на 

26,7%, у КГ – на 9,6%; за рефлексивно-оцінювальним критерієм в ЕГ на 29%, 

у КГ – на 10,6%. 

Динаміку загального стану сформованості професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи в ЕГ та КГ представлено в табл. 3.11 

та на рис. 3.12. 

Таблиця 3.11 

Динаміка загального стану сформованості професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи в ЕГ та КГ (у %) 

Загальний стан сформованості 

професійної компетентності 

ЕГ КГ 

Н С В Н С В 

До експерименту 44,3 43,4 12,3 44 43,7 12,3 

Після експерименту 13,9 49,8 36,3 27,1 52,6 20,3 
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Рис. 3.12. Динаміка загального стану сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи в ЕГ та КГ 

 

Суттєві відмінності в змінах показників ЕГ та КГ спостерігаємо на 

низькому (ЕГ зменшення на 30,4%, що майже вдвічі більше, ніж у КГ (на 

16,9%) та високому (ЕГ збільшення на 24%, що втричі перевищує збільшення 

в КГ, яке становить 8%) рівнях; на середньому рівні зафіксовано несуттєве 

перевищення збільшення в КГ (на 8,9%), ніж ЕГ (на 6,4%).  

Отримані результати підтверджують наше припущення про 

ефективність СПЗКС у формуванні професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи порівняно з традиційним навчанням.  

Наступним завданням заключного етапу експериментального 

дослідження було визначення достовірності результатів формувального 

експерименту. З цією метою нами використано критерій однорідності 2. 

Відповідно для перевірки виявлених розбіжностей у рівнях сформованості 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

сформульовано дві статистичні гіпотези: нульову (гіпотеза, за якою 

розбіжності в характеристиках ЕГ та КГ відсутні) та альтернативну (гіпотеза, 

за якою розбіжності в характеристиках ЕГ та КГ є значущими). Рівень 

значущості складав 0,05, тобто вірогідність помилки не перевищує 5%. 
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Статистичні гіпотези перевіряли за кожним компонентом професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи та за загальним 

станом її сформованості. 

Емпіричне значення критерію однорідності 2 розраховували за 

формулою [211]: 

 

де N – кількість студентів ЕГ, 

М – кількість студентів КГ, 

n – кількість студентів, які виявили певний рівень сформованості в ЕГ, 

m – кількість студентів, які виявили певний рівень сформованості в КГ, 

L – рівні сформованості (у нашому дослідженні ми використовували 

низький, середній та високий рівні, тому L = 3). 

Достовірність збігу та розбіжностей даних визначали за алгоритмом:  

1. За формулою обчислювали значення χ2
емп. 

2. Порівнювали одержані дані з критичним значенням χ2
0,05, що 

становить 5,99 (дані взято з таблиці критичних значень критерію 2 для рівня 

значимості 0,05, при L – 1 = 2 [211, с. 52]. 

3. Робили висновок про достовірність розбіжностей характеристик 

вибірок, що порівнювалися.  

Так, за вказаним алгоритмом розрахунків визначали критерій 

однорідності щодо мотиваційно-смислового компонента професійної 

компетентності. Параметри ЕГ (N = 181): n1 = 25, n2 = 101, n3 = 55; КГ (M = 

178): m1= 52, m2= 97, m3= 29. 

Здійснивши обчислення за формулою, одержали такий результат: 

χ2
емп = 181·178·[[(25/181)–(52/178)]2/(25+52)+[(101/181)–(97/178)]2 

/(101+97)+[(55/181)–(29/178)]2 /(55+29)] = 17,57. 

5,99 ˂ 17,57; тобто χ2
0,05 ˂ 2 
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Оскільки 2 ˃ χ2
0,05, робимо висновок, що достовірність розбіжностей 

характеристик вибірок становить 95%, тобто отримані результати 

дослідження за мотиваційно-смисловим компонентом професійної 

компетентності є закономірними. 

Критерій однорідності щодо знаннєвого компонента професійної 

компетентності обчислювали за такими параметрами: ЕГ (N = 181): n1 = 33, 

n2 = 93, n3 = 55; КГ (M = 178): m1= 69, m2= 82, m3= 27. 

χ2
емп = 181·178·[[(33/181)–(69/178)]2/(33+69)+[(93/181)–(82/178)]2 

/(93+82)+[(55/181)–(27/178)]2 /(55+27)] = 22,93. 

5,99 ˂ 22,93; тобто χ2
0,05 ˂ 2 

Як бачимо, що й у випадку із знаннєвим компонентом професійної 

компетентності достовірність розбіжностей характеристик вибірок ЕГ та КГ 

становить 95%, що свідчить про закономірність результатів дослідження. 

Аналогічно визначали значення критерію однорідності для діяльнісно-

поведінкового компонента професійної компетентності. Обчислення 

здійснювали за такими параметрами: ЕГ (N = 181): n1 = 26, n2 = 82, n3 = 73; КГ 

(M = 178): m1= 43, m2= 93, m3= 42. 

χ2
емп = 181·178·[[(26/181)–(43/178)]2/(26+43)+[(82/181)–(93/178)]2 

/(82+93)+[(73/181)–(42/178)]2 /(73+42)] = 13,21 

5,99 ˂ 13,21; тобто χ2
0,05 ˂ 2 

Виходячи із того, що 2 ˃ χ2
0,05, робимо висновок про 95% достовірність 

розбіжностей характеристик вибірок ЕГ та КГ за діяльнісно-поведінковим 

компонентом професійної компетентності, тобто результати дослідження є 

закономірними. 

За останнім рефлексивно-оцінювальним компонентом професійної 

компетентності критерій однорідності визначали за такими параметрами: ЕГ 

(N = 181): n1 = 16, n2 = 85, n3 = 80; КГ (M = 178): m1= 29, m2= 102, m3= 47. 

χ2
емп = 181·178·[[(16/181)–(29/178)]2/(16+29)+[(85/181)–(102/178)]2 

/(85+102)+[(80/181)–(47/178)]2 /(80+47)] = 13,85 

5,99 ˂ 13,85; тобто χ2
0,05 ˂ 2 
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Оскільки 2 ˃ χ2
0,05, робимо висновок, що достовірність розбіжностей 

характеристик вибірок становить 95%, тобто отримані результати 

дослідження за рефлексивно-оцінювальним компонентом професійної 

компетентності є закономірними. 

Нарешті обчислення критерію однорідності щодо загального стану 

сформованості професійної компетентності здійснювали за такими 

параметрами: ЕГ (N = 181): n1 = 25, n2 = 90, n3 = 66; КГ (M = 178): m1= 48, m2= 

94, m3= 36. 

χ2
емп = 181·178·[[(25/181)–(48/178)]2/(25+48)+[(90/181)–(94/178)]2 

/(90+94)+[(66/181)–(36/178)]2 /(66+36)] = 16,13 

5,99 ˂ 16,13; тобто χ2
0,05 ˂ 2 

Ґрунтуючись на отриманих розрахунках, за яких 2 ˃ χ2
0,05, робимо 

висновок, що достовірність розбіжностей характеристик вибірок ЕГ та КГ за 

загальним станом сформованості професійної компетентності становить 95%.  

Отже, загальні результати дослідження є закономірними й доводять, 

що позитивні зміни в ЕГ зумовлені використанням експериментальної 

СПЗКС, зорієнтованої на формування професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Таким чином, проаналізувавши отримані результати, відзначимо, що в 

ЕГ, порівняно з КГ, за всіма визначеними критеріями сформованості 

компонентів професійної компетентності (і відповідно її загальним станом 

сформованості) виявлено більш суттєві позитивні динамічні зрушення, що 

свідчить про дієвість СПЗКС порівняно із традиційною практикою 

здійснення освітнього процесу у ЗВО. 

Отже, результативність і достовірність даних дослідно-

експериментальної роботи щодо впровадження СПЗКС у професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкової школи є достатнім підґрунтям 

для підтвердження її ефективності щодо формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи.  
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Висновки до розділу 3 

 

Експериментальна перевірка СПЗКС щодо формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи як єдності 

мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та 

рефлексивного компонентів підтвердила її ефективність. 

1. На теоретико-пошуковому етапі суголосно структурним 

компонентам професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи визначено критерії та показники (мотиваційно-смисловий: характер 

професійної мотивації; ціннісно-смислове ставлення до себе як майбутнього 

вчителя початкової школи; ціннісно-смислове ставлення до процесів, явищ та 

суб’єктів початкової школи; знаннєвий: сформованість професійно-

педагогічних знань; гнучкість, що відображає можливість інтерпретувати 

знання, застосовувати їх і в стандартних, і проблемних ситуаціях; 

практичність, що полягає в можливості практичної реалізації отриманих 

знань з метою вирішення професійних завдань; діяльнісно-поведінковий: 

сформованість професійно-педагогічних умінь; професійна спрямованість; 

суб’єктна професійна позиція; педагогічна активність; суб’єктний досвід; 

антиципація; рефлексивно-оцінювальний: мотиви рефлексивної діяльності; 

ціннісно-смислове ставлення до педагогічної рефлексії; сформованість 

рефлексивних знань; сформованість рефлексивних умінь) і рівні (низький, 

середній, високий) їхньої сформованості. 

2. На констатувальному етапі за допомогою діагностичного 

інструментарію (окремі аспекти, шкали, показники як стандартизованих 

методик („Діагностування навчальної мотивації студентів – майбутніх 

учителів початкової школи” (за Н. Бадмаєвою), методика виявлення 

„Комунікативних та організаторських здібностей” (В. Синявського, 

Б. Федоришина), кольоровий тест відносин (за М. Люшером), тест 

смисложиттєвих орієнтацій (за Д. Леонтьєвим), методика „Дослідження 

рефлексивності мислення” Т. Пашукової, А. Допіри, Г. Дьяконова), так і 
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адаптованих їх варіантів (модифікований питальники „Професійна 

ідентичність” (за Л. Шнейдер); авторський питальник (тест-питальник 

„Комплекс знань майбутнього вчителя початкової школи”)) встановлено 

рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 

початкової школи за мотиваційно-смисловим, знаннєвим, діяльнісно-

поведінковим та рефлексивно-оцінювальним критеріями. Це дозволило 

зробити висновок про недостатню сформованість загального стану 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, а саме, 

лише 12,3% студентів і в ЕГ, і в КГ демонструють високий рівень. 

3. У процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи (студенти ЕГ) впроваджено СПЗКС, що передбачало використання 

ПЗКС як методу професійної підготовки у форматі викладання дисциплін 

фахового спрямування („Вступ до фаху”, „Загальна педагогіка”, „Дидактика 

початкової школи”, „Сучасний урок у початковій школі”, „Основи 

педагогічної майстерності”) й методичного циклу („Теорія і методика роботи 

з сім’єю”, МВОГ „Основи здоров’я та фізична культура”, МВОГ 

„Мистецтво”, МВОГ „Природознавство”, „Методика викладання 

математики”), як організаційної форми професійної підготовки (спецкурс 

„Теорія та методика розв’язання ПЗКС”) та як відповідних завдань щодо 

накопичення та розв’язання ПЗКС під час різних видів практик.  

4. Здійснено контрольний зріз за визначеними критеріями 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи, що демонструє більш суттєву позитивну динаміку в ЕГ порівняно з 

КГ. За результатами констатувального та формувального етапу експерименту 

щодо загального стану сформованості професійної компетентності виявлено, 

що існує різниця в показниках ЕГ та КГ. Так, на низькому рівні в ЕГ 

відбулося зменшення на 30,4%, що майже вдвічі більше, ніж у КГ (на 16,9%) 

та на високому рівні – в ЕГ збільшення на 24%, що втричі перевищує 

збільшення в КГ( на 8%); на середньому рівні зафіксовано несуттєве 

перевищення збільшення в КГ (на 8,9%), ніж ЕГ (на 6,4%). 
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5. Перевірено достовірність отриманих результатів (критерій 

Пірсона 2), що дозволило встановити статистично значущі результати 

експериментальної роботи.  

 

Основні результати третього розділу представлені в роботах 

дисертанта [74; 76; 81]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення й наукове розв’язання 

проблеми впровадження системи педагогічних задач контекстної 

спрямованості у професійну підготовку майбутнього вчителя початкової 

школи, що полягає в її обґрунтуванні, розробці та експериментальній 

перевірці щодо формування професійної компетентності.  

1.  Аналіз наукової літератури дозволив простежити генезу реалізації 

ідей задачного підходу в професійній підготовці майбутніх педагогів та 

з’ясувати, що в контексті професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи окреслена проблема почала активно досліджуватися з 

початку XXI століття й була представлена такими науковими напрямами: 

розгляд задач як педагогічної умови професійно-педагогічної підготовки; 

дослідження задач як засобу розвитку професійно значущих якостей 

майбутнього вчителя, моделювання окремих аспектів професійної діяльності; 

розробка концептуальних положень теорії та практики розв’язання 

педагогічних задач. 

2.  На основі аналізу семантичних складників базового феномену 

дослідження („педагогічна задача”, „педагогічна ситуація”, „контекст”, 

„контекстне навчання”) визначено педагогічну задачу контекстної 

спрямованості як задачу, що відбиває предметно-професійний та соціальний 

контексти майбутньої професійної діяльності та розв’язання якої передбачає 

моделювання в межах відповідного контексту певних професійних дій, 

орієнтованих на формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи.  

Визначено багатовимірну структуру ПЗКС, що містить компоненти за 

вертикаллю (предметно-професійний та соціальний контексти як умова 

задачі; протиріччя та проблема; мета задачі); за горизонталлю (розв’язання 

задачі: аналіз, рефлексія проміжного результату педагогічної діяльності, 

генерація гіпотез розв’язання задачі, моделювання проекту рішення в межах 
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предметно-професійного та соціального контекстів, аналіз результатів та їх 

рефлексія).  

3.  Теоретично обґрунтовано й розроблено систему педагогічних задач 

контекстної спрямованості. Доведено, що СПЗКС має усталені в науці ознаки 

системного об’єкта (соціально зумовлена, цілісна, ієрархічна, підпорядкована 

певним цілям, має зв’язок із зовнішнім середовищем) та відповідає 

визначеним у дослідженні критеріям системоутворення: відповідність 

предметно-професійному та соціальному контекстам професійної діяльності 

вчителя початкової школи; спрямованість на формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; відповідність 

динамічним процесам, суголосним професійним сферам майбутнього 

вчителя початкової школи.  

СПЗКС визначено як цілісну, ієрархічну, упорядковану сукупність 

педагогічних задач контекстної спрямованості, результативно-цільовою 

основою якої є формування професійної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 

операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів. 

4. Репрезентовано структурно-процесуальну модель СПЗКС, 

проаналізовано її компоненти, а саме:  

• цільовий (результативна мета – формування професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи; процесуальна мета – 

моделювання сукупності ПЗКС);  

• концептуальний (системний, діяльнісний, суб’єктний, 

компетентнісний, контекстний, задачний та рефлексивний наукові підходи й 

принципи: системності, компетентнісної орієнтації, контекстуалізації, 

задачної насиченості, діяльнісної орієнтації, суб’єктної спрямованості та 

рефлексивної орієнтації);  

• змістовий (мотиваційно-формувальні, смислоутворювальні, 

когнітивно-формувальні, суб’єктно-формувальні, рефлексивно-формувальні, 

перцептивно-формувальні, комунікативно-формувальні види ПЗКС і такі їхні 
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типи: за дидактичною метою – навчальні, тренувальні, контрольно-

рефлексивні; за масштабністю та ґрунтовністю завдань – оперативні, 

тактичні, стратегічні; за рівнем складності – стандартні, проблемно-

пошукові, творчі; за способом представлення умови – текстові задачі, 

фотозадачі, відеозадачі; за способом пред’явлення рішення – задачі-звіти, 

сюжетно-рольові задачі, задачі-проекти);  

• процесуальний (етапи впровадження ПЗКС: адаптаційний, 

імітаційний, професійний; педагогічний інструментарій розв’язання ПЗКС: 

інтерактивні методи, форми, алгоритм розв’язання ПЗКС та методичний 

супровід його реалізації);  

• результативний (сформованість професійної компетентності 

майбутнього вчителя початкової школи як єдності мотиваційно-ціннісного, 

когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного компонентів).  

5. Експериментально доведено ефективність СПЗКС як складника 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. На підставі 

аналізу емпіричних даних засвідчено суттєве зростання якісних та кількісних 

показників професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи за всіма критеріями: за мотиваційно-смисловим – кількість студентів з 

високим рівнем збільшилася в ЕГ на 17,6%, у КГ – на 4,9%; за знаннєвим – в 

ЕГ на 22,7%, у КГ – на 6,7%; за діяльнісно-поведінковим – в ЕГ на 26,7%, у 

КГ – на 9,6%; за рефлексивно-оцінювальним – в ЕГ на 29%, у КГ – на 10,6%. 

Загалом перебіг та підсумки дослідно-експериментальної роботи 

підтвердили вихідну гіпотезу дослідження стосовно того, що процес 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи набуде ефективності за умови обґрунтування, розробки та 

впровадження у фахову підготовку СПЗКС. 

Достовірність результатів експериментальної роботи перевірено за 

допомогою критерію Пірсона 2. Розрахунки підтвердили статистично 

значущі розбіжності між розподілами експериментальної та контрольної груп 

студентів після експерименту за всіма критеріями (p < 0,05). 
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Дисертаційна робота не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 

проблеми. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок уважаємо 

розробку цілісної технології розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Генеза впровадження задачного підходу в професійну підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи 

Автор Рік Проблемне поле 

В. Докучаєва 1994 творчі методи розв’язання педагогічних задач як психолого-

педагогічна умова формування конструктивного мислення 

майбутнього вчителя початкової школи; конструювання 

продуктивних педагогічних систем як ефективний засіб 

розв’язання педагогічних задач 

Н. Демидова  2000 педагогічні умови професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до рішення педагогічних задач  

О. Острянська  2002 варіативне конструювання педагогічних ситуацій, 

розв’язання педагогічних задач, інноваційне моделювання за 

заданими творчими ситуаціями педагогічної взаємодії з 

різними суб’єктами навчально-виховного процесу 

Н. Черв’якова  2004 методичні задачі як дієвий педагогічний засіб трансформації 

предметних знань у професійно зорієнтовані, набуття  

первинного (квазіпрофесійного) досвіду конструктивно-

проектувальної діяльності щодо підготовки та реалізації 

навчального процесу в початкових класах 

А. Лозенко  2005 теоретичні та практичні засади дидактико-рефлексивних 

задач як засобу формування у майбутнього вчителя 

початкової школи рефлексивних умінь у процесі їх 

дидактичної підготовки; 

С. Дубяга  2008 імпровізаційне розв’язання ситуацій, що виникають у 

рамках педагогічного процесу 

О. Маляренко  2010 педагогічні умови, що забезпечують ефективність 

формування готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до розв’язання дидактико-методичних задач 

І. Бодрова  2010 технології навчання студентів розв’язання акмеологічних 

задач у системі корекційно-розвивального навчання 

Л. Анісімова  2011 методика організації лекційно-практичних занять під час 

освоєння майбутнім учителем початкової школи системи 

педагогічних задач 

О. Курлигіна  2012 методичні задачі аналітичного і конструктивного характеру 

та рекомендації щодо їх використання в практичній 

підготовці вчителя початкової школи 

М. Прокоф’єва  2012 система професійно-педагогічних задач (аналітично-

діагностичні, конструктивні, проективні, творчі, 

рефлексивні), спрямованих на підготовку майбутнього 

вчителя до реалізації диференційованого підходу в навчанні 

молодших школярів 

Ю. Вторнікова  2013 комунікативні ситуаційні задачі (базові та спеціальні), що 

сприяють формуванню всіх складників комунікативної 

компетентності педагога 
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Продовження табл. А.1 

В. Желанова  2013 задачі контекстної спрямованості (мотиваційні, 

рефлексивно-аналітичні, задачі смислової спрямованості та 

задачі суб’єктивної спрямованості), що сприяють 

формування рефлексивної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, а також його мотиваційної, 

смислової та суб’єктивної сфер 

О. Стрілець  2014 принципи використання навчально-педагогічних ситуацій, 

розв’язання педагогічних задач як ефективний метод 

підготовки вчителів до оцінювальної діяльності 

Н. Теличко  2014 аналіз ситуацій та розв’язання задач як засіб формування і 

розвитку педагогічного мислення, усвідомлення 

необхідності виконання в педагогічній ситуації певних 

професійних дій: оптимальних, ефективних, доцільних, 

майстерних 

І. Размолодчикова 2014 педагогічні задачі (ситуації) як засіб організації навчальної і 

науково-дослідної роботи майбутнього вчителя початкової 

школи 

А. Буторіна, 

М. Брутова 

2016 кейс-метод як один із варіантів підготовки студентів до 

розв’язання професійних задач 

Т. Тесленко 2017 технології формування готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до розв’язання типових задач професійної 

діяльності 
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Додаток Б 

БАНК ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ КОНТЕКСТНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ 

Мотиваційно-формувальні педагогічні задачі контекстної спрямованості 

1. В одному з дитячих творів, присвяченому темі „Моя майбутня 

професія”, учениця зазначила, що спочатку вона хотіла так, як матуся, бути 

перукарем; потім – лікарем, щоб допомагати хворим людям. Але зараз вона 

мріє стати вчителем, щоб кожного дня отримувати задоволення від 

спілкування з дітьми. Вона пише: „Це ж так цікаво проводити уроки, на яких 

діти вчаться писати, читати, рахувати та малювати. У тебе є можливість 

ставити високі оцінки, а під час перерви грати разом з учнями в різноманітні 

ігри. До того ж учитель дуже розумний, бо знає відповіді на всі запитання. 

Його поважають батьки за те, що він допомагає їхнім дітям пізнавати 

навколишній світ. Чому, на Ваш погляд, дівчинка змінила свої вподобання 

щодо майбутньої професії? У чому, на думку учениці, полягає призначення 

професії вчитель початкової школи? У чому, на Вашу думку, полягає 

призначення професії вчитель початкової школи? 

2. У класі багато дітей, і вчитель, щоб не гаяти час на перевірку 

домашнього завдання, проводить його за допомогою фронтального 

опитування, яке проходить у швидкому темпі. На кожне запитання Сергійко 

підводить руку, та коли йому надають можливість відповісти, він губиться й 

каже, що йому потрібно трішки подумати. „Що тут думати, треба швидко 

відповідати”, – обурено відповідає вчитель. Після таких слів хлопчик зовсім 

перестав відповідати на уроці. Які мотиви керували вчителем у цьому 

випадку? Оцініть позитивні та негативні сторони методу фронтального 

опитування в початковій школі. Запропонуйте свої варіанти щодо 

організації перевірки домашнього завдання. Як учителю повернути бажання 

Сергійка відповідати на уроці?  

3. Молодий учитель готується до проведення першого відкритого 

уроку. За кілька днів він починає муштрувати дітей. Назар перепитує, як 

бути, якщо він не зрозуміє запитання, чи не встигне виконати завдання, чи 
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йому потрібно буде вийти. На що розлючений учитель відповів: „Було б 

гарно, якщо б ти взагалі цього дня залишився вдома!” Оцініть дії вчителя. 

Які мотиви переслідує вчитель у своїй діяльності? Запропонуйте варіант 

педагогічно доцільної відповіді хлопчику. 

4. Урок у 1-му класі. „Діти, погляньте ось на ці картинки, на яких 

зображені автомобілі. Чи можете ви сказати, чим вони схожі, а чим 

відрізняються?” – звертається вчитель до дітей. Учні активно відповідають. 

Піднімається один із хлопчиків: „Наталіє Петрівно, а які марки цих 

автомобілів?” Обличчя вчительки покрилося плямами: „Запам’ятай: питання 

тут ставлю я, а ти повинен на них відповідати, а якщо не знаєш, то краще 

сиди мовчки. Чи часто такі ситуації трапляються в початковій школі? 

Надайте психолого-педагогічне тлумачення поведінки хлопчика. 

Охарактеризуйте професійно-педагогічні та індивідуально-особистісні 

якості вчителя. Запропонуйте конкретні пропозиції щодо виходу із подібних 

ситуацій та програйте їх у групі. 

5. Урок математики в 1-му класі. Учитель вже понад 10 хвилин 

пояснює склад числа 5. … Увага дітей відсутня. „Завтра тільки спробуйте 

сказати, що ви не зрозуміли. Я свою роботу виконала”, – байдуже мовила 

вчителька та вийшла з класу. Відновіть деформований текст педагогічної 

ситуації. Надайте характеристику професійно-педагогічним та 

індивідуально-особистісним якостям учителя. Які мотиви переслідує 

вчитель у своїй діяльності? Складіть портрет професійно вмотивованого 

вчителя. 

6. Ви – учитель сучасної початкової школи. Для вас важливий 

професійний саморозвиток та самовдосконалення. Розробіть план 

„Професійний саморозвиток вчителя в контексті вимог XXI століття”. 

7. Позитивна атмосфера в учнівському колективі – запорука 

плідного навчального дня в сучасній початковій школі. Розробіть сценарій 

ранкової зустрічі та підготуйтеся до його презентації в групі. 
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8. У вашу школу надійшов лист із міністерства, у якому до вас 

звертаються із проханням висловити свої побажання та рекомендації щодо 

просторово-предметного обладнання класу як складника сучасного 

освітнього середовища. Розробіть ескіз „Яким я бачу приміщення класу нової 

української школи”. 

 

Смислоутворювальні ПЗКС 

1. Після уроків я поверталася додому. Дорогою обмірковувала, 

чому Андрійко не зміг розв’язати задачу. Він же завжди все швидко та 

правильно виконує. Навіть не помітила, як мене наздогнав якийсь парубок. 

„Доброго дня, Галино Степанівно. Ви, мабуть, мене не пам’ятаєте. Я 

навчався у Вас у четвертому класі. Мої батьки тоді переїхали до цього міста, 

шкода, що не надовго. Ніколи не забуду ті додаткові заняття після уроків. 

Вибачте, що інколи на Вас ображався. Дякую, що повірили в мене”. Ми 

довго розмовляли про те, скільки шкіл йому довелося змінити; як батьки не 

хотіли, щоб той став пожежним. Це був Артем. Так змінився: із 

сором’язливого хлопчика став відкритою та впевненою в собі людиною. 

Якими професійно-педагогічними та індивідуально-особистісними якостями 

володіє вчитель? Чи можна Галину Степанівну назвати вчителем-

гуманістом? 

2. У маршрутному таксі спостерігаю за Сергієм та Микитою, які не 

збираються поступитися місцем старенькому дідусеві, вдаючи, що не 

помічають його. Зранку, оголошую дітям, що сьогоднішній день буде 

присвячено темі „Моя поведінка в громадському транспорті”. Це означало, 

що на уроці та під час перерви кілька хвилин уваги приділялося бесіді з 

дітьми про транспорт, на якому вони добираються до школи, про форми 

звернення до водія та інших пасажирів. Для закріплення на одному з уроків 

пропоную дітям розіграти ситуацію „У маршрутному таксі”. Серед дітей 

обираю водія та кількох пасажирів. Сергію віддаю роль учня, який 

повертається зі школи та займає останнє місце в маршрутці, а Микиті – 
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старенького дідуся, який зайшов на одній із зупинок. Звертаюся до дітей із 

завданням відтворити запропоновану ситуацію. Граючи свої ролі, хлопці 

зніяковіли, однак продемонстрували взірцеву поведінку. Який метод 

виховання використала вчитель? Чи було реалізовано вчителем ціннісне 

ставлення до особистості молодшого школяра? Який метод виховання 

використали б Ви? Свою думку аргументуйте. 

3. Учителька запропонувала дітям написати твір „Один день моїх 

зимових канікул”, але спочатку розказати його вголос. Оля почала 

розповідати, що їй запам’ятався вечір, коли в хаті не стало світла, і вона з 

сестричкою вийшла на двір. Стояв дуже сильний мороз. Снігу було небагато, 

але холодний вітер залюбки ним бавився. Наша киця Мурка згадала своє 

дитинство й почала теж розважатися. Ми з сестричкою теж розвеселилися і 

собі: бігали, голосно кричали й радісно сміялися з нашої кицюні. Усі діти 

також розповідали, а тоді вчителька сказала, щоб почали писати, але про 

щось гарне, а не про такі дурниці, як кицька бавиться. Оля почервоніла. 

Подумала знов і написала інший твір. Про те, як уранці встала, зробила 

зарядку, вимила вуха й шию, почистила зуби, застелила ліжко, поснідала, 

помалювала, повечеряла, знов почистила зуби й лягла спати. Цього разу 

вчителька поставила „відмінно”. Оцініть дії вчителя. Відредагуйте текст 

педагогічної ситуації таким чином, щоб учителем було реалізовано ціннісне 

ставлення до особистості Олі. 

Джерело [101]. 

4. У кінці уроку, коли діти демонстрували свої малюнки, у Назара 

був порожній аркуш. Учні почали сміятися. Запитую: „Поясни, будь ласка, 

що ти намалював?” „Це перший білий сніг, який щойно випав, і він наскільки 

сліпучий, що ти нічого не помічаєш довкола,” – відповів хлопчик. Як Ви 

вважаєте, чи заслуговує ця робота позитивної оцінки? Запропонуйте 

педагогічно доцільний варіант виходу із ситуації, що склалася. 

5. Попрошу уваги! За твір „Мій найкращий друг” Оленка, Катруся, 

Сергійко отримують 12 балів; Іван, Оксана та Павло – 11 балів. Усе, немає 
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часу на пусті балачки. Кому цікаво й сам може під час перерви подивитися 

свою оцінку в журналі. Хоча дещо додам. Андрію, а що це ти вигадав: хіба 

Робокар може бути тобі другом? Якась нісенітниця. Твоя оцінка – 5 балів, і 

це не обговорюється. Надайте характеристику професійно-педагогічним та 

індивідуально-особистісним якостям учителя. Які наслідки може мати 

така поведінка вчителя? Сплануйте подальшу педагогічно доцільну роботу 

вчителя з Андрієм. 

6. Після перерви Настя не повернулася до класу. Минає ще кілька 

хвилин, а її все немає. Діти говорять, що вона гуляла на шкільному подвір’ї. 

Учитель залишає учнів та йде на пошуки. Дівчинка так захопилася 

милуванням першоцвітів, що навіть не почула дзвоника. Разом вони 

повертаються до класу. У коридорі на вчителя чекає обурений директор 

школи, який прийшов на галас дітей. Яких прорахунків допустила вчитель у 

цій ситуації? Наведіть аргументи, які виправдовують такий вчинок 

учителя? Як би Ви вчинили в подібній ситуації? 

7. 1 клас. Під час уроку Марійка дістала іграшку, потім яблуко. 

„Припини. Так не можна. Сховай, бо ти всім нам заважаєш”, – постійно 

реагує вчитель. „Ви говорили, що в школі ми будемо почувати себе як удома. 

А вдома мені нічого не забороняють”, – розгублено відповіла дівчинка. Якої 

помилки допустилася вчитель? Як Ви вчинили б у подібній ситуації? Чи 

бачити Ви недоліки сімейного виховання. Надайте пропозиції щодо 

подальшої роботи. 

8. Ви стали свідком розмови про те, що ідеї застосування інновацій 

у початковій школі є малоефективними щодо формування ключових 

компетентностей у молодших школярів. Яка Ваша думка з цього приводу? 

Відповідь надайте у вигляді конспекту уроку із застосуванням традиційних 

або інноваційних методів навчання. 

9. Ви – молодий фахівець, що готується до проведення першого 

відкритого уроку. Продумайте, яким чином його побудувати, щоб 
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реалізувати принцип дитиноцентризму? Розробіть відповідний розгорнутий 

конспект уроку та підготуйтеся до його презентації. 

Когнітивно-формувальні ПЗКС 

1. Перший тиждень навчання видався важким, та ми змогли знайти 

спільну мову й потоваришувати з дітьми. Ось вони вже самостійно готуються 

до уроку, не викрикують, сміливо відповідають на мої запитання. Та зарано я 

раділа. У понеділок неможливо було зібрати їх до купи: Андрійко весь час 

бавився з новою іграшкою, Оленка почала плакати за мамою, Сергійко 

розповідав, як він з батьком ходив на риболовлю, як результат – увага на 

уроці відсутня, мої постійні зауваження даремні. Не знаю, що й робити. Чи 

характерна така поведінка для першокласників? Спробуйте оцінити дії 

вчителя за такими критеріями: знання; вміння проектувати цілі навчання 

та виховання, а також стратегії та засоби їх досягнення; конструктивні 

вміння щодо побудови власної діяльності та діяльності учнів; комунікативні 

вміння щодо взаємодії вчителя з учнями; організаційні вміння, що пов’язані з 

уміннями організувати власну діяльність та діяльність учнів. Запропонуйте 

свій варіант виходу із ситуації, що склалася. 

2. Ситуація 1. На уроці математики. Діти, уявіть собі, що у вас було 

24 зошити, які ви розклали на 6 парт порівну. Тобто 24 ви поділили на 6. 

Скільки ж зошитів на кожній парті ви отримали?  

Ситуація 2. На уроці математики. Діти відрахуйте 6 лічильних паличок. 

Розкладіть їх порівну на дві купки. Як це ми зробимо? Беремо одну паличку і 

кладемо в першу купку, потім беремо ще одну паличку і кладемо в іншу 

купку, так виконуємо, поки палички не закінчаться. Молодці! Порахуйте, 

скільки паличок у кожній купці. Що ви можете сказати про їх кількість? З 

наступним завданням мені допоможе впоратися Марійка. Візьми, будь ласка, 

8 зошитів та роздай їх порівну чотирьом учням. Скільки ж зошитів отримав 

кожен учень? А зараз погляньте на мультимедійну дошку. Скільки троянд у 

букеті? Що зробила дівчинка з квітами? Скільки квітів у кожній вазі? Що ви 
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можете сказати про їх кількість? Ми з вами розкладали, роздавали, 

розставляли, тобто ділили. У математиці ця дія називається діленням.  

У якій із задач, на Вашу думку, вчителем було реалізовано провідні 

принципи навчання молодших школярів? Кожен із принципів навчання 

підтвердьте або спростуйте конкретним фрагментом педагогічної 

ситуації. 

3. Олена Сергіївна – молодий учитель, який довго готується до 

кожного уроку: добирає вірші, загадки; продумує, який казковий герой 

завітає до них. Вона швидко намагається все це реалізувати, але майже 

кожного разу в неї ледве вистачає часу, щоб пояснити новий матеріал. 

Проаналізуйте методичні прогалини Олени Сергіївни. Висловіть свої поради 

щодо підготовки до уроку та його побудови. Надайте структурований 

конспект одного з уроків.  

4. На вивчення складної теми відведено всього дві години. Учитель 

вирішує сьогодні провести урок засвоєння нового матеріалу, а завтра 

закріпити та систематизувати отримані знання. Усі 40 хвилин вона 

пояснювала учням нові поняття та правила. Але наступного дня більшість 

учнів не змогли правильно відповісти на її запитання та впоратися з 

виконанням запропонованих у підручнику завдань. Визначте причину 

неуспішності учнів. Запропонуйте оптимальний, на Вашу думку, варіант 

побудови уроків у цьому випадку. 

5. Андрій, учень 2-го класу, майже під час кожного уроку говорить, 

що він утомився сидіти, що йому треба вийти до туалету чи попити води. 

Причина такої його поведінки полягає в тому, що всі перерви він проводить 

за планшетом. Хто винен у цій ситуації: вчитель, який не приділяє належної 

уваги дітям під час перерви, чи батьки, які дозволяють брати до школи 

сучасні пристрої? Підготуйтеся до дискусії „Інтернет-залежність у дітей: 

причини, ознаки та способи подолання”. 

6. З метою збору природного матеріалу для виготовлення аплікації 

вчитель веде учнів на екскурсію до міського парку. Дорогою швиденько 
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пояснює дітям, що їм знадобиться лише осіннє листя. У парку більшість 

школярів почали надламувати з дерев гілочки з пожовклим листям. Учитель 

робить зауваження та вже запізно. Яких прорахунків допустив учитель, 

організовуючи екскурсію? Розробіть план екскурсії, що передбачає за мету 

збір природного матеріалу, який містить детальний інструктаж. 

7. У вашому класі навчається двійня. Дівчатка постійно радяться, 

виконують завдання разом. Як результат – мають аналогічні помилки. Батьки 

стверджують, що їхні діти просто однаково мислять, і категорично проти 

того, щоб ви посадили дітей окремо. Доберіть кілька методик 

діагностування мислення молодших школярів. Запропонуйте компромісний 

варіант виходу із ситуації, що склалася. 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ви – учитель 1 класу. Відповідно до концепції нової української 

школи вам надана деяка автономія щодо планування освітнього процесу. 

Самостійно оберіть навчальну дисципліну та розробіть календарно-

тематичне планування до неї на 1 місяць. 

Визначте стиль та методи сімейного виховання. Чи потрібно 

вчителю втручатися в ситуацію, що склалася? Розробіть 

конкретні пропозиції щодо роботи вчителя з батьками. 

хлопчика. 
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10. Деякі учні вашого класу з острахом чекають, коли почнеться 

опитування чи виконання завдань біля дошки. Коли вони відповідають, їхні 

руки й голос починають тремтіти, кожне слово вам доводиться „витягувати” 

з них. Які чинники дитячої тривожності та причини її прояву Вам відомі? 

Запропонуйте актуальні методики діагностування рівня тривожності в 

молодших школярів. Розробіть комплекс вправ на подолання дитячої 

тривожності. 

 

Суб’єктно-формувальні ПЗКС 

1. Після уроку до Оксани Андріївни підійшла Наталка й сказала, що 

не зрозуміла новий матеріал. На що вчителька відповіла: „Тепер я бачу, хто 

мене не слухав. Удома вивчиш правило. А зараз не заважай! Ти бачиш, я не 

встигаю перевірити те, що ви тут понаписували. Охарактеризуйте 

ставлення вчителя до роботи та до учнів. Запропонуйте свій варіант 

поведінки вчителя в ситуації, що склалася. 

2. Ігор, учень 4-го класу, на уроці займається сторонніми справи, 

чим заважає іншим. Зауваження вчителя діють кілька хвилин. Свою 

поведінку він аргументує тим, що навіщо вчитися, коли є Інтернет і будь-якої 

миті можна отримати відповіді на всі запитання. Змоделюйте проблемну 

ситуацію, спрямовану на зміну ставлення хлопця до отримання шкільних 

знань та вмінь. 

3. Миколка, учень 4 класу, узагалі не відрізнявся старанністю, але 

останнім часом зовсім не готується до уроків, грубить учительці, не реагує на 

зауваження. Щуплий, далеко не найсильніший фізично, він зробився раптом 

надзвичайно агресивним у взаєминах з однолітками. Час від часу пропускає 

уроки. Під час бесіди з батьками з’ясовується, що Миколка в другій половині 

дня перестав бувати вдома: кілька разів він повертався об 11 вечора, за що 

його карали, але безрезультатно. На питання батьків відповідає: „Гуляв з 

хлопцями”. Подробиць не повідомляє, замкнувся в собі. Також замкнутий і 

ухильний у бесіді з учителькою: відчувається, що він хотів би відбутися 
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кількома формальними відповідями й скоріше піти. Проаналізуйте 

особливості поведінки Миколки, виявіть можливі її причини. Які методи 

виховання переважали в діях учителя та батьків? Ураховуючи вікові 

психолого-педагогічні особливості хлопчика, розробіть конкретні пропозиції 

для його батьків. 

Джерело [101]. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Марина Анатоліївна у своїй діяльності дотримується правила 

золотої середини. …. „Сиди тихо, не заважайте іншим, зараз усі виконають 

завдання й продовжимо”, – не встаючи із-за столу спокійно відповіла 

вчителька. Відновіть деформований текст педагогічної ситуації. 

Прокоментуйте поведінку Марини Анатоліївни. Розробіть кілька 

різнорівневих завдань (предмет і тему оберіть самостійно). Яке професійно 

кредо для себе оберете Ви?  

6. У 2-му класі змінився вчитель. Новому вчителю клас 

характеризували як недисциплінований, з посередньою успішністю, 

Яку позицію щодо дітей 

займає кожен із 

учителів? Як Ви 

вважаєте, дії вчителя 

спрямовані на 

результат, на процес чи 

на засоби здійснення 

професійно-педагогічної 

діяльності? Яку модель 

поведінки для себе як 

майбутнього вчителя 

оберете Ви? 
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незгуртований. Учні між собою ворогували, раділи невдачам однокласників. 

Проте в першу зустріч учитель привітно зустріла учнів і сказала, що із 

задоволенням буде працювати з ними. Висловила надію, що ситуація 

зміниться на краще, бо в класі дуже багато обдарованих і розумних дітей. 

Говорила вона і про роль дисциплінованості, вольових зусиль у подоланні 

труднощів у навчанні. Учитель також зазначила, що за умови підвищення 

результатів навчально-виховної роботи вони зможуть разом започаткувати 

низку екскурсій видатними місцями рідного міста. Таку ж думку вчитель 

висловила і на батьківських зборах. Чи можна стверджувати, що в цій 

ситуації вчитель – суб’єкт освітнього процесу? Свою думку аргументуйте. 

Складіть ескіз „Мої якості як суб’єкта педагогічної діяльності”. 

7. Ви – учитель-новатор, у якого є певний досвід застосування 

методичної системи „Daily 5” („Щоденні 5”) щодо навчання молодших 

школярів української мови. Як Ви вважаєте, чи є вона універсальною в 

контексті вивчення інших предметів? Розробіть методичні рекомендації 

для інших вчителів щодо її застосування на практиці. 

 

Перцептивно-формувальні ПЗКС 

1. Після перерви в класі гамір. Запитую, що сталося? „Марійка 

знайшла на шкільному подвір’ї невеличку палицю та стверджує, що та 

чарівна”, – вигукують діти. „Так, чарівна, бо на ній, ось погляньте, 

закодовано для нас повідомлення”, – відповідає дівчинка та протягує мені 

полицю. У класі сміх. „Ніяке то не повідомлення, то мурахи її пошкодили. Це 

ти в нас чарівна, мабуть, з іншої планети”, – донеслося з останньої парти. „А 

я впевнена, що вона чарівна, – продовжує Марійка. – Наталіє Сергіївно, 

скажіть їм”. Надайте детальну психолого-педагогічну характеристику 

вікових та індивідуальних особливостей дівчинки. Який вихід із ситуації, що 

склалася, Ви бачите? Якими повинні бути дії педагога в подальшому? 

2. Перший клас. Урок рідної мови. Сергій дуже збуджений, веселий. 

Увага на уроці відсутня, мої неодноразові традиційні зауваження не дають 
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позитивного результату, хлопчик заважає іншим дітям. Я роздратована. 

Думаю: „Поставити його у куток чи ні?” І строго звертаюся до хлопчика: 

„Сергію! Встань! Вийди сюди!” (Поки він іде – змінюється в обличчі, 

дивиться на мене з переляком). У цей момент мені стало якось недобре: „Що 

ж я зробила? Якщо я його ображу, завтра він до школи не захоче йти!” 

Підійшов до мене й дивиться в очі. Ми дивимося один на одного мовчки. І 

ми один одного зрозуміли. А це – головне. Усе інше приходить саме по собі. 

Я звертаюся до дітей, імпровізую: „Діти, Сергій хоче нагадати нам про те, як 

необхідно сидіти на уроці. Давай, Сергію, допоможи мені”. Потім уже 

звертаюся до всього класу: „Сядьте, як Сергій нам радить”. Клас притих. 

Сергій теж сидить тихо. Урок продовжується. Сергій уважно й радісно 

працює разом з усіма. Наскільки для першовчителя важливо вміти 

передбачати наслідки взаємодії з учнями? Проаналізуйте поведінку вчителя 

з цієї позиції. Запропонуйте альтернативний варіант дій вчителя у подібних 

ситуаціях. 

Джерело [101]. 

3. Останнім часом Артем приходить до школи не підготовленим: не 

виконано домашнє завдання, переплутані підручники, неохайно вдягнутий. 

На виховній годині Наталія Валеріївна звертається до всього класу: „Діти, от 

скажіть, чи подобається вам наш Артем?” І далі починає перераховувати всі 

його нещодавні невдачі. Хлопчик не витерпів і почав плакати. „Та ти ще й 

плаксій”, – додала вчитель. Наступного дня Артем не з’явився у школі. 

Оцініть дії Наталії Валеріївни в цій ситуації. Якими можуть бути наслідки 

такого виховання? Запропонуйте педагогічно доцільний варіант виходу із 

ситуації, що склалася. 

4. Карина гарно навчається, дисциплінована, має багато друзів. 

Кожного дня її забирає мати, яка завжди цікавиться, як минув день у доньки. 

Та сьогодні в їдальні Карина ненароком розбила тарілку. Дівчинка благала не 

говорити про це матері. Решту уроків вона була наскільки занепокоєною, що 

допускала помилки в нескладних завданнях. Закінчився останній урок. Коли 
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за Кариною прийшли, учитель мовила: „У нас усе гаразд”. Дівчинка з 

полегшенням зітхнула. Прокоментуйте поведінку Карини. Охарактеризуйте 

професійні якості вчителя. Визначте тему індивідуальної бесіди вчителя з 

мамою дівчинки та складіть її тезисний план. 

5. Наталія Володимирівна замінює хворого вчителя. Маючи 

значний досвід роботи, вона швидко знайшла спільну мову з дітьми, тому 

перший же урок видався плідним. Але наприкінці уроку під час вправи 

„Мікрофон” один із учнів висловив такі враження: урок мені не сподобався, я 

дуже втомився і нічого не зрозумів. … Хлопчик посміхнувся й уважно слухав 

домашнє завдання. Який вихід із цієї ситуації обрали б Ви? Змоделюйте 

педагогічно доцільні дії вчителя, що мали позитивний вплив на зміну 

настрою хлопчика, та відновіть деформований текст педагогічної ситуації.  

6. Олеся сиділа за останньою партою й тихо плакала. „Припини. Як 

ти не розумієш, що на фото всі діти повинні бути у вишиванках. Хіба я 

винна, що ти сьогодні її не одягла”, – продовжувала сварити дівчинку 

вчитель. „Я не знала”, – ледь чутно промовила Олеся. „І я не знаю. Вчора у 

фейсбуці я виклала повідомлення, але твоїх батьків це мабуть не цікавить”, – 

мовила вчитель. Надайте детальну характеристику професійно-

педагогічним та індивідуальним якостям учителя. Чи доречний засіб 

підтримання зв’язку з батьками вона обрала? Змоделюйте варіант 

поведінки в зазначеній ситуації емпатійного вчителя.  

7. Тривав урок. Ольга Миколаївна перевіряла домашнє завдання – 

твір-мініатюру на тему „Мої домашні улюбленці”. Діти активно відповідали, 

лише Оленка, яка завжди відповідала однією з перших, була занепокоєна. 

Раптом Сергій, що сидів поруч із нею, вигукнув: „Запитайте Оленку. Я 

впевнений, у неї чудовий твір про котика чи папугу, яких у неї ніколи не 

було!” Учні засміялися. Дівчинка почервоніла. … Минуло кілька хвилин, як 

учитель повідомила, що всі учні добре впоралися з виконанням домашнього 

завдання. Який вихід із цієї ситуації обрали б Ви? Відновіть деформований 
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текст педагогічної ситуації та розіграйте його у групі. Складіть пам’ятку 

„Форми та методи перевірки домашнього завдання”. 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. На кожному уроці Ви залучаєте дітей до інтерактивних методів 

роботи та стали помічати, що Оленка не бере активної участі в них. До того 

ж вона звернулася до вас із проханням посадити її саму за останню парту. 

Про що свідчить така поведінка дівчинки? Розробіть план діяльності 

вчителя за такими аспектами: співпраця з психологом, робота з батьками 

дівчинки, робота з Оленкою. 

10. До вашого класу з іншої школи перевівся учень. З першого ж 

уроку хлопчик проявив гарні знання. Діти сприйняли його вороже й почали 

дражнити Вунделкінд, тому що той не вимовляв деякі звуки. Розробіть план 

діяльності вчителя за такими напрямами: співпраця з колегами, робота з 

батьками хлопчика, робота з хлопчиком, робота з дитячим колективом. 

 

За поданим фото змоделюйте можливу педагогічну ситуацію та 

програйте її у групі. Спрогнозуйте можливі наслідки подібного 

впливу вчителя на ученицю. Продемонструйте поведінку вчителя, 

який володіє перцептивними вміннями. 
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Комунікативно-формувальні ПЗКС 

1. Після уроків до вчителя підійшла мати першокласника. „Ви знаєте, 

мій син так погано пише. Скільки разів я його не сварила – все даремно. Не 

знаю, що й робити”. Реакція вчителя була такою: „Сядьте, будь ласка, за 

парту, візьміть ручку в ліву руку та напишіть своє ім’я. Я бачу, що ви 

старалися, та впевнена, що наступного разу у вас вийде краще”. Як Ви 

оцінюєте дії вчителя в поданій ситуації? Як Ви вважаєте, чи завжди довгі 

бесіди з батьками є виправданими? Наскільки використаний учителем 

прийом є ефективним? Запропонуйте інший оптимальний варіант виходу із 

ситуації, що склалася.  

2. – Вибачте, Ольго Сергіївно, на батьківських зборах Ви говорили про 

важливість вивчення іноземної мови, проте англійська – лише двічі на 

тиждень.  

– Так, говорила. Але нічим вам не можу допомогти. У своїй діяльності 

я чітко керуюся всіма передбаченими нормативними документами, які є на 

міністерських сайтах. Ви і самостійно могли б з ними ознайомитися. А якщо 

вам мало англійської – зверніться до репетитора. Все. Я запізнююся на 

нараду. Оцініть комунікативну поведінку вчителя. Які форми та які методи 

роботи вчителя початкової школи з батьками Ви порадили використати в 

цій ситуації? Змоделюйте та розіграйте в парах можливий комунікативно 

доцільний варіант діалогу вчителя та матері.  

3. Мене як маму майбутнього першокласника попрохали заповнити 

анкету. Запитання були традиційними. На останнє питання „Ваші поради 

вчителю щодо співпраці з вашою дитиною”, знаючи, що Ярослав дуже 

активний, зазначила: приділяти максимум уваги. Минуло кілька днів, як 

зателефонувала наш майбутній учитель та обурено повідомила, що вона не 

збирається перевиховувати розбещеного Ярослава, що школа – це не 

розважальний центр, що в класі всі діти рівні. Мабуть, вона ще довго 

продовжувала б. „Вибачте, я мала на увазі те, щоб ви більше давали йому 

доручень, але це вже неважливо, тому що ми у Вас навчатися не будемо”. 
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Оцініть комунікативну поведінку вчителя. Яких прорахунків вона допустила 

в цій ситуації? Поставте себе на місце вчителя та змоделюйте педагогічно 

доцільний варіант бесіди, указавши місце, час, форму та інші обставини її 

проведення.  

4. Максим, учень 1-го класу, відвідує два гуртки та додаткові заняття з 

англійської мови. Останнім часом він у поганому настрої, млявий. А сьогодні 

під час релаксаційної паузи хлопчик узагалі заснув. Якими можуть бути 

наслідки такого активного життя хлопчика? Розробіть план бесіди з 

батьками Максима на тему „Режим дня молодшого школяра в сучасних 

умовах”. 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. „Почався урок. … 

– Це знову ти, – різко звертається до Сергія вчитель.  

– Ні! Чому завжди винен я, – засмучено відповідає учень. 

–  А хто ж, окрім тебе, це може зробити? Скажи, хто, якщо не ти! – 

сердито продовжує вчитель.  

– Я не знаю, – опустивши голову, ледь чутно мовив Сергій. 

– Що, правда очі ріже?! 

За поданим фото змоделюйте можливу педагогічну ситуацію, що 

містить яскраво виражені невербальні засоби спілкування. 

Інсценуйте її в групі. 
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– … ” 

Відновіть деформований текст педагогічної ситуації. Оцініть 

комунікативну поведінку вчителя. Змоделюйте та розіграйте в парах 

комунікативно доцільний варіант діалогу вчителя та Сергія в ситуації, що 

склалася. 

7. Іринка завжди було веселою, активною, старанною, відповідальною 

ученицею та товаришувала з усіма однокласниками. Та після того, як вона 

почала носити окуляри, більшість дітей глузували з неї. Чи характерна така 

поведінка для сучасних молодших школярів? Якими будуть Ваші дії? 

Розробіть сценарій відповідної бесіди з учнями та презентуйте її. 

8. Ви готуєтеся до першої зустрічі з першокласниками. Визначте 

тематику уроку та підготуйте відповідну бесіду, розповідь чи пояснення. 

Продумайте варіанти привернення до себе уваги учнів. Інсценуйте в групі 

обраний Вами варіант першої зустрічі з першокласниками. 

9. У вашому класі навчається дитина з особливими потребами. У 

деяких із батьків виникли запитання та побоювання з цього приводу. 

Розробіть тезисний конспект батьківських зборів, присвячений темі 

„Інклюзивна освіта”. 

10. Під час виступу на нараді ви відчули, що ваш голос починає 

тремтіти, вам не вистачає повітря, а деякі із слів ви просто „ковтаєте”, але 

цього ніхто не помічає, бо увага ваших колег відсутня”. Підготуйте 

програму самовдосконалення мовлення за такими розділами: моє реальне 

мовлення, моє ідеальне мовлення, засоби вдосконалення мовлення. 

 

Рефлексивно-формувальні ПЗКС 

1. Ми поверталися з екскурсії до лісу. Усі учні мали піднесений настрій 

та продовжували ділитися своїми враженнями. У розмові Маринки з 

Мишком я почула, як діти говорили про те, що завтра знову будуть нудні 

уроки, на яких вони тільки що й роблять як пишуть, читають чи рахують. 

Дивно, чому вони вважають мої уроки нудними, адже я ретельно до них 
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готуюсь. Можливо, потрібно більше використовувати засобів наочності чи 

приділяти увагу індивідуальній роботі з кожним учнем … . Авжеж, більш за 

все діти люблять гратися. Спробую на завтра підготувати урок-гру з основ 

здоров’я. Як Ви вважаєте, наскільки вагомими для вчителя є вміння 

оцінювати сильні та слабкі сторони своєї діяльності та вміння подивитися 

на ситуацію очима дитини? Які форми організації навчальної діяльності Ви 

б порадили вчителю використовувати у своїй практиці? Чи вдаєтеся Ви до 

рефлексії у своєму житті? 

2. На уроці фізичної культури вчитель говорить приміром таке: 

„Сьогодні на уроці будемо вчитися вести баскетбольний м’яч та влучати в 

кошик з різних відстаней. Слухаємо уважно моє завдання: від центру поля 

ведемо м’яч до лінії штрафного кидка та з цього місця кидаємо м’яч у кошик. 

Швиденько ділимося на дві команди й до роботи. Пам’ятайте, що я уважно за 

вами слідкую. Мабуть, кожен із нас був учасником або свідком подібної 

ситуації. Згадайте свої відчуття. Чи доцільні методи навчання використав 

вчитель у цій ситуації? Які методи навчання, з методичного погляду, є 

ефективними в цьому випадку? Оцініть свої можливості щодо застосування 

в майбутній професійній діяльності такого методу навчання, як „показ 

рухової дії вчителем”. 

3. На одному з уроків молодого вчителя був присутній завідувач з 

навчальної роботи, після якого він зробив зауваження щодо перенасиченості 

уроку ігровими формами роботи, що спричинило низьку якість засвоєння 

матеріалу учнями. Як повинен відреагувати вчитель на зазначене 

зауваження? Підготуйтеся до дискусії „Ігрова діяльність на уроках в 

початковій школі: переваги та недоліки”. 

4. Кілька ваших уроків заміняв інший учитель. Згодом, підійшовши до 

викладацької, Ви почули, як той розповідає, що Ви нічого не навчили дітей: 

читають повільно, не можуть самостійно розв’язати задачу, не знають 

відповідей на елементарні запитання. А щоб бути гарною для батьків, Ви 

навмисно завищуєте оцінки учням. Щойно Ви відчинили двері, як розмова 
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припинилася. Охарактеризуйте поведінку вашого колеги? Як Ви зазвичай 

реагуєте на критику? Змоделюйте Ваші подальші дії в цій ситуації. 

5. Кожен з учителів, дотримуючись психолого-педагогічних та 

дидактико-методичних вимог до організації освітнього процесу, має 

індивідуальний підхід до деяких її аспектів. Так, наприклад, одні вимагають 

від дітей точного формулювання правил та чіткого виконання завдань, інші – 

вміння висловлювати свою думку та наводити життєві приклади, дехто – 

творчо підходити до виконання будь-якого завдання. Які знання та вміння 

формує вчитель у дітей у кожному із наведених прикладів? Яке значення для 

вчителя початкової школи має вміння порівнювати свою діяльність з 

діяльністю колег? Напишіть твір-есе „Я – відкритий до змін 

першовчитель”. 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учитель не встигла перевірити диктант, який писали на 

попередньому уроці. …. „Досить. Якщо б ви менше ставили свої безглузді 

запитань, то в мене вистачало б часу на все”, – голосно мовила вчитель, 

вдаривши рукою по столу. Відновіть деформований текст педагогічної 

ситуації. Наскільки, на Вашу думку, важливим для вчителя є вміння 

відрізняти власні ускладнення від ускладнень дітей? Доберіть кілька методів 

За поданим фото змоделюйте можливу педагогічну ситуацію. Чи 

важливим, на Вашу думку, є для вчителя вміння координувати свої 

професійні дії з діями учнів, їхніх батьків? Наскільки до цього готові Ви? 

Розробіть комплексну модель взаємодії вчителя з учнями, їхніми 

батьками, колегами, адміністрацією школи. 
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саморегуляції емоційного стану, адекватних професії вчитель початкової 

школи. 

8. На черговому засіданні методичного об’єднання Ви стали учасником 

майстер-класу „Застосування інтелектуальних карт на уроках у початковій 

школі”. Оцініть педагогічний потенціал методу інтелектуальних карт. 

Розробіть конспект одного із уроків з використанням зазначеного методу. 

9. Майже на кожному уроці Ви з першокласниками малюєте, 

розфарбовуєте, вирізаєте, але щойно пролунає дзвінок, усе те, що зробили 

діти, стає непотрібним. Подивіться на цю ситуацію очима дитини. 

Розробіть кілька авторських макетів лепбука. 

10. Під час останньої практики Ви були закріплені за „сучасним” 

учителем: модний одяг, яскравий макіяж, стильна зачіска. Яка Ваша думка з 

цього приводу? Підготуйте презентацію „Імідж сучасного першовчителя”. 

Оцініть, на скільки Ви відповідаєте такому образу. 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЗКС 

Аналіз ПС як об’єктивного контексту, на фоні якого розгорталася ПЗ 

Т
и

п
 П

С
 

Тип ПС стосовно місця розгортання 

подій 

Тип ПС стосовно її учасників 

• у класі 

• на шкільному подвір’ї 

• у сім’ї 

• шкільна 

• сімейна 

• змішаного характеру 

А
н

а
л

із
 п

ед
а
г
о
г
іч

н
о
ї 

си
ст

ем
и

 

Структура педагогічної системи 

(підсистеми, що її складають) 

Спрямованість педагогічної системи 

Підсистеми: „учень – учень”, „учень –

 дитячий колектив”, „учень – батьки”, 

„учитель – учень”, „учитель – учні”, 

„учитель – дитячий колектив”, 

„учитель – батьки – дитина”, „учитель –

 колеги – учень” та ін. 

• позитивний вплив на учасників ПС  

• негативний вплив на учасників ПС 

П
си

х
о
л

о
г
о
-п

ед
а
г
о
г
іч

н
а
 х

а
р

а
к

т
ер

и
ст

и
к

а
 п

р
о
в

ід
н

и
х
 я

к
о
ст

ей
 

у
ч

а
сн

и
к

ів
 П

С
 

Характеристика учасників ситуації залежно від спрямованості педагогічного 

впливу 

Суб’єкт (учитель) Об’єкт (учень) 

Професійно-

педагогічні якості 

Індивідуально-

особистісні якості 

Вікові особливості Індивідуальні 

особливості 

• Ціннісно-

смислове ставлення 

до учня та професії 

• Суб’єктно-

професійна позиція 

• Володіння 

рефлексивними та 

антипаційними 

механізмами 

• Професійні 

знання та вміння 

• Досвід  

• Функційні 

механізми 

психіки 

• Типологічні 

властивості  

• Емпатійність 

• Життєва позиція 

• Соціально-

моральна 

спрямованість  

• Соціальна ситуація 

розвитку 

• Провідний вид 

діяльності  

• Новоутворення 

• Особливості 

пізнавальної 

діяльності 

• Розвиток 

емоційно-вольової 

сфери 

• Тип 

темпераменту 

• Особливості 

характеру 

• Психотип 

особистості 

• Особливості 

поведінки 

• Загальний 

фізичний 

розвиток 

Характеристика взаємин учасників ПС 

Стиль педагогічного 

спілкування 

Міжособистісні стосунки в 

колективі 

Стиль сімейного 

виховання 

• Авторитарний 

• Демократичний 

• Ліберальний 

• Рівень розвитку колективу 

• Ділові стосунки 

• Особистісні стосунки 

• Потуральний 

• Змагальний 

• Розважальний 

• Запобігливий 

• Контролювальний 

• Співчутливий 

• Гармонійний 
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Продовження табл. В.1 

Детекція протиріч та проблеми в ПС 

Визначення протиріч як зіткнення певних 

протилежних компонентів педагогічної 

системи 

Визначення проблеми як розриву між 

бажаним та фактичним результатами 

• Зовнішні           • Внутрішні 

• Універсальні    • Індивідуальні 

• „Проблема вчителя” 

• „Проблема учня” 

• „Проблема батьків” 

Формулювання ПЗ та з’ясування її типу 

Формулювання ПЗ як 

результативної мети 

З’ясування типу ПЗ стосовно 

контексту професійної діяльності  

 

Конкретизація 

результативної мети в 

проміжних 

процесуальних цілях 

Предметно-професійний контекст Соціальний контекст 

• Мотиваційний     •  Когнітивний 

• Смисловий           •  Суб’єктний 

• Рефлексивний 

• Перцептивний 

• Комунікативний 

 

Рефлексія, аналіз, антиципація проміжного результату педагогічної діяльності 

Фіксація актуального 

стану педагогічної 

системи 

Усвідомлення причинно-наслідкових 

зв’язків 

Прогнозування 

результату 

розв’язання ПЗ 

Генерація кількох гіпотез й обрання найбільш оптимальної з них 

Можливі гіпотези розв’язання  

ПЗКС 

Формулювання оптимальної гіпотези розв’язання 

ПЗКС 

Пошук імовірних варіантів 

розв’язання ПЗКС 

Обрання оптимального варіанта розв’язання 

педагогічної задачі та формулювання його у вигляді 

гіпотези: „щоб …, треба …”, „якщо …, то …”. 

Моделювання професійного контексту 

Визначення загальної тактики розв’язання 

ПЗКС 

Розробка конкретного проекту рішення 

ПЗКС 

• Оперативне втручання чи прийняття 

виваженого рішення 

• Безпосередній чи опосередкований вплив 

• Самостійне чи колективне розв’язання 

проблеми 

• Структурний компонент 

• Функційний компонент 

• Технологічний компонент 

• Результативний компонент  

Аналіз результатів розв’язання ПЗКС 

Мисленнєво-аналітична діяльність „студента-вчителя початкової школи” щодо 

відповідності отриманого результату із запланованим результатом та результатом-

ідеалом (якщо такий є) 

Рефлексія 

• оцінювання своїх інтелектуальних якостей; 

• аналіз сильних та слабких сторін своєї особистості; 

• „занурення” в майбутню професію з метою „бачення себе” відповідно до предметного 

та соціального контекстів майбутньої професійної діяльності; 

• усвідомлення себе як майбутнього вчителя початкової школи 
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Зробимо деякі наголоси. 

Відомо, що загальноприйнятою є суб’єкт-суб’єктна модель взаємодії 

вчителя та учнів як рівноправних партнерів освітнього процесу. Звідси 

визначення учасників педагогічної системи як суб’єкта впливу та об’єкта, на 

який спрямований вплив, є умовним. 

Характеризуючи вчителя як учасника педагогічної ситуації, 

акцентуємо увагу на розгляді його професійно-педагогічних, а також 

індивідуально-особистісних якостей. Уважаємо, що лише така комплексна 

характеристика дає можливість говорити про компетентність чи 

некомпетентність дій педагога. Щодо характеристики учня, то також 

наголошуємо на необхідності врахування і вікових, і індивідуальних 

психофізіологічних особливостей і потреб молодшого школяра. Такий підхід 

забезпечує бачення намірів, мотивів його поведінки в конкретній ситуації, 

що сприяє встановленню причинно-наслідкових зв’язків, виявленню 

протиріччя та проблеми. 

Зазначимо, що класифікація проблем на „проблема вчителя”, 

„проблема учня”, „проблема батьків” є авторською, наприклад, під 

„проблемою вчителя” ми розуміємо проблему, що полягає в розбіжності між 

бажаним та реальним результатами діяльності вчителя. Трактування інших 

видів проблем є аналогічним. 

У форматі нашого дослідження прийнятною вважаємо класифікацію 

стилів сімейного виховання І. Гребенникова та Л. Ковінько [247] тому, що 

кожен із стилів (потуральний, змагальний, розважальний, запобігливий, 

контролювальний, співчутливий та гармонійний), окрім рівня взаємодії 

членів родини, домінантних методів впливу батьків на дітей, відображає й 

наслідки такого виховання.  

Процес розв’язання ПЗКС, що включає етапи формулювання 

педагогічної задачі та з’ясування її типу; рефлексія, аналіз проміжного 

результату педагогічної діяльності, антиципація; генерація кількох гіпотез; 
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моделювання професійного контексту; аналіз результатів розв’язання ПЗКС 

та етап рефлексії більшою мірою відображає специфіку зазначених задач. 

Методичний супровід, що описує та визначає послідовність дій на 

вказаних вище етапах, сприяє більш точному розумінню та усвідомленню 

майбутнім учителем початкової школи того педагогічного рішення, яке йому 

необхідно прийняти. 
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ДОДАТОК Г 

Таблиця Г.1 

Програма експериментального дослідження 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
Критерії Показники Рівні сформованості 

Низький Середній Високий 

М
о
т

и
ва

ц
ій

н
о

-с
м

и
сл

о
ви

й
 

• характер 

професійної 

мотивації; 

• ціннісно-

смислове 

ставлення до себе 

як майбутнього 

вчителя 

початкової 

школи; 

• ціннісно-

смислове 

ставлення до 

процесів, явищ та 

суб’єктів 

початкової школи 

Відсутність, або 

незначна 

вираженість та 

дієвість і 

пізнавальних, і 

соціальних та 

професійних 

мотивів, їх 

неусвідомленість; 

мотиви вибору 

професії 

спрямовані на 

предметний бік 

діяльності; 

ситуативно-

фрагментарне 

смислове 

ставлення до 

майбутньої 

професії 

Недостатньо 

вмотивований 

вибір професії 

вчитель 

початкової 

школи; 

неусвідомленість 

професійних 

мотивів; достатня 

вираженість та 

дієвості 

соціальних та 

пізнавальних 

мотивів; 

узагальнено 

смислове 

ставлення до 

майбутньої 

професії 

Пріоритетність 

професійних 

мотивів, їх 

вираженість, 

дієвість та 

усвідомленість; 

сформованість 

стійкого 

смислового 

ставлення до 

себе як 

майбутнього 

вчителя 

початкової 

школи й до 

процесів, явищ 

та суб’єктів 

початкової 

школи 

З
н
а
н
н
єв

и
й
 

 

• сформованість 

професійно-

педагогічних 

знань; 

• гнучкість 

знань; 

• практичність 

знань 

Знання практично 

відсутні 
Недостатня 

повнота, 

системність, 

гнучкість та 

практичність 

знань 

Повнота, 

системність, 

гнучкість та 

практичність 

знань 
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Продовження табл. Д.1 

Д
ія

ль
н
іс

н
о

-п
о
ве

д
ін

к
о
ви

й
 

• сформованість 

професійно-

педагогічних 

умінь; 

• професійна 

спрямованість; 

• суб’єктна 

професійна 

позиція;  

• педагогічна 

активність; 

• суб’єктний 

досвід; 

• емпатія; 

• антиципація 

Незначна дієвість 

проектувально-

конструктивних, 

аналітичних, 

організаторських 

та комунікативних 

умінь; пасивно-

виконавське 

ставлення до 

майбутньої 

професії; 

ситуативна 

активність; 

відсутність 

педагогічного 

досвіду; 

несформованість 

здатності до 

аналізу та 

розуміння власних 

дій та дій учнів як 

суб’єктів 

педагогічного 

процесу; слабо 

виражена 

емпатійність; 

відсутність уміння 

прогнозувати й 

передбачати 

результати своєї 

активності, а 

також взаємодії з 

учнями 

Недостатня 

дієвість 

проектувально-

конструктивних, 

аналітичних, 

організаторських 

та комунікативних 

умінь; ситуативне 

прагнення до 

самоздійснення 

себе як учителя 

початкової школи; 

зорієнтованість на 

процес здійснення 

професійно-

педагогічної 

діяльності; 

усвідомлено 

ситуативна 

активність; 

частковий прояв 

ініціативності, 

відповідальності, 

самостійності; 

незначний 

операційний досвід 

і досвід активізації; 

достатній прояв 

емпатійності; 

здатність до 

усвідомлення та 

прогнозування 

власних дій 

Дієвість 

проектувально-

конструктивних, 

аналітичних, 

організаторських 

та комунікативних 

умінь; 

цілеспрямоване 

прагнення до 

самоздійснення 

себе як учителя 

початкової школи; 

зорієнтованість на 

учня та засоби 

здійснення 

професійно-

педагогічної 

діяльності; 

усвідомлено 

надситуативна 

активність, 

ініціативність та 

самостійність; 

значний досвід 

рефлексії, 

активізації та 

співпраці; яскраво 

виражена 

емпатійність; 

здатність до 

самоаналізу, 

усвідомлення, 

прогнозування 

власних дій та дій 

інших і до 

передбачення 

наслідків взаємодії 
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Продовження табл. Д.1 

Р
еф

ле
к
си

вн
о

-о
ц
ін

ю
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н
и
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• мотиви 

рефлексивної 

діяльності; 

• ціннісно-

смислове 

ставлення до 

педагогічної 

рефлексії; 

• сформованість 

рефлексивних 

знань; 

сформованість 

рефлексивних 

умінь 

Ситуативні, 

неусвідомлені 

мотиви 

рефлексивної 

діяльності та 

відсутність 

установки до неї; 

негативне 

ставленням до 

педагогічної 

рефлексії; 

поверхові знання 

та незначний 

прояв умінь, що 

відбивають 

особистісний, 

інтелектуальний, 

кооперативний, 

комунікативний 

типи рефлексії 

Ситуативно 

усвідомлені 

мотиви 

рефлексивної 

діяльності та 

лабільність 

установки до неї; 

невизначене 

ставлення до 

педагогічної 

рефлексії; інтенція 

рефлексії на себе; 

достатні знання та 

рівень умінь, що 

відбивають 

особистісний, 

інтелектуальний, 

кооперативний, 

комунікативний 

типи рефлексії 

Стійкі, усвідомлені 

мотиви 

рефлексивної 

діяльності; стійке 

позитивне 

ставлення до 

педагогічної 

рефлексії; 

стабільна 

установка до 

рефлексивної 

діяльності, її 

інтенція на себе й 

на інших; дієвість 

знань та вмінь, що 

відбивають 

особистісний, 

інтелектуальний, 

кооперативний, 

комунікативний 

типи рефлексії 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



283 

Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Критерії, показники та методики вимірювання компонентів професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи 

Критерії / показники Діагностичний інструментарій 

Мотиваційно-ціннісний 

компонент 

мотиваційно-смисловий: 

• характер професійних мотивів; 

• ціннісно-смислове ставлення до 

себе як майбутнього вчителя 

початкової школи; 

• ціннісно-смислове ставлення до 

процесів, явищ та суб’єктів 

початкової школи  

Твір „Чому я обрала професію 

вчитель початкової школи” (1 курс); 

твір „Мої очікування від майбутньої 

професії” (4 курс); „Діагностування 

навчальної мотивації студентів – 

майбутніх учителів початкової 

школи” (за Н. Бадмаєвою); 

модифікований питальник 

„Професійна ідентичність” (за Л. 

Шнейдер) 

Когнітивний компонент 

знаннєвий: 

• сформованість професійно-

педагогічних знань; 

• гнучкість професійно-

педагогічних знань; 

• практичність професійно-

педагогічних знань 

Авторський тест-питальник 

„Комплекс знань майбутнього 

вчителя початкової школи”; метод 

експертної оцінки якості 

розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості 

Операційно-діяльнісний 

компонент 

діяльнісно-поведінковий: 

• сформованість професійно-

педагогічних умінь; 

• педагогічна спрямованість; 

• суб’єктна професійна позиція; 

• педагогічна активність; 

• суб’єктний досвід; 

• емпатія; 

• антиципація 

Методика виявлення 

„Комунікативних та 

організаторських здібностей” 

(В. Синявського, Б. Федоришина); 

метод експертної оцінки якості 

розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості; 

методика діагностики рівня 

професійної спрямованості 

студентів (за Т. Дубовицькою); 

кольоровий тест відносин (за 

М. Люшером); модифікований 

питальник „Я: реальне – ідеальне”; 

методика „Діагностика рівня 

емпатійних здібностей” В. Бойка 
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Продовження табл. Е.1 

 

Рефлексивний компонент 

рефлексивно-оцінювальний: 

• мотиви рефлексивної діяльності; 

• ціннісно-смислове ставлення до 

педагогічної рефлексії; 

• сформованість рефлексивних 

знань; 

• сформованість рефлексивних 

умінь 

Кольоровий тест відносин 

(за М. Люшером); тест 

смисложиттєвих орієнтацій (СЖО) 

(за Д. Леонтьєвим); анкета 

„Рефлексивні знання майбутнього 

вчителя початкових класів” 

В. Желанової; методика 

„Дослідження рефлексивності 

мислення” Т. Пашукової, А. Допіри, 

Г. Дьяконова; визначення рівня 

рефлексії (за О. Анісімовим) 

 
 

 

 



285 

Додаток Ж 

Тест-питальник „Комплекс знань майбутнього вчителя початкової 

школи” 

Шановний респонденте! 

З метою покращення якості професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на кафедрі дошкільної та початкової освіти ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” проводиться 

дослідження. Звертаємося до Вас з проханням допомогти нам у цій роботі. 
 

БЛОК 1 

Уважно прочитайте запитання та із запропонованих варіантів 

відповідей оберіть одну, яка, на Вашу думку, є правильною. 

1. Який документ складається із базового навчального плану 

початкової загальної освіти, загальної характеристики інваріантного та 

варіативного складників змісту початкової загальної освіти та державних 

вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів? 

А) Закон України „Про освіту”; 

Б) календарно-тематичний план; 

В) Державний стандарт початкової загальної освіти; 

Г) Закон України „Про загальну середню освіту”. 

2. План виховної роботи вчителя затверджує: 

А) заступник директора школи з навчально-виховної роботи; 

Б) секретар; 

В) голова методичного об’єднання; 

Г) директор школи. 

3. Календарно-тематичне планування уроків повинно обов’язково 

включати: 

А) дату проведення уроку, зміст (тему) уроку; 

Б) номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітки; 

В) номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітки, список 

літератури; 

Г) номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітки, 

кількість присутніх учнів на уроці. 

4. Метод пояснення – це  

А) метод навчання, який передбачає використання попереднього 

досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою 

діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних; 

Б) метод навчання, за допомогою якого педагог у словесній формі 

розкриває сутність явищ, наукових понять, процесів, які перебувають у 

логічному зв’язку, об’єднані загальною темою; 

В) вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває 

сутність певного явища, закону, процесу; 

Г) метод навчання, який передбачає показ предметів та їх словесну 

характеристику. 
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5. Яким принципом передбачено, що у навчанні та вихованні повинні 

враховуватися рівень можливостей учнів, не створюватися інтелектуальні, 

фізичні та моральні перевантаження? 

А) принцип науковості змісту виховання й навчання; 

Б) принцип доступності, урахування вікових та індивідуальних 

особливостей учнів; 

В) принцип систематичності, послідовності; 

Г) принцип поваги до особистості дитини в поєднанні з розумною 

вимогливістю до неї. 

6. Який тип уроку, на якому ставиться та вирішується відразу кілька 

завдань, є найбільш поширеним у практиці роботи вчителя?  

А) комбінований; 

Б) урок вивчення нового матеріалу; 

В) урок узагальнення та систематизації знань; 

Г) урок контролю і корекції знань, умінь, навичок.  

7. Тривалість уроку у 2 – 3 класі складає 

А) 30 – 35 хвилин; 

Б) 40 хвилин; 

В) 45 хвилин; 

Г) на розсуд учителя. 

8. Інтегрований урок – це … 

А) це урок, який проводиться з метою розкриття загальних 

закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і 

відповідних їм навчальних предметах; 

Б) це урок, коли діти працюють з предметом чи предметами, що 

вивчають на уроці; 

В) це заняття, яке побудоване на тісних міжпредметних зв’язках, яке 

проводиться спільно двома вчителями відповідних дисциплін; 

Г) це урок, на якому присутні батьки. 

9. На які періоди поділяється процес навчання грамоти? 

А) добукварний (підготовчий), букварний (основний) і післябукварний; 

Б) букварний (основний) і післябукварний; 

В) підготовчий, добукварний, букварний, післябукварний; 

Г) букварний, післябукварний, період усвідомленого читання. 

10. Який тип мислення переважає в дітей 6 – 7 років?  

А) наочно-образне; 

Б) наочно-дієве; 

В) абстрактне; 

Г) креативне. 

11. Молодший школяр здатен концентрувати увагу впродовж … 

А) 2 – 3 хвилин; 

Б) 5 – 7 хвилин; 

В) приблизно 10 хвилин; 

Г) більше 10 хвилин. 
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12. Об’єднання школярів, згуртованих у порівняно невелику соціальну 

групу, члени якої перебувають у постійних ділових, дружніх, побутових 

стосунках, – це 

А) первинний колектив; 

Б) тимчасовий первинний колектив; 

В) актив класу; 

Г) лідери класу. 

13. Основними новоутвореннями молодшого шкільного віку є … 

А) почуття дорослості, розвиток самосвідомості; 

Б) внутрішній план дій, довільність, рефлексія; 

В) активність, самостійність, творчість; 

Г) наполегливість, відповідальність, креативність. 

14. Комплекс сталих психічних властивостей людини, що виявляються в 

її поведінці та діяльності, у ставленні до суспільства, до праці, колективу, до 

самої себе, – це … 

А) здібності; 

Б) характер; 

В) інтереси; 

Г) цінності. 

15. За допомогою методики „Матриця Равена” оцінюється … 

А) психологічна готовність дитини до школи; 

Б) наочно-образне мислення; 

В) стійкість уваги; 

Г) обсяг короткочасної зорової пам’яті. 

 

2 БЛОК 

Надайте розгорнуте тлумачення запропонованим поняттям. 

1. Дитиноцентризм – це 

 

2. Методичний прийом – це  

 
3. Принцип навчання – це  

 
4. Навчальний план – це  

 
5. Індивідуальні особливості молодших школярів – це  

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток З 

Бланк експертної оцінки гнучкості та практичності знань 

Шановний респонденте! 

З метою покращення якості професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на кафедрі дошкільної та початкової освіти ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” проводиться 

дослідження. Звертаємося до Вас з проханням допомогти нам у цій роботі. 

Уважно прочитайте текст педагогічної задачі контекстної 

спрямованості та запропонуйте своє рішення до неї: надайте відповіді на 

запитання та варіант виконання завдання. 

1-й клас. Останній урок – математика. Наталія Андріївна майже 10 

хвилин намагається пояснити склад числа 5. Вона спробувала здавалося все: 

лічбу в прямому та зворотному порядку, порівняння чисел, називання сусідів 

числа, розкладання числа на зручні доданки. Все марно. Увага дітей відсутня. 

І як результат – жоден з учнів не зміг назвати склад числа 5.  

1. Яку гігієнічну 

вимогу до складання 

розкладу занять у 

початковій школі було 

порушено? 

 

2. Які вікові 

особливості дітей 

шестирічного віку не 

врахувала вчитель? 

 

3. Охарактеризуйте 

особистісні та 

професійні якості 

Наталії Андріївни. 

 

4. Аргументуйте 

доцільність 

використаних учителем 

прийомів пояснення 

матеріалу. 

 

5. Запропонуйте 

варіант рішення 

педагогічної задачі, що 

склалася. 

 

Експертна оцінка 

Рівень Низький (неправильні 

відповіді на більшість 

запитань; варіант рішення 

відсутній або недоцільний) 

Середній (правильні 

відповіді на 3 запитання; 

варіант рішення має незначну 

ефективність) 

Високий (правильні 

відповіді на всі запитання; 

варіант рішення доцільний 

та ефективний) 
Оцінка    

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток И 

Бланк експертної оцінки аналітичних та проектувально-

конструктивних умінь 

Шановний респонденте! 

З метою покращення якості професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи на кафедрі дошкільної та початкової освіти ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” проводиться 

дослідження. Звертаємося до Вас з проханням допомогти нам у цій роботі. 

Уважно прочитайте текст педагогічної задачі контекстної 

спрямованості та виконайте завдання до неї. 

 

Попрошу уваги! За твір „Мій найкращий друг” Оленка, Катруся, 

Сергійко отримують 12 балів; Іван, Оксана та Павло – 11 балів. Все, немає 

часу на пусті балачки. Кому цікаво, той сам може під час перерви 

подивитися свою оцінку в журналі. Хоча дещо додам. Андрію, а що це ти 

вигадав: хіба Робокар може бути тобі другом? Якась нісенітниця. Твоя 

оцінка – 5 балів, і це не обговорюється. 

1. Охарактеризуйте 

особистісні й 

професійно-педагогічні 

якості вчителя; вікові та 

індивідуально-

особистісні якості 

Андрія. 

 

2. Визначте 

протиріччя та проблему 

педагогічної ситуації. 

 

3. Сформулюйте мету 

та конкретні завдання, 

які необхідно розв’язати. 

 

4. Сформулюйте 

гіпотезу до педагогічної 

задачі. 

 

5. Запропонуйте 

проект рішення цієї 

педагогічної задачі.  
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Експертна оцінка аналітичних вмінь (оцінюються завдання 1 та 2) 

Рівень Низький  Середній  Високий  

Оцінка    

Експертна оцінка проектувально-конструктивних вмінь (оцінюються 

завдання 3 – 5) 

Рівень Низький Середній Високий 

Оцінка    

 

Ключ до оцінювання 

Аналітичні вміння: 

Низький рівень – поверховий та неповний аналіз педагогічних явищ, 

процесів та суб’єктів; причинно-наслідкові зв’язки не визначено. 

Середній рівень – фрагментарний аналіз педагогічних явищ, процесів та 

суб’єктів; визначено не всі причинно-наслідкові зв’язки. 

Високий рівень – усебічний повний аналіз педагогічних явищ, процесів 

та суб’єктів; причинно-наслідкові зв’язки визначено вичерпно.  

Проектувально-конструктивні вміння: 

Низький рівень – мету та завдання не сформульовано або 

сформульовано неправильно; гіпотеза відсутня або є неоптимальною; проект 

рішення відсутній або неефективний. 

Середній рівень – мету та завдання сформульовано частково правильно; 

оптимальність гіпотези викликає деякі сумніви; недосконалий проект 

рішення.  

Високий рівень – мету та завдання сформульовано чітко та правильно; 

гіпотеза є оптимальною; завершений та досконалий проект рішення. 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток К 

Питальник „Я: реальне – ідеальне” 

 

Шановний респонденте! 

 

З метою покращення якості професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи на кафедрі дошкільної та початкової освіти ДЗ 

„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” проводиться 

дослідження. Звертаємося до Вас з проханням допомогти нам у цій роботі. 

 

У колонці „Я – реальне” зазначте, будь ласка, всі притаманні Вам риси 

характеру та поведінки, професійно-педагогічні якості, що є важливими з 

погляду Вашої майбутньої професійної діяльності. У колонці „Я – ідеальне” 

вкажіть усі ті особистісні та професійно-педагогічні якості, які повинні 

бути в „ідеального” вчителя початкової школи, хоча ще деякими Ви 

можете не володіти. 

 

№ Я – реальне Я – ідеальне  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

 

 

Дякуємо за участь в опитуванні! 
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Додаток Л 

РОБОЧА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ „ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА 

РОЗВ’ЯЗАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ КОНТЕКСТНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ” 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

 

Кількість кредитів: 5 

Галузь знань 

0101 Педагогічна 

освіта 

 

Нормативна 

(за вибором ЗВО) 

Модулів – 3   

Спеціальність: 

013 Початкова освіта 

 

Рік підготовки: 

2 – 4-й 

Змістових модулів – 3  

 

Семестр: 

IV, VI, VIII-й 

Загальна кількість 

годин: 150 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

Лекції: 

12 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4, 

самостійної роботи 

студента – 10 

 

Практичні заняття: 

50 

Самостійна робота: 

88 

Вид контролю: 

залік 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування комплексних теоретичних знань рефлексивно-

аналітичних та проектувально-конструктивних умінь щодо розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості. 

Завдання: 

1. Розкрити сутність професійної діяльності вчителя початкової школи в 

контексті розв’язання нескінченного ряду педагогічних задач. 

2. Дати визначення базовим поняттям курсу: педагогічна система, 

професійно-педагогічна діяльність, професійний контекст, аналіз, 

антиципація, рефлексія, педагогічна ситуація, педагогічна задача, педагогічна 

задача контекстної спрямованості.  

3. Визначити співвідношення педагогічної ситуації, педагогічної задачі 

та педагогічної задачі контекстної спрямованості. 

4. Усвідомити специфіку педагогічних задач контекстної спрямованості. 

5. Розглянути типологію педагогічних задач контекстної спрямованості. 



293 

6. Засвоїти алгоритм розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості. 

7. Опанувати процес розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості за алгоритмом та методичним супроводом його реалізації. 

8. Сформувати вміння всебічно характеризувати діяльність молодшого 

школяра, визначати професійно-педагогічні та індивідуально-особистісні 

якості вчителя початкової школи в конкретній педагогічній ситуації. 

Результатом вивчення спецкурсу повинні стати певні знання та вміння 

майбутнього вчителя початкової школи. 

Студент повинен: 

знати: 

1) поняття „педагогічна система”, „професійно-педагогічна діяльність”, 

„професійний контекст”, „аналіз”, „антиципація”, „рефлексія”, „педагогічна 

ситуація”, „педагогічна задача”, „педагогічна задача контекстної 

спрямованості”; 

2) предметно-професійний та соціальний контексти діяльності вчителя 

початкової школи; 

3) психолого-педагогічні особливості молодшого школяра; 

4) професійно-педагогічні та індивідуально-особистісні якості вчителя 

початкової школи; 

5) алгоритм розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості 

та методичний супровід його реалізації; 

уміти: 

1) моделювати педагогічні задачі контекстної спрямованості різних 

видів та типів; 

2) діагностувати особистість молодшого школяра в певній педагогічній 

ситуації; 

3) оцінювати професійно-педагогічні та індивідуально-особистісні 

якості вчителя початкової школи у контексті певної педагогічної ситуації; 

4) здійснювати рефлексивно-аналітичну та проектувально-

конструктивну діяльність з метою розв’язання педагогічних задач 

контекстної спрямованості. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Концептуальні положення аналізу педагогічної 

ситуації у форматі розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

 

Тема 1.1. Педагогічна задача – структурно-функційна одиниця 

професійної діяльності вчителя початкової школи 
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Специфіка професійно-педагогічної діяльності вчителя початкової 

школи. Діяльність учителя-майстра та вчителя-початківця щодо розв’язання 

педагогічних задач. Структура педагогічної діяльності (психолого-

педагогічний аналіз). 

 

Тема 1.2. Сутність педагогічної ситуації в межах розв’язання 

педагогічної задачі контекстної спрямованості 

Тлумачення поняття „педагогічна ситуація” (за різними авторами). 

Класифікація педагогічних ситуацій. Співвідношення педагогічної ситуації 

та педагогічної задачі, педагогічної задачі та педагогічної задачі контекстної 

спрямованості (графічне зображення). Психолого-педагогічний аналіз 

педагогічної ситуації – основа розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості. Конструювання педагогічних ситуацій (з особистого досвіду, 

за фотоматеріалом). 

 

Тема 1.3. Психолого-педагогічна характеристика молодшого 

школяра – вагомий складник аналізу педагогічної ситуації  

Вікові особливості учнів 1 – 4 класів. Індивідуально-особистісні якості 

молодшого школяра. Виконання тренувальних вправ на психолого-

педагогічну характеристику особистості молодшого школяра (за 

фотоматеріалом, за ситуаціями-антиподами).  

 

Тема 1.4. Характеристика професійно важливих якостей учителя 

початкової школи як суб’єкта педагогічної діяльності  

Професійно-педагогічні якості вчителя початкової школи. 

Індивідуально-особистісні якості вчителя початкової школи. Стилі 

педагогічного спілкування. Виконання тренувальних вправ на психолого-

педагогічну характеристику вчителя початкової школи (за фотоматеріалом, 

за ситуаціями-антиподами). 

 

Тема 1.5. Система вправ діагностико-аналітичного змісту 

Психолого-педагогічна оцінка діяльності вчителя, молодшого школяра в 

конкретній педагогічній ситуації. Визначення протиріччя та проблеми, що 

зумовили педагогічну ситуацію. Моделювання педагогічної ситуації за 

поданими протиріччям, проблемою. Вибір правильного варіанта розв’язання 

проблемної ситуації серед запропонованих (аргументована відповідь). 

 

Тема 1.6. Цілісний аналіз педагогічної ситуації 

Презентація алгоритму аналізу педагогічної ситуації та методичного 

супроводу його реалізації. Аналіз педагогічних ситуацій (індивідуальна 

робота, робота у творчих групах). 

 

Змістовий модуль ІІ. Розв’язання системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості: теоретичний та практичний аспекти 
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Тема 2.1. Феномен „педагогічна задача контекстної спрямованості”. 

Таксономія педагогічних задач контекстної спрямованості 

Поняття „контекст”, „професійний контекст”, „професійний контекст 

вчителя початкової школи”, „педагогічна задача контекстної спрямованості”. 

Характеристика предметно-професійного та соціального контекстів учителя 

початкової школи. Сутність мотиваційно-ціннісної, смислової, суб’єктної, 

когнітивної, рефлексивної, перцептивної та комунікативної сфер учителя 

початкової школи. Приклади відповідних видів педагогічних задач 

контекстної спрямованості. 

 

Тема 2.2. Логіка процесу розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості 

Етапи процесу розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості. Реалізація аналітичних, рефлексивних та проектувально-

конструктивних умінь на певних етапах розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Покрокове знайомство з алгоритмом розв’язання 

педагогічної задачі контекстної спрямованості. Деталізація алгоритму 

розв’язання педагогічної задачі контекстної спрямованості у вигляді 

методичного супроводу його реалізації. Колективне розв’язання педагогічної 

задачі контекстної спрямованості. 

 

Тема 2.3. Розв’язання навчальних педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

Розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості за 

алгоритмом та методичним супроводом його реалізації (колективна та 

індивідуальна робота). Презентація обраного варіанта розв’язання 

педагогічної задачі контекстної спрямованості у вигляді звіту.  

 

Тема 2.4. Розв’язання тренувальних педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

Розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості за 

алгоритмом (робота у творчих групах). Програвання поведінки вчителя, 

учнів, їхніх батьків, що змодельовані в педагогічній ситуації, та подальше 

розв’язання педагогічної задачі контекстної спрямованості. 

 

Тема 2.5. Розв’язання рефлексивно-аналітичних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

Усвідомлено-творче розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості (робота у творчих групах). Презентація міні-проектів, що є 

розв’язанням педагогічної задачі контекстної спрямованості. 

Самооцінювання та взаємооцінювання роботи групи. 

 

Змістовий модуль ІІІ. Проектна діяльність у процесі розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості 
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Тема 3.1. Розв’язання мотиваційно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих мотиваційно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.2. Розв’язання смислоутворювальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих 

смислоутворювальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота 

в малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.3. Розв’язання когнітивно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих когнітивно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.4. Розв’язання суб’єктно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих суб’єктно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.5. Розв’язання рефлексивно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих рефлексивно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.6. Розв’язання перцептивно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих перцептивно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 
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контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.7. Розв’язання комунікативно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

Розв’язання поданих та самостійно змодельованих комунікативно-

формувальних педагогічних задач контекстної спрямованості (робота в 

малих групах). Презентація проектів, що є розв’язанням педагогічної задачі 

контекстної спрямованості. Самооцінювання та взаємооцінювання роботи 

групи. 

 

Тема 3.8. Презентація педагогічних задач контекстної спрямованості 

Презентація портфоліо – скарбниця педагогічних задач контекстної 

спрямованості різних типів (самостійно змодельовані текстові задачі, дібрані 

фотозадачі та відеозадачі) і проектів їх розв’язання. Самооцінювання та 

взаємооцінювання роботи студента.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Назва змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

 

л. п. с.р. 

 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1. Концептуальні положення аналізу педагогічної 

ситуації у форматі розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

Тема 1. Педагогічна задача – структурно-функційна 

одиниця професійної діяльності вчителя початкової 

школи 

6 2  4 

Тема 2. Сутність педагогічної ситуації в межах 

розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

10 2 2 6 

Тема 3. Психолого-педагогічна характеристика 

молодшого школяра – вагомий складник аналізу 

педагогічної ситуації 

8  4 4 

Тема 4. Характеристика професійно важливих 

якостей учителя початкової школи як суб’єкта 

педагогічної діяльності 

10 2 4 4 

Тема 5. Система вправ діагностико-аналітичного 

змісту 

12  4 8 

Тема 6. Цілісний аналіз педагогічної ситуації 14 2 4 8 
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Разом за змістовим модулем 1 60 8 18 34 

Змістовий модуль 2. Розв’язання системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості: теоретичний та практичний аспекти 

Тема 1. Феномен „педагогічна задача контекстної 

спрямованості”. Таксономія педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

6 2 2 2 

Тема 2. Логіка процесу розв’язання педагогічної 

задачі контекстної спрямованості 

6 2 2 2 

Тема 3. Розв’язання навчальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

9  4 5 

Тема 4. Розв’язання тренувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

12  4 8 

Тема 5. Розв’язання рефлексивно-аналітичних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

12  4 8 

Разом за змістовим модулем 2 45 4 16 25 

Змістовий модуль 3. Проектна діяльність у процесі розв’язання 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

Тема 1. Розв’язання мотиваційно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 2. Розв’язання смислоутворювальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 3. Розв’язання когнітивно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 4. Розв’язання суб’єктно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 5. Розв’язання рефлексивно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 6. Розв’язання перцептивно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 7. Розв’язання комунікативно-формувальних 

педагогічних задач контекстної спрямованості 

5  2 3 

Тема 8. Презентація педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

10  2 8 

Разом за змістовим модулем 3 45 0 16 29 

Загальна кількість годин 150 12 50 88 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Сутність педагогічної ситуації в межах розв’язання 

педагогічної задачі контекстної спрямованості 

2 

2 Психолого-педагогічна характеристика молодшого 

школяра – вагомий складник аналізу педагогічної ситуації 

4 
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3 Характеристика професійно важливих якостей учителя 

початкової школи як суб’єкта педагогічної діяльності 

4 

4 Система вправ діагностико-аналітичного змісту 4 

5 Цілісний аналіз педагогічної ситуації 4 

6 Феномен „педагогічна задача контекстної спрямованості”. 

Таксономія педагогічних задач контекстної спрямованості 

2 

7 Логіка процесу розв’язання педагогічної задачі контекстної 

спрямованості 

2 

8 Розв’язання навчальних педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

4 

9 Розв’язання тренувальних педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

4 

10 Розв’язання рефлексивно-аналітичних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

4 

11 Розв’язання мотиваційно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

12 Розв’язання смислоутворювальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

13 Розв’язання когнітивно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

14 Розв’язання суб’єктно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

15 Розв’язання рефлексивно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

16 Розв’язання перцептивно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

17 Розв’язання комунікативно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

2 

18 Презентація педагогічних задач контекстної спрямованості 2 

Усього годин 50 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Педагогічна задача – структурно-функційна одиниця 

професійної діяльності вчителя початкової школи 

4 

2 Сутність педагогічної ситуації в межах розв’язання 

педагогічної задачі контекстної спрямованості 

6 

3 Психолого-педагогічна характеристика молодшого 

школяра – вагомий складник аналізу педагогічної 

ситуації 

4 

4 Характеристика професійно важливих якостей учителя 

початкової школи як суб’єкта педагогічної діяльності 

4 
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5 Система вправ діагностико-аналітичного змісту 8 

6 Цілісний аналіз педагогічної ситуації 8 

7 Феномен „педагогічна задача контекстної 

спрямованості”. Таксономія педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

2 

8 Логіка процесу розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості 

2 

9 Розв’язання навчальних педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

5 

10 Розв’язання тренувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

8 

11 Розв’язання рефлексивно-аналітичних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

8 

12 Розв’язання мотиваційно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

3 

13 Розв’язання смислоутворювальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

3 

14 Розв’язання когнітивно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

3 

15 Розв’язання суб’єктно-формувальних педагогічних задач 

контекстної спрямованості 

3 

16 Розв’язання рефлексивно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

3 

17 Розв’язання перцептивно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

3 

18 Розв’язання комунікативно-формувальних педагогічних 

задач контекстної спрямованості 

3 

19 Презентація педагогічних задач контекстної 

спрямованості 

8 

Усього годин 88 

 

7. Методи та форми навчання 

 

➢ слухання лекцій; 

➢ складання портфоліо; 

➢ складання термінологічного словника; 

➢ аналіз педагогічних ситуацій; 

➢ розв’язання педагогічних задач контекстної спрямованості; 

➢ моделювання педагогічних задач контекстної спрямованості; 

➢ добір фотозадач та відеозадач; 

➢ презентація скарбниці педагогічних задач контекстної спрямованості; 

➢ метод „Фішбоун”; 

➢ метод „Ділова гра”; 
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➢ робота в групах. 

 

8. Методи контролю 

 

➢ перевірка портфоліо; 

➢ письмова контрольно-модульна робота; 

➢ звіт-опис, інсценування, презентація розв’язання педагогічної задачі 

контекстної спрямованості; 

➢ моніторинг самостійної діяльності; 

➢ аналіз результатів самодіагностики щодо рівня розвитку компонентів 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

 

для екзамену 

 

для заліку 

90 – 100 A відмінно  

 

зараховано 
83 – 89 B дуже добре 

75 – 82 C добре 

63 – 74 D задовільно 

50 – 62 E достатньо 

21 – 49 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 20 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

1. Навчальні посібники. 

2. Алгоритм розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості. 

3. Методичний супровід реалізації алгоритму розв’язання педагогічних 

задач контекстної спрямованості. 

4. Банк педагогічних задач контекстної спрямованості: текстові задачі, 

фото-задачі, відео-задачі. 

 

11.  Рекомендована література 

 

Базова 
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1. Балл Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / 

Г. А. Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.  

2.  Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічні задачі: типологія та 

технологія розв’язання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

О. А. Дубасенюк, О. В. Вознюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2010. – 272 с.  

3. Дяченко Н. О. Педагогічні задачі у професійній підготовці майбутніх 

викладачів : навч. посіб. / Н. О. Дяченко. – К. : Вид-во Ліра-К, 2015. – 84 с.  

4. Желанова В. В. Контекстне навчання майбутнього вчителя 

початкових класів: теорія і технологія: монографія / В. В. Желанова ; Держ. 

закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во „ЛНУ 

імені Тараса Шевченка”, 2013. – 482 с.  

5.  Ковальчук В. А. Методичні основи розв’язання соціально-

педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх вчителів : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 „Теорія і методика 

професійної освіти” / В. А. Ковальчук. – К., 2000. – 19 с. 

6. Матвієнко О. В. Виховання школярів: педагогічні задачі та завдання / 

О. В. Матвієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. пед ун-т 

ім. М. П. Драгоманова. – К. : ПЦ „Фоліант”, 2005. – 200 с. 

7.  Мільто Л. О. Теорія і технологія розв’язання педагогічних задач : 

посібник / Л. О. Мільто. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 156 с.  

 

Допоміжна 

1. Гавриш Н. В. Навчання аналізувати педагогічні ситуації в контесті 

коучингового підходу / Н. В. Гавриш, В. В. Желанова // Вихователь-

методист. – 2009. – № 11. – С. 8 – 17. 

2. Дудник О. М. Логіка розв’язання педагогічних задач контекстної 

спрямованості / О. М. Дудник // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса 

Шевченка : Педагогічні науки. – 2017. – № 1(306). – С. 58 – 65 

3. Дудник О. М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як 

чинник підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів / О. М. Дудник // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса 

Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 3(300). – Ч. І. – С. 143 – 152. 

4. Желанова В. В. Аналіз педагогічних ситуацій як складова 

контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів / 

В. В. Желанова // Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту імені Михайла 

Коцюбинського. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2011. – № 34. – С. 276 – 

281. 

5. Желанова В. В. Педагогічні задачі контекстного типу як засіб 

формування рефлексивної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів / В. В. Желанова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. / гол. ред. 

І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2012. – Вип. 12. – С. 149 – 155. 

6. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера 

производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. шк., 1990. – 

119 с. 
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7. Кулюткин Ю. Н. Психологические особенности деятельности 

учителя: мышление учителя / Ю. Н. Кулюткин. – М. : Педагогика, 1990. – 

134 с.  

8.  Педагогічна майстерність : підручник / І. А. Зязюн, 

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.  

9. Сластенин В. А. Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. пед. 

учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов ; под ред. 

В. А. Сластенина. – М. : Издат. центр „Академия”, 2002. – 576 с.  

10. Спирин Л. Ф. Анализ учебно-воспитательных ситуаций и решение 

педагогических задач / Л. Ф. Спирин, М. А. Степинский, М. Л. Фрумкин ; 

под ред. В. А. Сластенина. – Ярославль : Изд-во ЯГПИ, 1974. – 130 с. 

11. Спирин Л. Ф. Теория и технология решения задач: (развивающее 

профессионально-педагогическое обучение и самообразование) / 

Л. Ф. Спирин ; ред. П. И. Пидкасистый. – М. : Рос. пед. агентство, 1997. – 

173 с. 
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Додаток М 

Фотоматеріал для моделювання педагогічних ситуацій 
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Додаток Н 

Фотоматеріал для психолого-педагогічної характеристики 
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Додаток П 

Список публікацій здобувача 

Монографії 

1. Дудник О. М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як 

інноваційний метод підготовки майбутнього вчителя початкових класів / 

О. М. Дудник // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у 

глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / за 

заг. ред. А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2017. – С. 305 – 324. 

2. Дудник О. М. Сутність та структура системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості у площині креативного підходу / В. В. Желанова, 

О. М. Дудник // Професійна підготовка фахівців: креативний підхід : 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид. Євенок О. О., 2017. – 

С. 218 – 233. 

Статті в наукових фахових видання України та періодичних  

зарубіжних виданнях 

3. Дудник О. М. Феномен „задача” як предмет міждисциплінарного 

дослідження / О. М. Дудник // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. 

наук. пр.; за заг. ред. проф. В. І. Сипченка. – Вип. LXXIV. – Слов’янськ : 

ДДПУ, 2015. – С. 20 – 26. 

4. Дудник О. М. Провідні напрями дослідження проблеми задачного 

підходу до професійної підготовки майбутнього педагога у ВНЗ / 

О. М. Дудник // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Ін-т інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2015. – № 85. – Спецвип. – С. 

31 – 35. 

5. Дудник О. М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як засіб 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів / О. М. Дудник // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Ін-т 

інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – К., 2016. – Вип. 

89. – Ч. 1. – С. 123 – 127.  
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6. Дудник О. М. Стан дослідженості феномену „педагогічна задача” у 

контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / 

О. М. Дудник // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Педагогічні 

науки. – 2016. – № 1(298). – Ч. 1. – С. 166 – 174. 

7. Дудник О. М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як 

чинник підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів / О. М. Дудник // Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса 

Шевченка : Педагогічні науки. – 2016. – № 3(300). – Ч. 1. – С. 143 – 151. 

8. Дудник О. М. Впровадження контекстного навчання в професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкових класів / О. М. Дудник // Вісн. 
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Додаток Р 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

Міжнародні науково-практичні конференції 

Міжнародна науково-практична конференція „Забезпечення якості 

вищої освіти: європейські й національні стандарти та індикатори” 

(м. Старобільськ, 2016 р.), доповідь: „Педагогічні задачі контекстної 

спрямованості як чинник підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів”; 

V Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми 

вищої професійної освіти України” (м. Київ, 2017 р.), доповідь: 

„Впровадження педагогічних задач контекстної спрямованості у процес 

формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у ВНЗ”; 

ІV Міжнародна науково-практична конференція „Інноваційний 

розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін” (м. Суми, 

2017 р.), доповідь: „Педагогічна задача контекстної спрямованості: сутність 

та структура”; 

Міжнародна науково-практична конференція „Педагогічна освіта на 

зламі століть: досвід минулого – погляд у майбутнє” (м. Ніжин, 2017 р.), 

доповідь: „Генеза проблеми впровадження задачного навчання в професійну 

підготовку майбутнього вчителя початкових класів”; 

Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні стратегії 

педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та 

концепції нової української школи” (м. Київ, 2017 р.), доповідь: „Педагогічні 

задачі контекстної спрямованості як засіб професіоналізації майбутнього 

вчителя початкової школи”; 

XVII Міжнародна науково-практична конференція „Професійна 

підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід” 

(м. Житомир, 2017 р.), доповідь: „Сутність та структура системи 

педагогічних задач контекстної спрямованості у площині креативного 
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підходу”; 

Міжнародна науково-практична конференція „Ключові питання 

наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст.” (м. Львів, 

2018 р.), доповідь: „Професійна компетентність вчителя початкових класів як 

результативно-цільова основа реалізації системи педагогічних задач 

контекстної спрямованості”. 

Всеукраїнські науково-практичні конференції 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Актуальні 

проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір” (м. Луцьк, 

2018 р.), доповідь: „Чинники реформування професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи”; 

Всеукраїнська науково-практична конференція „Соціалізація 

особистості в умовах сучасних викликів” (м. Старобільськ, 2018 р.), 

доповідь: „Критерії, показники та рівні сформованості професійної 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи”. 

 

 

 

 


















