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МОДЕЛЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
ЗАКЛАДАМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Початок реформування загальної середньої освіти на засадах 
концепції «Нова українська школа» поставив у центр уваги педагогічної 
теорії та практики формування вмотивованого учителя, готового до 
інноваційних змін, які відповідають сучасним соціокультурним 
викликам.

Проблему формування професійної готовності вчителя початкових 
класів досліджують Н. Бібік, В. Вітюк, Н. Кічук, О. Кучерявий,
О. Савченко, С. Сисоєва, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.

Сутності, змісту й напрямам науково-методичного супроводу 
професійного розвитку педагогів присвячені роботи Н. Бухлової, 
Л. Коновалової, Т. Сорочан та ін.

У той же час недостатньо розробленим залишається питання 
формування професійної готовності вчителів початкових класів у системі 
освіти дорослих. Особливо це стосується питання формування готовності 
даної категорії педагогічних працівників до роботи в умовах оновленої в 
контексті освітньої реформи початкової школи.

Мета роботи: розробити модель науково-методичного супроводу 
формування готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах 
Нової української школи (далі -  НУШ) закладами післядипломної 
педагогічної освіти (далі -  НПО).

Розв’язання проблеми формування готовності вчителів початкових 
класів до роботи в умовах НУШ вимагає відповідних змін у системі 
ППО, й, перш за все, переходу від інтенсивної моделі підвищення 
кваліфікації, спрямованої на розширення знань, умінь і навичок педагога, 
до моделі екстенсивної, яка передбачає значне, якщо не кардинальне 
оновлення усіх складових професійної готовності, формування 
спеціальних компетентностей (інноваційної, інклюзивної тощо).

На нашу думку, основним інструментом такої зміни в діяльності 
закладів ППО є науково-методичний супровід, який Т. Сорочан, розуміє
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як професійну взаємодію суб’єктів педагогічної діяльності щодо 
спільного опанування інновацій (Сорочан, 2012, с. 34). Визначальними 
основами науково-методичного супроводу, на думку дослідниці, є: 
демократичність -  можливість урахування різних підходів, точок зору, 
колегіальність у прийнятті певного рішення; ситуація вибору -  створення 
декількох варіантів програм, моделей діяльності, технологій, які 
забезпечують передумови для свідомого вибору; самореалізація -  
розкриття особистісного потенціалу кожного учасника педагогічного 
процесу; співтворчість -  спільна діяльність суб’єктів, які прагнуть 
досягти нових кількісних і якісних результатів (Сорочан, 2012, с. 35).

Для обґрунтування моделі готовності вчителя початкових класів до 
роботи в умовах НУШ ми будемо спиратися на:

• концептуальні й нормативно-правові засади реформування 
загальної середньої освіти, складовою якої є початкова ланка (Концепція 
«Нова українська школа», 2016);

• розуміння педагогічної моделі як сукупності визначених 
елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія, та її 
сутнісні характеристики (Осадчий, 2016).

В якості структурних елементів моделі науково-методичного 
супроводу формування готовності учителів початкових класів до роботи 
в умовах НУШ ми визначаємо наступні компоненти:

1) цільовий;
2) методологічний;
3) організаційно-методичний;
4) процесуально-технологічний;
5) результативний.
Цільовим компонентом супроводу виступає готовність учителя 

початкових класів до роботи в НУШ в єдності трьох складових, зміст 
яких визначено нами у попередніх дослідженнях (Ларіонова, 2018).

Ми розуміємо готовність учителя початкових класів до роботи в 
умовах НУШ як складне інтегративне новоутворення особистості 
педагога, сутнісними характеристиками якого є спрямованість на 
інноваційний підхід до організації освітнього процесу, методична 
креативність, здатність до побудови індивідуальної траєкторії 
особистісно-професійного розвитку в контексті мети, завдань і змісту 
реформування загальної середньої освіти.

У структурі готовності вчителя початкових класів до роботи в 
умовах НУШ ми виділяємо ціннісно-сенсовий, операційний, 
рефлексивний компоненти.

Зміст виділених нами компонентів відповідає змісту основних 
складових реформування загальної середньої освіти, визначених на 
концептуальному й нормативно-правовому рівнях.

Змістом ціннісно-сенсового компоненту є: стійке переконання в 
об’єктивній необхідності реформування загальної середньої освіти на 
засадах Концепції НУШ; позитивно-ціннісне ставлення до НУШ як
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моделі освіти, яка відповідає сучасним соціокультурним умовам, 
максимально гармонізує інтереси індивіда й суспільства, й виступає 
рушійною силою суспільного прогресу; прийняття змісту кожної 
складової реформування загальної середньої освіти як сенсу власної 
професійної діяльності; стійка позитивна настанова на активну участь у 
розбудові НУШ; усвідомлення об’єктивної необхідності зміни ролей 
учителя в освітньому процесі, самозмін на особистісному й 
професійному рівнях; усвідомлення залежності успішної розбудови 
НУШ, у тому числі, від власної особистісно-професійної позиції.

Зміст операційного компоненту визначають здатності: ефективно 
реалізовувати діапазон нових ролей учителя (модератор, фасилітатор, 
тьютор тощо); проектувати інноваційне освітнє середовище в єдності 
предметної і соціальної складових; проектувати освітній процес на 
засадах інтегративного підходу на цільовому та функціональному рівнях; 
забезпечувати адаптацію освітнього процесу до індивідуальних потреб 
кожного учня відповідно до принципу «дитиноцентризму»; 
організовувати самостійну діяльність здобувачів освіти, переважно 
навчально-пошукового, дослідницького характеру; організовувати 
контроль якості освітнього процесу на основі активного використання 
формувального оцінювання; здатність забезпечувати проактивність усіх 
учасників освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства; 
здатність до методичної креативності відповідно до контексту 
педагогічної ситуації.

Змістом рефлексивного компоненту є здатність до професійного 
самовдосконалення, розвитку своїх творчих здібностей як суб’єкта 
інноваційних змін в системі освіти взагалі й у початковій освіті зокрема 
на основі співставлення особистісно-професійних досягнень і еталонних 
вимог до вмотивованого й компетентного вчителя НУШ.

Методологічний компонент науково-методичного супроводу 
формування готовності учителів початкових класів до роботи в умовах 
НУШ ми розуміємо як сукупність наукових підходів: особистісно- 
орієнтованого, системного, андрагогічного й синергетичного.

На засадах особистісно-орієнтованого підходу учитель початкових 
класів у системі науково-методичного супроводу виступає суб’єктом 
педагогічної взаємодії, чия суб’єктність як фахівця найбільш оптимально 
формується в діяльності, максимально наближеної до змісту й умов 
професійної педагогічної діяльності.

На основі системного підходу готовність учителів початкових 
класів до роботи в умовах НУШ розглядається як система, яка, у свою 
чергу, є підсистемою систем більш високого порядку -  загальної 
професійної готовності й особистості, що зумовлює нерозривність 
процесу особистісно-професійного розвитку педагога і формування 
готовності до роботи в умовах НУШ.

Що стосується третього підходу, то ми погоджуємось із думкою 
Т. Сорочан, що «професійний розвиток педагогічних працівників
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відбувається на андрагогічних засадах, тобто з урахуванням 
особливостей навчання дорослих. Провідним мотивом дорослої людини є 
прагнення розв’язувати важливі для неї професійні проблеми за 
допомогою набутих знань. Професійні запити педагогів стають дедалі 
різноманітнішими, оскільки посилюється тенденція введення інновацій в 
освітній процес (перехід до нового змісту та термінів навчання, до 
профільної старшої школи, незалежного оцінювання навчальних 
досягнень учнів тощо) (Сорочан, 2016, с. 26).

Синергетичний підхід дозволяє визначити проблему управління 
формуванням готовності учителів до роботи в умовах НУШ як 
організацію таких зовнішніх впливів, що оптимізують внутрішні процеси 
саморозвитку особистості, актуалізують і активізують її внутрішній 
потенціал, логічно впорядковують набуті в процесі підвищення 
кваліфікації якості в таку систему як готовність до роботи в умовах 
НУШ.

Організаційно-методичний компонент ми розуміємо як сукупність 
освітніх і навчальних планів, програм, науково-методичних, навчально- 
методичних посібників, тематик випускних робіт, методичних 
рекомендацій тощо, зміст яких відповідає змісту реформування загальної 
середньої освіти взагалі та її початкової ланки зокрема.

В якості процесуально-технологічного компоненту науково- 
методичного супроводу формування готовності учителів початкових 
класів до роботи в умовах НУШ ми визначаємо форми, технології й 
методи освіти дорослих з відповідним концепції НУШ змістовим 
наповненням.

При цьому процесуальний компонент повинен об’єднувати такі 
види освіти, зазначені в Законі України «Про освіту», як :

1. неформальна освіта -  освіта, яка здобувається, як правило, за 
освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою 
освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися 
присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх 
кваліфікацій;

2. інформальна освіта (самоосвіта) -  освіта, яка передбачає 
самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під 
час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або 
іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям (ЗаконУкраїни «Про освіту», 
2018).

Аналіз педагогічної літератури з питань організації освіти 
дорослих, у тому числі підготовки їх до інноваційної діяльності, дозволяє 
виділити в якості найбільш оптимальних такі форми, технології й методи 
як лекції нетрадиційних видів (лекція-діалог, лекція-дискусія, лекція- 
диспут, лекція-семінар), проекти професійного розвитку, тренінги, 
майстер-класи, семінари з елементами тренінгу, ділові ігри, дискусійний 
метод, групова й індивідуальна супервізія (Дубасенюк, 2011; Пометун,
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2004; Пуцов & Набока, 2007; Софій, 2008; Акімова & Галузяк, 2017; 
Ягупов & Свистун, 2007).

Результативним компонентом науково-методичного супроводу є 
сформована готовність учителя початкових класів до роботи в умовах 
НУШ.

Таким чином, науково-методичний супровід формування 
готовності вчителів початкових класів до роботи в умовах НУШ 
закладами ППО -  це системна взаємодія суб’єктів педагогічної 
діяльності щодо спільного опанування інновацій, які становлять зміст 
реформування початкової освіти, в єдності цільового, методологічного, 
організаційно-методичного, процесуально-технологічного й
результативного компонентів.
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Ларіонова Н. Б. Модель науково-методичного супроводу 
формування готовності вчителя початкових класів до роботи в 
умовах Нової української школи закладами післядипломної 
педагогічної освіти

У статті розкрито сутність і особливості науково-методичного 
супроводу професійного розвитку педагогів у системі післядипломної 
освіти. Представлено модель науково-методичного супроводу 
формування готовності вчителя початкових класів до роботи в умовах 
Нової української школи. Визначено структуру моделі в єдності 
цільового, методологічного, організаційно-методичного, процесуально- 
технологічного і результативного компонентів. Охарактеризовано зміст 
компонентів моделі відповідно до основних складових реформування 
загальної середньої освіти, визначених на концептуальному й 
нормативно-правовому рівнях.

Ключові слова: науково-методичний супровід, формування
готовності вчителя початкових класів, Нова українська школа.

Ларионова Н. Б. Модель научно-методического сопровождения 
формирования готовности учителя начальных классов к работе в 
условиях Новой украинской школы учреждениями последипломного 
педагогического образования

В статье раскрыты сущность и особенности научно-методического 
сопровождения профессионального развития педагогов в системе 
последипломного образования. Представлена модель научно
методического сопровождения формирования готовности учителя 
начальных классов к работе в условиях Новой украинской школы. 
Определена структура модели в единстве целевого, методологического, 
организационно-методического, процессуально-технологического и 
результативного компонентов. Охарактеризовано содержание
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компонентов модели соответственно основным составляющим 
реформирования общего среднего образования, определенным на 
концептуальном и нормативно-правовом уровнях.

Ключевые слова: научно-методическое сопровождение,
формирование готовности учителя начальных классов, Новая украинская 
школа.

Larionova N. The Model of Scientific and Methodological Support 
for the Formation of the Readiness of the Elementary School Teacher to 
Work in the Conditions of The New Ukrainian School by Institutions of 
Postgraduate Pedagogical Education

In the article the essence and features of scientific and methodical 
support of professional development of teachers in the system of postgraduate 
education are revealed. A model of scientific and methodological support for 
the formation of the readiness of the elementary school teacher to work in the 
conditions of the New Ukrainian school is presented. The structure of the 
model in the unity of the target, methodological, organizational-methodical, 
process-technological and productive components is determined. The purpose 
of the model is the readiness of the teacher in the unity of the value-sense, 
operational and reflexive components. Methodological basis of the model are 
personal-oriented, systemic, andragogical and synergistic approaches. The 
content of components of the model is characterized in accordance with the 
main components of general secondary education reform, defined on the 
conceptual and normative levels. The model is developed on the basis of the 
extensive approach, which involves significant or radical updating of all 
components of professional readiness, the formation of special competencies 
(innovative, inclusive, etc.).

Key words: scientific and methodological support, formation of the 
readiness of the elementary school teacher, the New Ukrainian School.
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