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АНОТАЦІЯ 
 

Ляшенко Катерина Іванівна. Формування інноваційної 

компетентності в процесі підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів у педагогічному коледжі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 

011 – освітні, педагогічні науки. – Державний заклад «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка». Полтава, 2022. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

формування інноваційної компетентності в процесі підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі. 

У Вступі обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

сформульовано об’єкт, предмет, мету, завдання, методи дослідження, 

розкрито наукову новизну, практичне значення роботи, наведено відомості 

про апробацію та впровадження одержаних результатів. 

Дисертаційну роботу присвячено проблемі розробки та впровадження 

педагогічних умов формування інноваційної компетентності в процесі 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному коледжі 

та створенню освітнього компонента за вибором студента «Інноваційна 

компетентність учителя початкових класів». 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі» – на підставі вивчення науково-педагогічної 

літератури здійснено аналіз ключового поняття дослідження «інноваційна 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів», подано його 

оновлене трактування; теоретично обґрунтовано педагогічні умови щодо 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Установлено, що численні розвідки зазначеної проблеми не вирішують 

проблему інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів, оскільки вона розроблена недостатньо повно і не знайшла висвітлення 
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в сучасних наукових студіях. Дослідження проблеми в контексті 

загальноприйнятих підходів (системний, особистісно-діяльнісний, 

інноваційно-технологічний та компетентнісний) дозволило встановити, що 

до структури інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів входять такі компоненти: мотиваційно-креативний, професійно-

змістовий, інноваційно-діяльнісний та особистісно-пізнавальний.  

Визначено, що в межах компетентнісного підходу науковці 

виокремлюють особливості підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів у контексті формування інноваційної компетентності, а саме: 

підґрунтям для інноваційних змін у професійній підготовці вчителя 

початкових класів є її спрямованість на компетентнісний підхід, оскільки 

впровадження компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу 

на результат освіти в діяльнісному вимірі, забезпечення спроможності 

випускника закладу вищої освіти відповідати новим соціальним запитам, 

мати відповідний потенціал для практичного вирішення життєвих проблем; 

реалізація компетентнісного підходу сприяє формуванню у випускника 

якостей, необхідних для його інтегрування в широкий світовий 

соціокультурний простір.  

Установлено, що системний підхід забезпечує процес формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів; 

дозволяє відстежити загальні властивості та якісні характеристики окремих 

елементів у взаємодії. Такий підхід є вихідним підґрунтям, на якому 

вибудовується формування інноваційної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів у процесі професійної підготовки в педагогічному 

коледжі. 

З’ясовано, що в межах особистісно-діяльнісного підходу формування 

інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових класів 

передбачає врахування індивідуальних особливостей кожного учасника 

освітнього процесу, його потенційних можливостей, темпів розвитку, рівня 
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комунікативних знань, умінь та навичок з метою окреслення індивідуальної 

траєкторії розвитку кожного студента. 

Розкрито, що використання інноваційно-технологічного підходу, у 

межах якого розглядається педагогічна технологія, що підвищує 

ефективність процесу навчання; найвищий ступінь педагогічної творчості та 

діяльності. Інноваційно-технологічний підхід охарактеризовано як 

педагогічне винахідництво нового в педагогічній практиці, що спрямоване на 

формування творчої особистості. 

У дисертаційній праці розроблено та теоретично обґрунтовано такі 

педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів: 1) підвищення рівня мотивації до оволодіння 

інноваційною компетентністю майбутнім учителем початкових класів у 

педагогічному коледжі; 2) спрямованість змісту підготовки на набуття 

майбутнім учителем початкових класів інноваційної компетентності; 

3) інтегральне поєднання традиційних методів навчання з інноваційними, 

спрямованими на активізацію моделювання професійних ситуацій на основі 

інноваційно-діяльнісного підходу.   

Інноваційна компетентність майбутнього вчителя початкових класів 

так трактується в нашому дослідженні – це інтегрована якість особистості, 

яка характеризується наявністю нових креативних ідей у початковій освіті, 

здатністю конструювати та впроваджувати інноваційні моделі, засоби і 

технології навчання молодших школярів, орієнтуючись на індивідуальні 

особливості, інтереси і потреби дітей у подальшій професійній діяльності.  

Структура інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів складається з таких компонентів: мотиваційно-

креативного, професійно-змістового, інноваційно-діяльнісного, особистісно-

пізнавального. 

Мотиваційно-креативний компонент інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів характеризує можливість до прояву 
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творчості, розвитку креативного мислення, бажання до самовдосконалення та 

саморозвитку.  

У складі професійно-змістового компонента ми визначили 

професійно-діяльнісну сферу вчителя початкових класів, яка відповідає за 

дотримання норм, правил та принципів викладання, ураховуючи інноваційні 

технології.  

Інноваційно-діяльнісний компонент охоплює емоційно-вольову 

діяльність учителя, визначає здатність до впровадження інноваційної 

компетентності в процес навчання молодших школярів. 

Особистісно-пізнавальний компонент визначає індивідуальну освітню 

траєкторію та власну систему інноваційної діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів. 

У другому розділі – «Обґрунтування та експериментальна 

перевірка ефективності педагогічних умов формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі» – теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі.  

Розроблено критерії й показники сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. Відповідно до критеріїв та 

показників визначено та охарактеризовано рівні (високий, середній, низький) 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у педагогічному коледжі. Установлено, що більшість здобувачів освіти 

мала середній рівень сформованості інноваційної компетентності. Низький 

рівень сформованості інноваційної компетентності майбутніх учителів 

контрольної та експериментальної груп продемонстрував відсутність 

прагнення до професійного вдосконалення, стійких ціннісних установок, 

креативних настанов; низькою потребою в особистісній ініціативі, низьким 

рівнем сприйняття нововведень.  
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У результаті впровадження першої педагогічної умови – підвищення 

мотиваційного потенціалу до оволодіння інноваційною компетентністю 

майбутнім учителем початкових класів у педагогічному коледжі – визначено, 

що мотивація до інноваційної професійно-педагогічної діяльності 

характеризується продуктивною креативною діяльністю, рішенням 

нестандартних професійних проблем, високим рівень розвитку професійних 

компетентностей. Інноваційна активність майбутнього вчителя початкових 

класів проявляється в ступені інтелектуальної ініціативи, у розвитку творчої 

активності, у переході до особистісно зорієнтованого навчання, у 

використанні навчальних ситуацій, пов’язаних з професійною діяльністю 

майбутніх фахівців, а також орієнтація майбутнього вчителя на самоосвіту, 

саморозвиток, самовдосконалення. Упровадження першої педагогічної умови 

відбувалося шляхом проведення низки позааудиторних заходів інноваційно-

методичного спрямування: методичні семінари, дискусії, світові кафе, 

педагогічні читання, наукові пікніки, майстер-класи, освітні воркшопи, 

педагогічні конкурси, фахові творчі зустрічі з провідними науковцями та 

вчителями, віртуальні подорожі тощо. 

Упровадження в освітній процес другої педагогічної умови – 

спрямованість змісту підготовки на набуття майбутнім учителем початкових 

класів інноваційної компетентності – передбачало оновлення елементів 

змісту освітніх дисциплін, які розкривають сутність і специфіку професійної 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів, посилення 

спрямованості освітніх програм на забезпечення ефективності формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі. Розкрити другу педагогічну умову також стало 

можливим завдяки введенню спеціального курсу «Інноваційна 

компетентність учителя початкових класів» до навчального плану здобувачів 

освіти зазначеної спеціальності. 

Реалізація третьої педагогічної умови – інтегральне поєднання 

традиційних методів навчання з інноваційними, спрямованими на 
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активізацію моделювання професійних ситуацій на основі інноваційно-

діяльнісного підходу – дала можливість розширити спектр професійно-

інноваційної підготовки студентів до організації освітнього простору 

навчального кабінету – лабораторії початкової освіти ВСП «Лисичанський 

педагогічний фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка»»; використати в освітньому процесі сучасні трендові 

технології навчання (Сторітелінг, STEM-проєкти, LEGO-конструювання, 

мобільне навчання, гейміфікація, SMARТ-технології, проєктивні методики 

навчання та ін.); створити сучасні інноваційні засоби візуалізації освітнього 

процесу (презентації до проведення уроків початкової школи, відеододатки 

Powtoon, інтелект-карти, лепбуки, хмари слів, Scrum-дошки, дидактичні 

посібники тощо); провести педагогічні конкурси; залучити студентів до 

проходження онлайн-курсів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше 

теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі; запропоновано власне трактування поняття інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів; уточнено сутність і 

структуру інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів; удосконалено форми й методи формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів; створено спецкурс 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у процесі підготовки в педагогічному коледжі; подальшого розвитку 

набули наукові уявлення про особливості формування інноваційної 

компетентності, критерії, показники та рівні інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблені 

педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі можуть бути використані 

викладачами фахових дисциплін; упроваджено в освітній процес 
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педагогічних закладів спецкурс «Інноваційна компетентність учителя 

початкових класів», у якому розкрито методику застосування сучасних 

інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя початкових класів; 

запропоновано інструментарій інноваційних технологій навчання 

майбутнього вчителя початкових класів.  

Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи довів 

ефективність розроблених та впроваджених педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Ключові слова: інноваційна компетентність, педагогічні умови, 

інноваційні методики, сучасні інноваційні технології навчання, вчитель 

початкових класів, заклади вищої освіти, заклади фахової передвищої освіти, 
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ABSTRACT 

Lyashenko Kateryna. Formation of innovative competence in the 

process of training future primary school teachers in the pedagogical 

college. – Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the Specialty  

011 – Educational, pedagogical sciences. – State Institution – «Luhansk Taras 

Shevchenko National University». Poltava, 2022. 

The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of 

formation of innovative competence in the process of training future primary 

school teachers in the pedagogical college. 

The Introduction substantiates the relevance and expediency of the chosen 

topic, formulates the object, subject, purpose, objectives, research methods, reveals 

the scientific novelty, practical significance of the work, provides information on 

testing and implementation of the results. 

The dissertation is devoted to the problem of developing and implementing 

pedagogical conditions for the formation of innovative competence in the process 

of training a future primary school teacher in a pedagogical college and creating 

http://www.slavdpu.dn.ua/index.php/nauk/conf
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the educational component of the student's choice «Innovative competence of a 

primary school teacher». 

The first section – «Theoretical and methodological principles of 

innovative competence of future primary school teachers in the pedagogical 

college» – based on the study of scientific and pedagogical literature analyzed the 

key concept of research, «innovative competence of future primary school 

teachers», given its updated interpretation; the pedagogical conditions concerning 

the innovative competence of the future primary school teacher are theoretically 

substantiated. 

It is established that numerous studies of this problem do not solve the 

problem of innovative competence of future primary school teachers, as it is not 

fully developed and has not been covered in modern scientific studies. The study 

of the problem in the context of generally accepted approaches (systemic, 

personal-activity, innovation-technological and competence) allowed to establish 

that the structure of innovative competence of future primary school teachers 

includes the following components: motivational-creative, professional-content, 

innovative-activity and personal-cognitive . 

It is determined that within the competence approach scientists single out the 

features of training future primary school teachers in the context of innovative 

competence, namely: the basis for innovative changes in the training of primary 

school teachers is its focus on the competence approach. the result of education in 

the activity dimension, ensuring the ability of a graduate of a higher education 

institution to meet new social needs, to have the appropriate potential for practical 

solutions to life problems; the implementation of the competence approach 

contributes to the formation of the graduate’s qualities necessary for his integration 

into the wider world socio-cultural space. 

It is established that the system approach provides the process of formation 

of innovative competence of the future primary school teacher; allows you to track 

the general properties and qualitative characteristics of individual elements in the 

interaction. This approach is the initial basis on which the formation of innovative 
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competence of future primary school teachers in the process of professional 

training in the pedagogical college. 

It was found that within the personal-activity approach to the formation of 

innovative competence of future primary school teachers takes into account the 

individual characteristics of each participant in the educational process, its 

potential, pace of development, level of communicative knowledge, skills and 

abilities to determine the individual trajectory of each student. 

It is revealed that the use of innovative-technological approach, within 

which the pedagogical technology is considered, which increases the efficiency of 

the learning process; the highest degree of pedagogical creativity and activity. 

Innovative-technological approach is characterized as a pedagogical invention of 

something new in pedagogical practice, aimed at forming a creative personality. 

The dissertation research developed and theoretically substantiated the 

following pedagogical conditions for the formation of innovative competence of 

future primary school teachers: 1) increasing the level of motivation to master the 

innovative competence of future primary school teachers in the pedagogical 

college; 2) the focus of the content of training on the acquisition of future primary 

school teachers of innovative competence; 3) an integral combination of traditional 

teaching methods with innovative ones aimed at intensifying the modeling of 

professional situations on the basis of an innovative activity approach. 

Innovative competence of future primary school teachers is interpreted in 

our study – a quality of personality characterized by the presence of new creative 

ideas in primary education, the ability to design and implement innovative models, 

tools and technologies for teaching primary school children, focusing on individual 

characteristics, interests and needs of children. further professional activity. 

The structure of innovative competence of the future primary school teacher 

consists of the following components: motivational-creative, professional-

semantic, innovative-activity, personal-cognitive. 

Motivational and creative component of the innovative competence of the 

future primary school teacher characterizes the opportunity for creativity, 
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development of creative thinking, desire for self-improvement and self-

development. 

As part of the professional content component, we have identified the 

professional sphere of primary school teachers, which is responsible for 

compliance with the norms, rules and principles of teaching, taking into account 

innovative technologies. 

The innovation-activity component covers the emotional and volitional 

activity of the teacher, determines the ability to implement innovative competence 

in the learning process of primary school students. 

The personal-cognitive component determines the individual educational 

trajectory and the own system of innovative activity of the future primary school 

teacher. 

In the second section – «Substantiation and experimental verification of the 

effectiveness of pedagogical conditions for the formation of innovative 

competence of future primary school teachers in the pedagogical college» – 

theoretically substantiated and experimentally tested pedagogical conditions for the 

formation of innovative competence of future primary school teachers in the 

pedagogical college. 

Criteria and indicators of formation of innovative competence of the future 

primary school teacher are developed: motivational, cognitive, activity, reflective. 

According to the criteria and indicators, the levels (high, medium, low) of the 

formation of innovative competence of the future primary school teacher in the 

pedagogical college are defined and characterized. It was found that most students 

had an average level of innovation competence. The low level of formation of 

innovative competence of future teachers of control and experimental groups 

demonstrated the lack of desire for professional development, stable values, 

creative guidelines; low need for personal initiative, low perception of innovation. 

As a result of introduction of the first pedagogical condition – increase of 

motivational potential to mastering of innovative competence by the future teacher 

of initial classes in pedagogical college – it is defined that motivation to innovative 



 14 

professional-pedagogical activity is characterized by productive creative activity, 

the decision of non-standard professional problems. Innovative activity of future 

primary school teachers is manifested in the degree of intellectual initiative, in the 

development of creative activity, in the transition to personality-oriented learning, 

in the use of educational situations related to professional activities of future 

professionals, as well as future teacher’s focus on self-education, self-

development. The introduction of the first pedagogical condition took place 

through a number of extracurricular activities of innovative and methodological 

direction: methodological seminars, discussions, world cafes, pedagogical 

readings, scientific picnics, workshops, educational workshops, pedagogical 

competitions, professional creative meetings with leading scientists and teachers, 

virtual trips etc. 

The introduction of the second pedagogical condition in the educational 

process – the focus of the content of training for the future primary school teacher 

to acquire innovative competence – provided for updating the content of 

educational disciplines that reveal the nature and specifics of future primary school 

teacher training. primary school teacher at the pedagogical college. It was also 

possible to reveal the second pedagogical condition due to the introduction of a 

special course «Innovative competence of primary school teachers» in the 

curriculum of students of this specialty. 

Implementation of the third pedagogical condition – an integrated 

combination of traditional teaching methods with innovative ones aimed at 

intensifying the modeling of professional situations on the basis of innovation-

activity approach – made it possible to expand the range of professionally 

innovative training of students to organize educational space SSS «Lysychansk 

Pedagogical Professional College State Institution «Luhansk Taras Shevchenko 

National University»»; use modern trend-based learning technologies in the 

educational process (Storytelling, STEM-projects, Lego-design, mobile learning, 

gamification, Smart-technologies, projective teaching methods, etc.); to create 

modern innovative means of visualization of the educational process (presentations 
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for primary school lessons, video applications Powtoon, intelligence maps, laptops, 

word clouds, Scrum-boards, teaching aids etc.); to hold pedagogical competitions; 

involve students in online courses. 

The scientific novelty of the research is that for the first time the 

pedagogical conditions for the formation of innovative competence of the future 

primary school teacher in the pedagogical college are theoretically substantiated; 

the own interpretation of the concept of innovative competence of the future 

primary school teacher is offered; the essence and structure of innovative 

competence of the future primary school teacher are specified; the forms and 

methods of formation of innovative competence of the future teacher of initial 

classes are improved; created a special course for the formation of innovative 

competence of future primary school teachers in the process of training in the 

pedagogical college; Scientific ideas about the peculiarities of the formation of 

innovative competence, criteria, indicators and levels of innovative competence of 

the future primary school teacher were further developed. 

The practical significance of the study is that the developed pedagogical 

conditions for the formation of innovative competence of the future primary school 

teacher in the pedagogical college can be used by teachers of professional 

disciplines; introduced in the educational process of pedagogical institutions a 

special course «Innovative competence of primary school teachers», which 

revealed the method of applying modern innovative technologies in the 

professional activities of primary school teachers; the toolkit of innovative 

technologies of training of the future teacher of initial classes is offered. 

The analysis of the results of experimental research proved the effectiveness 

of the developed and implemented pedagogical conditions for the formation of 

innovative competence of the future primary school teacher. 

Key words: innovative competence, pedagogical conditions, innovative 

methods, modern innovative technologies of teaching, primary school teacher, 

institutions of higher education, institutions of professional higher education, 

educational process, pedagogical college. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У двадцять першому столітті 

людство захопило стрімке зростання інформаційного потоку, який 

надзвичайно швидко почав змінювати якість та зміст життя. Інновації 

сьогодні мають активний характер впливу на всі сфери діяльності. 

Особливого значення інновації набувають в освіті. Характерною тенденцією 

реформування сучасної освіти в Україні є її спрямованість на підвищення 

якості освіти, орієнтацію всебічного розвитку особистості та підвищення 

рівня її освіченості. Сучасного вчителя неможливо уявити без гаджетів, 

персоніфікованого, проактивного, діяльнісного, інноваційного підходів до 

процесу освіти та самовдосконалення.  

Сучасна школа як соціально-педагогічна система покликана 

забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б відповідали цілям 

розвитку особистості й сучасним вимогам суспільства. Сучасний заклад має 

допомогти здобувачам освіти у володінні технологіями життєтворчості, 

створити умови для розкриття потенціалу самопізнання, самооцінки, 

саморегуляції та самореалізації, інтеграції в соціокультурний простір.  

Це окреслює необхідність розв’язання проблеми модернізації 

вітчизняної освітньої системи, пов’язаної з її інформатизацією, 

упровадженням інновацій у навчання, що спонукає педагогічні заклади вищої 

освіти до підготовки вчителів, здатних реалізувати кардинальні перетворення 

в галузі освіти (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про Національну програму інформатизації», 

«Про інноваційну діяльність», Державна національна програма «Освіта 

(Україна XXI століття)», Державна програма «Інформаційні та комунікаційні 

технології в освіті і науці», Національна рамка кваліфікацій, Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегія 

розвитку вищої освіти в Україні на 2021 – 2031 роки, Галузева Концепція 

розвитку неперервної педагогічної освіти). 
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В умовах реформування системи освіти України, створення якісно 

нової фундаментальної парадигми особливої ваги набуває модернізація 

змісту освіти та оновлення державних стандартів. Події сьогодення диктують 

нам нові умови життя, навчання та розвитку. Сучасному педагогу потрібно 

весь час бути в епіцентрі подій, володіти новітніми, інноваційними 

технологіями навчання, розуміти значення навичок ХХІ століття для 

формування особистості, патріота, лідера та інноватора, як це зазначає 

Концепція нової української школи [154]. 

Особливої актуальності набуває проблема підготовки майбутніх 

учителів для початкового рівня повної загальної середньої освіти, що 

пов’язано з упровадженням оновленого Державного стандарту початкової 

освіти (2018), Концепції Нової української школи (НУШ) (2016), Концепції 

розвитку педагогічної освіти (2018) й вимагає від педагогічних закладів 

вищої та фахової передвищої освіти здійснення пошуку шляхів 

удосконалення процесу формування інноваційної компетентності в 

здобувачів вищої педагогічної освіти. 

Усвідомлюючи роль і значення педагога як рушійної сили освітянських 

реформ, ЗВО реалізують програми інноваційного розвитку, де одним із 

важливих завдань визначають оновлення професійної компетентності 

вчителя в умовах інноваційної діяльності. Останнім часом відбувається 

переосмислення системи пріоритетів неперервної педагогічної освіти, у 

процесі якої першочергового значення набувають питання становлення 

вчителя як суб’єкта інноваційної діяльності та засвоєння ним освітніх 

технологій і компетентностей. Потреба в інноваційній спрямованості 

педагогічної діяльності в сучасних умовах розвитку освіти викликана також 

необхідністю оновлення організації освітнього процесу в закладах освіти 

різного типу. Інноваційні педагогічні технології стають типовим явищем 

освітянської практики, а готовність до їх застосування – вимогою до всіх 

педагогів. Головним у цьому процесі має стати питання підготовки вчителя-

інноватора (ментора, амбасадора, тьютора, фасилітатора та ін.) початкових 
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класів, який володіє проєктивним мисленням, перспективними 

педагогічними технологіями, є суб’єктом особистісного і професійного 

зростання. 

В Україні базою дослідження питань формування інноваційної 

компетентності вчителя слугують роботи таких науковців, як Л. Бyркова, 

А. Верлань, А. Гуржій, Р. Гуревич, Ю. Дорошенко, Л. Дaнилeнко, М. Жалдак, 

Л. Зaхарoва, М. Кадемія, M. Клaрін, М. Козяр, В. Кухаренко, А. Литвин, 

Ю. Машбиць, І. Підласий, О. Спірін, Л. Шевченко, Б. Шунечич, 

О. Ярошинська та ін. Велику зацікавленість у цьому контексті становлять 

праці зарубіжних авторів І. Кєжковська, Ю. Маргуліса, М. Моїсеєвої, 

Р. Нортона, Є. Полат, І. Роберт, Б. Скіннера, Є. Толмана, Є. Торндайка, 

Ф. Темникова, Дж. Хартлі. Основні напрями та особливості педагогічної 

майстерності в професійній діяльності, зокрема і до інноваційної, висвітлено 

в студіях Г. Балла, І. Зязюна, Є. Климова, А. Красовського, В. Кулініченко, 

С. Максименка, Е. Помиткіна, В. Рибалки та ін. Чинники здійснення 

інновацій в освіті та різні аспекти інноваційної компетентності та умови її 

розвитку обґрунтовано в розвідках О. Аматьєвої, В. Войтко, Н. Гавриш, 

І. Єрмакова, О. Єфросініної, А. Кальянова, В. Кременя, Р. Миленкової, 

А. Ніколаєва, В. Носкова, А. Поскрякової, Ю. Ситник та ін. Закони і 

принципи інноваційних педагогічних процесів, репрезентовано в роботах 

В. Бегея, Ю. Васильєва, І. Дичківської, В. Маслова та ін., значною мірою 

висвітлюють конкретно-історичну ситуацію розвитку сучасної освіти, 

зумoвлюють пермaнентність і спрямoваність прoцесів ствoрення, 

упрoваджeння, пoширення пeдагогiчних iнновацій нa рoзвитoк та 

модернізацію психолого-педагогiчної теорiї і практики. Наукове підґрунтя 

нашої проблеми становлять праці Л. Гаврилової, В. Желанової, 

О. Кучерявого, О. Огієнко, А. Сбруєвої, Л. Сущенко, Ф. Тейлoра, 

Л. Товажнянськoго, А. Файoля, Р. Фатхутдінoва, І. Хижняка, Ф. Хмiля та ін. 

Нині створено певні передумови формування компетентнісної освіти 

студентів у галузі використання інновації, формування інноваційної 
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компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Віддаючи належне 

розробкам теоретичних і прикладних напрямів проблеми, відзначимо, що 

інновації в освіті як засіб формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів ще не були предметом окремого 

дослідження. Водночас практика показує, що вони часто не усвідомлюють 

потреби застосування інноваційних технологій у процесі навчання, у них не 

сформовано відповідні знання й уміння, оскільки їхня підготовка в цій галузі 

у педагогічних закладах залишається багато в чому фрагментарною, не 

охоплює всіх видів освітньої діяльності.   

За цих обставин особливо актуальним є формування надійних 

теоретико-методологічних засад дослідження інноваційної компетентності 

майбутнього фахівця початкової освіти. Потреби в удосконаленні змісту 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи пов’язані з різними 

аспектами модернізації початкової школи: переходом до реалізації нового 

Державного стандарту початкової освіти, підтримкою гуманізації освіти, ідей 

дитиноцентризму у навчанні, запровадження принципів компетентнісного та 

особистісно зорієнтованого підходів у навчанні молодших школярів, 

упровадженням інформаційних технологій в освітній процес початкової 

школи.  

Незважаючи на достатню кількість наукових досліджень щодо проблем 

формування інноваційної компетентності, існують невирішені протиріччя, 

що зумовлюють актуальність питання про розвиток фахової інноваційної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів. Це протиріччя між: 

потребою суспільства у кваліфікованих учителях початкових класів з 

високим рівнем інноваційної компетентності та водночас нерозробленістю 

педагогічних умов її розвитку в педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти; значним підвищенням інтересу та мотивацією з боку 

вчителів початкових класів до інноваційних педагогічних технологій, 

прагненням використовувати інновації у своїй професійній діяльності і 

несформованістю в більшості з них інноваційної компетентності. 
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Ураховуючи названі вище дефініції тема дисертаційної роботи 

«Формування інноваційної компетентності в процесі підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному коледжі» є 

актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами й темами. 

Дисертацію виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри 

педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (м. Полтава) у межах комплексної наукової теми: «Якість 

сучасної освіти: теорія, моніторинг, технології» (державний реєстраційний 

номер 0117U002854). Тему затверджено вченою радою ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка» (протокол № 3 від 

25.10.2019 р.).  

Нормативна база дослідження. У роботі враховано вимоги Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про Національну програму 

інформатизації», «Про інноваційну діяльність»; Положення про організацію 

освітнього процесу у закладах вищої освіти; Положення про організацію 

освітнього процесу у закладах фахової передвищої освіти; Державного 

стандарту початкової загальної освіти; Концепції Нової української школи 

(НУШ) (2016); Концепція розвитку педагогічної освіти; Національної 

стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; Державних 

програм «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці», «Освіта 

(Україна XXI століття)»; Національної доктрини розвитку освіти, 

Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року; 

Конвенції про права дитини; нормативних актів МОН України, що 

регламентують діяльність педагогічних коледжів.   

Мета дисертаційної праці – визначити, обґрунтувати та 

експериментально перевірити ефективність педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

процесі професійної підготовки в педагогічному коледжі. 
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Об’єкт дослідження – процес формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі.  

Предмет дослідження – педагогічні умови формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів.  

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні, що ефективність 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів підвищиться, якщо в процесі навчання реалізувати такі педагогічні 

умови:  

‒ підвищення рівня мотивації до оволодіння інноваційною 

компетентністю майбутнім учителем початкових класів у педагогічному 

коледжі;  

‒ спрямованість змісту підготовки на набуття майбутнім учителем 

початкових класів інноваційної компетентності;  

‒ інтегральне поєднання традиційних методів навчання з 

інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання професійних 

ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу. 

Для досягнення мети та перевірки висунутої гіпотези необхідно 

вирішити такі завдання:  

1. Схарактеризувати стан розробленості проблеми формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, 

вивчити особливості застосування інноваційних технологій у педагогічних 

коледжах. 

2. Визначити сутність та структуру інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів педагогічного коледжу в процесі 

професійної підготовки. 

3. Розробити критерії, показники та рівні інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів педагогічного коледжу. 
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4. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів. 

5. Експериментально перевірити ефективність запропонованих 

педагогічних умов формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі підготовки в педагогічному коледжі. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, 

моделювання, узагальнення застосовано з метою вивчення психологічної, 

педагогічної та методичної літератури й визначення концептуальних засад 

дослідження, уточнення сутності й особливостей процесу формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів; 

емпіричні: педагогічне спостереження й аналіз занять, бесіди з викладачами і 

здобувачами освіти, анкетування й опитування викладачів і студентів, 

діагностичні методики; тестування з метою визначення ролі інноваційних 

технологій у педагогічній освіті, самооцінювання для виявлення рівня 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів; педагогічний експеримент із метою перевірки ефективності 

обґрунтованих педагогічних умов і моделі формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів; якісний і кількісний 

аналіз результатів на основі математичної статистики, що застосовувалися 

для опрацювання одержаних даних і встановлення кількісних залежностей 

між явищами і процесами, що досліджувалися. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: 

філософські положення про єдність теорії і практики, взаємозумовленість та 

взаємозв’язок об’єктивних та суб’єктивних чинників у формуванні 

особистості; фундаментальні положення філософії освіти (В. Андрущенко, 

Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, В. Курило), системного (В. Афанасьєв, 

І. Блауберг, В. Садовський, А. Уємов, Е. Юдін), контекстного 

(А. Вербицький, Т. Дубовицька, В. Желанова, Н. Жукова, О. Ларіонова), 

діяльнісного (Г. Балл, А. Брушлинський, Л. Виготський, О. Леонтьєв, 
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С. Рубінштейн), задачного (Г. Балл, В. Докучаєва, В. Козаков, 

Л. Кондрашова, Г. Костюк, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, М. Левіна, 

В. Сластьонін, Л. Спірін, Г. Сухобська, Л. Фрідман, М. Фрумкін), 

компетентнісного (І. Зимня, О. Овчарук, Ю. Татур, Л. Хоружа), суб’єктного 

(Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, А. Брушлинський, Г. Костюк, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, С. Шехавцова), рефлексивного (В. Желанова, 

М. Марусинець, І. Семенов, С. Степанов, Г. Щедровицький) наукових 

підходів; положення теорії педагогічних систем (Ю. Бабанський, 

В. Беспалько, В. Докучаєва, Т. Ільїна, О. Караман, Н. Кузьміна); наукові 

праці з проблем професійної підготовки майбутніх педагогів (В. Бондар, 

Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, О. Кучерявий, В. Сластьонін), зокрема 

вчителя початкової школи (О. Березюк, Н. Бібік, О. Біда), В. Желанова, 

Л. Коваль, О. Ліннік, О. Матвієнко, М. Починкова, О. Савченко, 

О. Суховірський, Л. Хомич, О. Ярошинська); професійної компетентності 

вчителя початкової школи (Н. Бібік, О. Біда, Я. Кодлюк, О. Савченко, 

Л. Хомич); зміст підготовки вчителя початкових класів (О. Кучерявий, 

Л. Гаврилова, І. Хижняк, В. Желанова); концептуальні ідеї задачного 

(Г. Балл, А. Єсаулов, В. Загвязинський, Д. Пой, Л. Фрідман) та контекстного 

(А. Вербицький, В. Желанова, О. Ларіонова) навчання; загальнотеоретичні та 

практичні аспекти розв’язання педагогічних задач (Н. Бордовська, 

В. Докучаєва, В. Желанова, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, 

М. Левіна, О. Матвієнко, В. Сластьонін, Л. Спірін, Г. Сухобська, 

Л. Фрумкін). 

Організація та експериментальна база дослідження. Дослідно-

експериментальна робота проводилася на базі Відокремленого структурного 

підрозділу «Лисичанський педагогічний фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національній університет імені Тараса Шевченка»», 

Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національній університет імені Тараса Шевченка», 

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний 
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педагогічний університет» та Полтавського національного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка. Усього дослідженням було охоплено 648 

здобувачів освіти ЗВО та ЗФПО України. 

Наукова новизна полягає в тому, що вперше: а) запропоновано власне 

трактування поняття інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів; б) на основі наукових підходів проведено діагностику 

рівнів сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів; в) обґрунтовано компоненти, критерії та показники 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів; г) розроблено та розкрито педагогічні умови формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів; д) розроблено 

модель формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів; е) створено спецкурс щодо формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі підготовки 

в педагогічному коледжі.  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблені 

педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі можуть бути використані 

викладачами фахових дисциплін; упроваджено в освітній процес 

педагогічних закладів спецкурс «Інноваційна компетентність учителя 

початкових класів», у якому розкрито методику застосування сучасних 

інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя початкових класів; 

запропоновано інструментарій інноваційних технологій навчання 

майбутнього вчителя початкових класів; обґрунтовано ефективність роботи 

лабораторії початкової освіти як майданчика для реалізації педагогічних 

умов формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів. 

Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі 

професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальності 013 Початкова 

освіта, у науково-педагогічній підготовці здобувачів фахової передвищої та 
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вищої освіти, а також у системі підвищення кваліфікації фахівців та 

самоосвітній діяльності студентів закладів фахової передвищої та вищої 

освіти України, при підготовці до написання курсових та кваліфікаційних 

наукових робіт різного рівня з проблеми формування інноваційної 

компетентності в процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава) 

(довідка про впровадження № 610/2-38/57 від 11.04.2022 р.); ВСП 

«Лисичанський педагогічний фаховий коледж ДЗ «Луганський національній 

університет імені Тараса Шевченка»» (м. Лубни) (довідка про впровадження 

№ 164/31 від 18.02.2022 р.); ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний 

університет» (м. Слов’янськ) (довідка про впровадження № 68-22-16/1 від 

14.01.2022 р.), ВСП «Фаховий коледж ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка»» (м. Полтава) (довідка про 

впровадження № 12 від 08.02.2022 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні 

положення дисертаційної роботи оприлюднювались на науково-практичних 

конференціях різного рівня: міжнародних: Міжнародному інтернет-марафоні 

«Досвід освіти ХХІ сторіччя. Європейський контекст, «STEM і STEAM-

проєкти в школі»» (2017), Міжнародній міждисциплінарній асамблеї 

«Посттравматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації 

війни» (Варшава – Київ, 2018), I Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: 

літні диспути» (Дніпро, 2019), VІI Міжнародній науково-практичній онлайн-

конференції «Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні 

гармонійно розвиненої особистості» (Дніпро, 2020), VІII Міжнародній 

науково-практичній онлайн-конференції «Взаємодія духовного й фізичного 

виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості» (Слов’янськ –

 Краматорськ, 2021), XII міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Сучасний рух науки» (Дніпро, 2021); усеукраїнських: 
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Всеукраїнському фестивалі STEM-проєктів (Київ, 2017), V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих науковців «Інформаційні 

технології – 2018» (Київ, 2018), ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Соціально-педагогічні основи розвитку особистості в сучасних 

умовах комунікації: досвід, проблеми, перспективи» (Київ, 2019), І 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інтеграція освіти, науки та 

бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути» (Дніпро, 2020), 45 

всеукраїнській практично-пізнавальній інтернет-конференції «Наукова думка 

сучасності і майбутнього» (Дніпро, 2021), ІХ Всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Система надання освіти 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу» 

(Лисичанськ, 2021), V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та 

економічній сферах України: теорія і практика» (Київ, 2021); регіональних: 

другій районній науково-практичній конференції «Обдаровані діти – 

інтелектуальний потенціал держави» (Старобільськ, 2017), регіональній 

науково-практичній конференції «HARD/SOFT SKILLS фахівця нової 

генерації» (Лисичанськ, 2020); на засіданнях кафедри педагогіки ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи висвітлено у 4 

одноосібних публікаціях, зокрема: 3 статті – у наукових фахових виданнях 

України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні; у співавторстві 

опубліковано 3 статті наукових виданнях України; статті в інших 

виданнях: 5 статей – у наукових виданнях України, 1 – у зарубіжному 

періодичному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

використаних джерел (255 найменувань, з них 19 іноземними мовами). 

Робота містить 17 додатків на 38 сторінках, 19 таблиць, 10 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації – 228 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

 

1.1. Проблема формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів як предмет науково-

педагогічних досліджень  

 

Україна перебуває в стадії реформування системи освіти. Змінюються 

освітні стандарти, вводяться нові стратегії розвитку, вдосконалення професії 

вчителя. У зв’язку з цим зміщуються акценти в процесі навчання, важливим 

стає не тільки оволодіння знаннями та «твердими» навичками, надзвичайно 

актуальним є навчити Soft-skills та сформувати сучасні компетентності в 

здобувача освіти. 

Однозначно, що для цього необхідно готувати фахівця нової генерації, 

спроможного втілювати нововведення та працювати із сучасними дітьми. 

Зазначимо, що вчитель початкових класів має бути інноваційним, цікавим, 

креативним та компетентним професіоналом своєї справи.  

Отже, постає питання визначення значення компетентності загалом та 

інноваційної діяльності зокрема. У Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року зазначено, що «Модернізація і розвиток 

освіти повинні набути випереджального безперервного характеру, гнучко 

реагувати на всі процеси, що відбуваються в Україні та світі. Підвищення 

якісного рівня освіти має бути спрямовано на забезпечення економічного 

зростання держави та розв’язання соціальних проблем суспільства, дальше 

навчання і розвиток особистості. Якісна освіта є необхідною умовою 

забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства» [177]. 
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Значущим маркером модернізації професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів є праці таких науковців, як: С. Бадер [9; 10], 

Н. Бахмат [15 – 17], І. Богданова [28], С. Бондар [32], Н. Бібік [26], І. Гавриш 

[41], В. Гриньова [49], О. Деркач [51], О. Іонова [84], Л. Коваль [94], 

А. Крижановський [107], В. Желанова [68], А. Коломієць [96], О. Кучерявий 

[113], С. Литвиненко [117], С. Мартиненко [145], О. Нікулочкіна [143], 

М. Починкова [168], О. Савченко [188], К. Степанюк [213], І. Упатова [218], 

О. Хижна [220], Л. Хомич [225], Л. Хоружа [231] та інші, які розв’язують 

загальнопедагогічні та методичні аспекти вдосконалення цієї галузі. 

У студіях зазначених авторів визначено закономірності професійної 

підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, запропоновано 

характеристику основних наукових підходів до розв’язання проблеми 

формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до фахової 

діяльності, етапи та особливості її організації [57, с. 29 – 30]. 

Запровадження державних освітніх стандартів та рівневої вищої освіти 

вимагає перегляду підходів до підготовки, професійної діяльності та 

педагогічної культури вчителя, оскільки саме йому належить ключова роль у 

досягненні успіху всіх започаткованих у світі інновацій і реформ. 

Саме вчитель постає суб’єктом соціально-педагогічних реформ, 

розробником і керівником проєктів, лідером, діагностом, консультантом і 

організатором навчально-пізнавальної діяльності учнів. Які б форми не 

приймала освіта, завжди важливою фігурою в ній буде вчитель. «Важко 

переоцінити роль особистості вчителя, його моральності в пробудженні та 

розвитку здібностей, нахилів, талантів наших дітей», – писав 

В. Сухомлинський [215, с. 105]. Саме тому вирішальною та необхідною 

умовою організації професійної підготовки фахівця є різнобічна орієнтація 

майбутнього вчителя на всі сфери педагогічної діяльності: навчальну 

діяльність учнів та її методичну обґрунтованість, виховну взаємодію та її 

організацію, дослідно-пошукову роботу та оволодіння її методикою.   
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Добре відомі слова К. Ушинського, що «у вихованні все повинно 

базуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила виливається 

тільки із живого джерела людської особистості…» [221, с. 26].  

Система знань педагога визначає систему знань учня. Способи 

пізнавальної діяльності педагога формують аналогічні за рівнем способи 

пізнавальної діяльності його учнів.  

Педагогічна діяльність має низку специфічних особливостей. Перш за 

все, специфіка в тому, що її мету визначає суспільство. Компетентне 

виконання педагогічної діяльності потребує володіння певними вміннями, які 

можливо виробити тільки на практиці: 

- уміння ставити та вирішувати педагогічні завдання; 

- уміння спілкування, організації педагогічного процесу як 

співпраці та взаємодії; 

- уміння організовувати навчальний матеріал як систему 

пізнавальних завдань; 

- уміння орієнтуватися на дитину, її індивідуальні особливості; 

- прогностичні та проєктивні вміння; 

- методичні вміння; 

- самоосвітні вміння та навички [1, с. 53]. 

Педагогічній діяльності також притаманний творчий дослідницький 

характер. 

Аналіз природи педагогічної діяльності та її сутності чітко визначають 

місце педагогічної практики в професійному становленні майбутнього 

вчителя. Оволодіння педагогічною діяльністю й формування готовності до 

неї можливі тільки при взаємопроникненні теоретичної та практичної 

підготовки майбутнього вчителя. 

Відповідно до кваліфікаційних вимог випускник за роки навчання 

повинен набути вміння спостерігати, діагностувати прояви індивідуальності 

дітей, оволодіти прийомами, методами, формами навчання та виховання 

[179]. 
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Випускник педагогічного коледжу повинен увійти в інноваційний 

режим сучасних освітніх закладів різного типу та установ, бути орієнтованим 

на творчість, педагогічну імпровізацію, пошук нових методів і форм 

виховання й навчання, бути готовим до експериментально-пошукової роботи 

і з групою дітей, і індивідуально [1, с. 44].  

Педагогічна практика посідає центральне місце в професійній 

підготовці вчителя. Саме на практиці здобувач освіти може визначитися, 

наскільки правильно він обрав для себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь 

співвідношення особистісних якостей з професією вчителя [Там само]. 

Зміст педагогічної практики відображає основні положення Закону 

України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта. Україна 

XXI ст.», Закону «Про вищу освіту» та зміни, що відбуваються в системі 

сучасної освіти. 

Практична підготовка майбутнього вчителя початкових класів 

починається на другому курсі через уведення лабораторного практикуму з 

дисциплін професійно спрямованого циклу. Зміст лабораторного практикуму 

містить проведення спостережень та аналізу освітньої роботи в закладах 

загальної середньої освіти. Набуті знання та вміння закріплюються й 

удосконалюються завдяки системі навчальних та виробничих практик [1, 

с. 44]. 

Зміст кожного виду практики визначається пріоритетними завданнями 

розвитку та виховання дітей, особливостями методик навчання та виховання, 

а головною умовою організації практичної підготовки є різнобічна орієнтація 

майбутнього педагога на всі сфери педагогічної діяльності: предметну, 

навчальну діяльність учнів, її методичну оснащеність, особистісні виховні 

взаємини та їх організацію, пошуково-дослідницьку роботу й оволодіння її 

методикою. Умовою організації педагогічної діяльності є розвиток у 

майбутнього вчителя педагогічної самодіяльності і власної та професійної 

позитивної Я-концепції [Там само, с. 45]. 
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Педагогічна практика допомагає реально розвивати в умовах 

природного педагогічного процесу методичну рефлексію, коли для педагога 

предметом мислення є засоби й методи власної педагогічної діяльності. 

Аналіз такої діяльності допомагає практиканту усвідомити труднощі, які 

виникають у процесі роботи, і знайти шляхи їх подолання. При цьому дуже 

важливо, щоб студент самостійно міг визначити, які помилки допущені ним у 

зв’язку з недостатнім рівнем професійних знань і вмінь, а які обумовлені 

його особистісними якостями [219, с. 37].  

Отже, професійна компетентність викладача – це динамічна інтеграція 

знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 

визначає його здатність успішно здійснювати професійну діяльність. 

Зокрема, побудова на заняттях з психолого-педагогічних дисциплін для 

здобувачів вищої освіти комунікативних взаємодій дає можливість 

створювати інноваційні форми соціального партнерства, у яких студенти 

розв’язують практико зорієнтовані завдання. Завдяки цьому вони набувають 

умінь працювати в команді (вступати в комунікації) і реалізовувати свій 

особистісний ресурс. У професійній діяльності педагог постає активним 

суб’єктом спілкування: передає та приймає інформацію, установлює контакт 

з ними, будує взаємини на основі діалогу, толерантності, творить 

комунікацію на засадах інтимно-особистісного спілкування, прагне до 

максимальної реалізації потенціалу кожного та забезпечує позитивну 

атмосферу освітньої діяльності й емоційний комфорт кожного учасника 

освітнього процесу [235, с. 244 ].  

Аналіз психолого-педагогічних джерел дає підстави стверджувати, що 

фахова підготовка майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних 

закладах фахової передвищої освіти має здійснюватися як цілеспрямований, 

систематичний та організований процес. Відзначимо, що викладачі ЗФПО, 

які здійснюють підготовку педагогічних кадрів в умовах оновлення освіти, 

мають бути спрямовані не лише на передачу студентам професійних 
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компетентностей, а й зорієнтовані на формування в них стійкої мотивації, 

творчого потенціалу та таких особистісних якостей, що дадуть змогу 

ефективно здійснювати професійну діяльність в умовах постійно 

зростаючого технічного прогресу [57, с. 31]. 

Отже, професійна підготовка сучасного фахівця в галузі початкової 

освіти неодмінно передбачає необхідність неперервної освіти, готовність до 

постійного підвищення своєї професійної майстерності в умовах розвитку 

інформаційного суспільства й інформатизації освітнього процесу [56, с. 126]. 

Важливим складником інноваційної компетентності є саме 

комунікативна, оскільки вона слугує основою духовно-морального 

саморозвитку і водночас чинником перетворень знань та вмінь викладача в 

бажанні проявити гуманність, душевну щедрість, зрозуміти й допомогти 

своїм вихованцям. Особистісний потенціал викладача становить складну 

комбіновану характеристику особистості фахівця освітнього процесу. 

Комунікативна компетентність – це не лише наявність знань, умінь та 

навичок, а й готовність їх адекватного та ефективного використання в 

безпосередній професійній діяльності. Це інтегроване поняття, що включає 

компоненти норм та правил комунікативної поведінки в суспільстві. Також 

це є особистісною характеристикою викладача, у якій відображається 

спрямованість на виконання майбутніх професійних завдань і організації 

професійного діалогу, його ставлення до обраної професії та пізнавальна 

діяльність до самого себе й діалогового типу взаємодії з іншими людьми. У 

цьому зв’язку більш глибокого та детального вивчення потребує питання 

обґрунтування педагогічних умов та технологій формування інноваційної 

компетентності вчителя початкових класів у контексті переосмислення його 

новітніх функцій та компетенцій на вимогу часу у сфері управління 

закладами освіти [30, с. 179]. 

Логіка наукового дослідження передбачає визначення поняття 

«компетентність» для більш кращого розуміння досліджуваного феномену. 
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Критерієм професійної підготовки майбутніх учителів є їхня 

професійна компетентність, про що зазначають у своїх роботах Н. Бібік [27], 

В. Болотов [31], І. Зимня [73], В. Коваль [92], Л. Коваль [94], А. Коломієць 

[96], В. Коткова [103], Н. Маркова [143], С. Мартиненко [145], 

О. Нікулочкіна [153], О. Овчарук [156], О. Панфілова [161], О. Пометун 

[170], О. Савченко [188], Дж. Равен [183], О. Семеног [194], А. Хуторськой 

[224] та ін. Науковці зазначають, що професійна компетентність педагога ‒ 

динамічна категорія, що постійно розвивається, щільно пов’язана з такими 

поняттями, як «професіоналізм», «кваліфікація», «професійні здібності», 

«готовність до діяльності». Проаналізуємо різні думки щодо дослідження 

поняття «компетентність учителя» у вітчизняній та зарубіжній літературі.  

Окремо виділимо визначення поняття компетентності відповідно до 

Закону України «Про освіту» статті 1, за яким «Компетентність – динамічна 

комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, умінь, 

інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно провадити 

професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [179]. Аналогічне 

тлумачення наведено і в Концепції Нової української школи [154]. 

У Державному стандарті початкової загальної освіти компетентність 

визначається як набута в процесі навчання інтегрована здатність особистості, 

яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці [174]. 

В Україні Державний стандарт початкової загальної освіти визначає 

такі види компетентності здобувачів освіти: комунікативну, міжпредметну, 

предметну. Останню розділяють на математичну, природознавчу і соціальну 

[174]. 

Дослідниця В. Безрукова зазначає, що «компетентність – це володіння 

знаннями, уміннями, що дозволяють висловлювати професійно грамотні 

судження, оцінки, думки» [19, с. 46].   

Т. Вороніна трактує компетентність як «здатність людини адекватно й 

глибоко розуміти реальність, правильно оцінити ситуацію, у якій доводиться 
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діяти, а також правильно застосовувати свої знання. Фактично, 

компетентність – це здатність людини вирішувати проблеми» [37, с. 17]. 

Компетентність (від лат. сompetens (competentis) – належний, 

відповідний), за матеріалами словника іншомовних слів, означає 

поінформованість, обізнаність, авторитетність [208, с. 282]. Компетентна в 

певній сфері людина має відповідні знання та здібності, що дозволяють їй 

обґрунтовано судити про цю сферу й ефективно діяти в ній.  

Поняття властивостей особистості також є основоположним для 

розуміння компетентності Ф. Шариповим: «це сукупність властивостей 

(характеристик) особистості, що дозволяють їй якісно виконувати певну 

діяльність, спрямовану на вирішення проблем (завдань) у будь-якій галузі» 

[228, с. 73]. Компетентність конкретного фахівця показує те, чого він досяг, 

характеризує міру опанування компетенції та визначається здатністю 

вирішувати запропоновані певною соціальною роллю завдання [147, с. 101]. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти [27, с. 409]. 

У працях Г. Селевка знаходимо: «під компетентністю розуміється 

інтегральна якість особистості, що виявляється в загальній здатності та 

готовності до діяльності, яка базується на знаннях і досвіді, здобутих у 

процесі навчання і соціалізації й орієнтованих на самостійну й успішну 

участь у діяльності» [192, с. 139]. 

На думку Ю. Татура, компетентність – це інтегральна властивість 

особистості, що характеризує її прагнення і здатність (готовність) 

реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, особистісні якості та ін.) 

для успішної діяльності в певній галузі [217, с. 6-7]. 

Значна кількість дослідників поділяє думку щодо розуміння 

компетентності як результату набуття компетенцій [147, с. 102]. За 
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визначенням групи науковців з Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих НАПН України, компетентність – це результат набуття людиною 

компетенцій, які дають їй змогу якісно виконувати трудові функції, успішно 

засвоювати знання, взаємодіяти з іншими людьми в різних ситуаціях, швидко 

адаптуватися до змін у професійній діяльності, набувати соціальної 

самостійності [97, с. 17].  

Як зазначають педагоги, компетентність об’єднує пізнавальні 

ставлення та практичні навички, цінності, емоції, поведінкові компоненти, 

знання й уміння, які можна мобілізувати для активної дії; допомагає людині 

визнавати, ідентифікувати й розв’язувати (незалежно від контексту) 

проблеми, характерні для певної діяльності; є індикатором, що сприяє у 

визначенні готовності учня-випускника до життя, його подальшого 

особистісного розвитку; активній участі в житті суспільства [38, с. 269]. 

Здобуття знань, умінь, навичок є чинником особистісного розвитку та 

формування відповідних компетентностей; застосування останніх за потреби 

можливе в різних контекстах суспільної діяльності. 

У своїх працях А. Хуторськой зазначає, що варто відрізняти просто 

«компетентності» від «освітніх компетентностей». Освітні компетентності 

належать не до всіх видів діяльності, у яких бере участь людина (наприклад, 

дорослий фахівець), а тільки до тих, що включені до складу загальноосвітніх 

галузей і навчальних предметів. Такі компетентності відбиваються 

предметно-діяльнісним складником загальної освіти та покликані 

забезпечувати комплексне досягнення її цілей [224, с. 55].  

Щоб забезпечити відповідність компетентностей традиційним освітнім 

параметрам, розкриємо зміст поняття «освітні компетентності» шляхом 

переліку структурних компонентів компетентності: 

• назва компетентності; 

• типи компетентностей у їх загальній ієрархії (ключова, 

загальнопредметна, предметна); 
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• коло реальних об’єктів дійсності, стосовно яких уводиться 

компетентність; 

• соціально-практична обумовленість і значущість компетентності 

(для чого вона необхідна в соціумі); 

• значеннєві орієнтації учня щодо цих об’єктів, особистісна 

значущість компетентності (у чому й навіщо учневі бути компетентним); 

• знання про це коло реальних об’єктів; 

• уміння й навички, що належать до цього кола реальних об’єктів; 

• способи діяльності щодо цього кола реальних об’єктів; 

• мінімально необхідний досвід діяльності учня у сфері цієї 

компетентності (за рівнями навчання); 

• індикатори – приклади, зразки навчальних і контрольно-

оцінювальних завдань щодо визначення ступеня (рівня) компетентності учня 

(за рівнями навчання) [Там само]. 

Перелік ключових освітніх компетентностей ми визначаємо на основі 

головних цілей загальної освіти, структурного представлення соціального 

досвіду й досвіду особистості, а також основних видів діяльності учня, що 

дозволяють йому опановувати соціальний досвід, одержувати навички життя 

та практичної діяльності в сучасному суспільстві. 

З урахуванням цих позицій ключовими освітніми компетентностями 

відповідно до Концепції нової школи, які вчитель початкових класів має 

сформувати у процесі своєї педагогічної діяльності, є такі [154]: 

1) вільне володіння державною мовою; 

2) здатність спілкуватися рідною мовою; 

3) математична; 

4) компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій; 

5) інноваційність, яка, з погляду досліджуваної проблеми, особливо 

нас цікавить. Ця компетентність характеризується відкритістю до нових ідей, 

ініціюванням змін у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо), 

формуванням знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного 



 43 

підходу, забезпечує подальшу здатність успішно навчатися, провадити 

професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у 

справах громади; 

6) екологічна; 

7) інформаційно-комунікаційна; 

8) навчання впродовж життя; 

9) громадянські та соціальні компетентності; 

10) культурна компетентність; 

11) підприємливість та фінансова грамотність. 

Формування компетентностей відбувається засобами змісту освіти. У 

підсумку в учня розвиваються здібності та з’являються можливості 

вирішувати в повсякденному житті реальні проблеми – від побутових до 

виробничих і соціальних. В аспекти розв’язання нашої проблеми всі ці 

компетентності відіграють важливу роль у формуванні інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Це обумовлено тим, 

що вчитель, який розуміє потреби та вимоги сучасного освіти, суспільства 

загалом та дитини зокрема, готовий до впровадження інновацій, нових 

методів, технологій в освітній процес. 

Отже, компетентнісний зміст освіти проходить наскрізною лінією через 

усі освітні галузі, формуючи істотне, проактивне, особистісне й соціально 

значуще втілення на відповідному матеріалі.  

Г. Коджаспірова, О. Коджаспіров уважають, що компетентність – це 

«володіння необхідною сумою знань, умінь і навичок, що визначають 

сформованість його педагогічної діяльності, педагогічного спілкування і 

особистості вчителя як носія певних цінностей, ідеалів і педагогічної 

свідомості; сукупність знань, досвіду, вмінь гнучкого володіння 

педагогічною технологією, знаходження оптимальних засобів впливу на учня 

з урахуванням його потреб та інтересів, прав і вільного вибору способів 

діяльності та поведінки» [95, с. 62].   
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За Н. Мойсеюк, компетентність означає «коло повноважень будь-якої 

посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі» 

[151, с. 146]. 

Тема компетентності фахівця привертає увагу сучасних зарубіжних 

учених (Г. Московіц, Р. Оксфорд, Р. Скарселла, Е. Стевік, Е. Тарон, Д. Юлe). 

Багато експертів і фахівців-практиків пропонують власні трактування. 

Науковці характеризують «компетентність» в освіті та психології як 

здатність суб’єкта приймати логічні рішення в ідеальних умовах, тобто 

компетентність у побудові суджень виводиться з прихованого стану за 

допомогою зовнішніх чинників (Р. Вайт, Ж. Вінтертон, Ф. Деламар-ЛеДейст, 

Е. Стрінгфеллоу, Дж. Равен, Л. Холмс); у галузі розвитку людських ресурсів 

як індивідуальні та організаційні характеристики, безпосередньо пов’язані з 

ефективною поведінкою або роботою (Д. Макклелланд). 

Л. Спенсер і М. Спенсер виділяють п’ять компетентностей як чинників 

успішності й результативності будь-якого виду діяльності:  

1) мотиви як компетентність;  

2) психофізіологічні особливості (або властивості);   

3) «Я-концепція» (установки, цінності, віра людини в те, що вона може 

ефективно діяти);   

4) знання, які найкраще показують, що людина може зробити;  

5) навичка як здатність виконувати певні фізичні та розумові завдання 

[211, с. 9].  

Важливим є той факт, що в ці виділені компетентності входять 

глибинні, суто особистісні, що забезпечують драйв, мотиви до застосування 

одержаних знань і набутих якостей при виконанні будь-якої діяльності, до 

використання знань і навичок, тобто мотиви постають як «поштовх», що 

забезпечує довгострокове виконання робіт без ретельного контролю [211, 

с. 10].   

Нині вчені визначають різні підходи до компонентного складу 

професійної компетентності, її структури, наповнюваності та трактування. 
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Так, Дж. Равеном виділено 37 видів компетентностей, науковець зазначає, що 

компетентність «складається з великої кількості компонентів, багато з яких 

відносно незалежні один від одного... деякі компоненти належать швидше до 

когнітивної сфери, а інші – до емоційної... ці компоненти можуть замінювати 

один одного як складники ефективної поведінки» [183, с. 253].   

В. Болотов, В. Сєриков зазначають, що змістовний аспект терміна 

«компетентність» включає три складники: «когнітивний (володіння 

знаннями); операційний (сформованість способів діяльності, технологічної 

грамотності); аксіологічний» [31, с. 10].  

Т. Пльонтек, уважаючи, що компетентності характеризують людину 

типової професії, в структурі компетентності педагога виокремлює найбільш 

сутнісні, на його думку, компоненти «проксеологічні, комунікаційні, 

креативні, інформаційні, моральні, взаємодії» [171, с. 39].  

На думку Л. Філатової, «компетентність об’єднує в собі навичкову та 

інтелектуальну складові освіти; поняття компетентність включає не тільки 

когнітивну, операційно-технологічну складову, а й естетичну, мотиваційну, 

соціальну та поведінкову; компетентність включає результати навчання 

(знання й уміння), звички, ціннісні орієнтації та ін.; компетентність означає 

здатність мобілізувати одержані знання, вміння, досвід, способи поведінки в 

конкретних ситуаціях; у поняття компетентності закладена ідеологія 

інтерпретації змісту освіти відповідно до чинного стандарту» [214, с. 10].  

Також I. Коваль у своїх працях стверджує, що: «До групи м’яких 

навичок («softskills») належать індивідуальні, комунікативні та управлінські 

навички. Поняття «softskills» пов’язане з тим, яким чином люди взаємодіють 

між собою, тобто «м’які» навички рівною мірою необхідні як для 

повсякденного життя, так і для роботи» [93, с. 162]. Науковець порівнює 

поняття компетентності із поняттям «навички» або «softskills». 

Європейський парламент і Рада Європейського Союзу (Постанова від 

18 грудня 2006 року) виділяють ключові компетентності для навчання 

протягом життя. Тут компетентність визначається як сукупність знань, умінь 
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і навичок, що відповідають певній ситуації; вони виділяють ключові 

компетентності – ті, які потрібні людям для реалізації та розвитку активної 

громадянської позиції, соціальної взаємодії та працевлаштування [251, с. 4]. 

Європейська комісія виділяє вісім ключових компетентностей: спілкування 

рідною мовою, спілкування іноземною мовою, математична компетентність 

та основні компетентності в галузі науки і техніки, цифрові компетентності, 

вміння вчитися, громадянська та соціальна компетентність, навички 

ініціативності та підприємництва, культурна свідомість і самовираження 

[251, с. 4 – 5]. 

Дані, отримані в результаті проведення аналізу, внесені до таблиці Л.1 

(див. додаток Л), у якій подано динаміку розвитку визначення поняття 

«компетентність». 

Відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)», затвердженого наказом Мінекономіки від 

23.12.2020 № 2736 виділено 15 компетентностей учителя, серед яких окремо 

визначено інноваційну компетентність, яка цікавить нас. Тож, у складі 

професійних компетентностей учителя є:  

- Предметно-методична 

- Інформаційно-цифрова 

- Психологічна 

- Емоційно-етична 

- Педагогічне партнерство 

- Інклюзивна 

- Здоров’язбережувальна 

- Проєктувальна 

- Прогностична 

- Організаційна 

- Оцінювально-аналітична 
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- Рефлексивна 

- Здатність до навчання впродовж життя 

- Інноваційна: 

• Учитель застосовує наукові методи пізнання в освітньому процесі. 

• Використовує інновації у професійній діяльності. 

• Застосовує різні підходи, щоб розв’язувати проблеми в педагогічній 

діяльності [176]. 

Особливого значення в руслі нашого дослідження набуває 

виокремлення інноваційної компетентності. Спочатку слід зрозуміти 

значення поняття «інновація». 

Поняття «інновація» як нововведення з’являється та аналізується в 

роботах економістів кінця XIX століття. Економічні дисципліни спочатку 

займаються вивченням інновацій, укладають у це поняття різний зміст. Так, 

деякі зарубіжні автори підкреслюють аспект духовної творчості (наукової і 

розумової діяльності) і розглядають інновації як нові думки, способи 

поведінки або предмети, які якісно відрізняються від попередніх форм.  

Уперше поняття «інновація» в науковому контексті було введено в 

ужиток у 1911 р. Це зробив американський учений австрійського походження 

Й. Шумпетер у своїй роботі «Теорія економічного розвитку». Він позначив 

інновацію поняттям «здійснення нових комбінацій» [233, с. 132 – 133]. 

Поняття «інновація» має латинське походження і в перекладі означає 

«нововведення, оновлення, зміну, новий підхід, створення якісно нового». 

Іноді інновацією називають використання відомого із незначними змінами. 

Інновації є предметом особливої діяльності людини, яка не задоволена 

традиційними умовами, методами, способами і прагне не лише новизни 

змісту в реалізації своїх зусиль, а передусім якісно нових результатів [54, 

с. 9].  

У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях:  

– форма організації інноваційної діяльності;  
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– сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно 

зорієнтованої освіти;  

– зміни в освітній практиці;  

– комплексний процес створення, поширення та використання нового 

практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень [38, с. 49]. 

У своїй статті «Проблема підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до інноваційної діяльності» І. Упатова зазначає, що проблеми 

модернізації педагогічної освіти майбутніх учителів є на часі й зумовлені 

наявністю суперечності між змістом, формами їхньої підготовки в 

педагогічних закладах вищої освіти, де переважає предметно-методичний 

підхід, та сучасними запитами закладів загальної середньої освіти, що 

чекають на творчого учителя, здатного до інноваційної діяльності [218, 

с. 133].  

Серед науковців, які досліджували педагогічні інновації, слід 

виокремити В. Андрущенко [4], І. Беха [21], І. Дичківську [54], В. Желанову 

[68], Т. Перекрестову [164], О. Пєхоту [166], І. Підласого [167], 

В. Паламарчука [161], Л. Подимову [207], С. Сиваш [196], С. Сисоєву [201], 

В. Сластьоніна [207], О. Хомеріки, А. Хуторського [224], І. Циркун, 

А. Шерудила [230] та ін. 

Завдяки результатам їхніх досліджень з’явилась така галузь знань, як 

педагогічна інноватика. 

Теоретико-методологічні засади підготовки вчителів до інноваційної 

діяльності закладено в працях українських учених І. Волощук, В. Докучаєвої, 

І. Жерносєка, О. Козлової, В. Малихіної та ін. Науковці досліджують 

проблеми формування інноваційного мислення молодих педагогів, їх 

готовності до інноваційної діяльності.  

Спираючись на те, що головним суб’єктом змін у сучасному закладі 

освіти вважається педагог, Т. Перекрьостова трактує інноваційну діяльність 
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як цілеспрямовану фахову діяльність, яка заснована на усвідомленні власного 

практичного педагогічного досвіду шляхом здійснення його аналізу, 

порівняння, змін, які відбуваються в освітньому процесі для досягнення 

найвищих результатів [164, с. 40].  

Інноваційна педагогічна діяльність розглядається як складне, 

інтегральне утворення, що втілює єдність наукових, технологічних, 

організаційних заходів, сукупність різних за цілями та характером видів 

робіт, які відповідають основним етапам розвитку інноваційних процесів та 

спрямовані на створення і внесення педагогом змін до власної системи 

роботи [40, с. 60 – 65; 105]. 

Досвід видатних педагогів А. Макаренка, В. Сухомлинського, 

С. Шацького, В. Шаталова, І. Волкова, І. Іванова та ін. засвідчує, що зазвичай 

інновація на першому етапі впровадження сприймається як чужорідний 

елемент, часто викликає різку протидію, здається прожектерством. З часом 

нововведення перевіряється практикою, набуває масового визнання, а на 

останньому етапі згідно із законом стереотипізації [89, c. 7] стає відомим і 

входить до освітньої системи. 

Ми поділяємо погляд І. Упатової, яка під педагогічними інноваціями 

розуміє результат інноваційної діяльності, що оновлює педагогічну теорію і 

практику, забезпечує якісну підготовку майбутнього вчителя до педагогічної 

діяльності в сучасній українській школі [218, с. 134]. 

Нам близька позиція науковиці щодо питання формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Дослідниця вважає, 

що останнє можливе за умов набуття ними таких методичних умінь, як 

гностичні (системний збір інформації методичного й аналітичного змісту, 

інтерпретація освітньо-методичних процесів, аналіз причинно-наслідкових 

зв’язків між ними, орієнтація в дидактико-методичних контекстах сучасної 

освіти, неупереджене сприймання нових методичних знань і досвіду для 

прийняття правильного рішення, обґрунтування і втілення методичної ідеї 

крізь призму власних методичних поглядів і власного ставлення, виявлення 
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варіативності щодо визначення способів розв’язання методичних проблем, 

завдань і ситуацій, аналіз ефективності застосованих форм, методів, засобів); 

творчо-рефлексивні (вільне використання методичних знань і вмінь, 

креативне й самостійне виконання завдань методичного спрямування, творче 

переосмислення методичного матеріалу, висловлювання своїх методичних 

думок, ідей, пропозицій, реалізація власного стилю методичної діяльності, 

творче впровадження освітньо-методичних продуктів та створення своїх 

продуктів, самостійне набуття нових методичних знань і досвіду як чинник 

професійної самореалізації та саморозвитку, опанування методичної 

майстерності, самостійний аналіз, адекватна оцінка й самооцінка дидактико-

методичних ситуацій, ефективне здійснення методичної рефлексії) [218, 

с. 135]. 

Щодо інноваційної діяльності, то визначення здебільшого цього 

поняття такі. У результаті здійснення науково-дослідних або дослідно-

конструкторських робіт одержують інноваційний продукт (новини), а 

запровадження його в господарську практику визнається за інновації 

(нововведення). 

Інноваційний продукт (новина) є результатом виконання інноваційного 

проєкту і науково-дослідною або дослідно-конструкторською розробкою 

нової технології (зокрема інформаційної) чи продукції з виготовленням 

експериментального зразка чи дослідної партії [53, с. 4].  

У науковій літературі розрізняють поняття «новація» та «інновація». 

Новація – це безпосередньо засіб (новий метод, методика, технологія, 

програма тощо ), а інновація – це процес освоєння цього засобу [230, с. 269].  

Отже, у педагогічній інтерпретації «інновацію» доцільно розглядати як 

особливу форму педагогічної діяльності і мислення, спрямовану на 

організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, 

упровадження і поширення нового в освіті. Інноваційний процес в освіті – це 

сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, спрямованих на її оновлення, 

модифікацію мети, змісту, організації, форм і методів навчання та виховання, 
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адаптації освітнього процесу до нових суспільно-історичних умов [230, с. 

 45]. 

За словником педагогічних термінів інновативність (від лат. innovatio – 

оновлення, зміна) – це емоційно-оцінне ставлення педагога до нововведень, 

відмінність у сприйнятливості суб’єктів до інновацій, нових ідей, досвіду. 

[209, с. 384]. 

Феномен інновацій поширюється на різні сфери та поняття. Зокрема, 

зауважимо на тлумаченні поняття «інноваційна культура» – стан високого 

сприйняття людьми нових ідей, їхня готовність і здатність до підтримки й 

реалізації нововведень, у результаті чого конструктивне ставлення до нових 

ідей, нововведень стає однією з найбільш значущих суспільних цінностей. 

Інноваційна освітня діяльність – одна з форм інвестиційної діяльності, що 

забезпечує розробку, поширення, застосування інновації в системі освіти з 

метою її вдосконалення або оновлення та характеризується процесами: 

виявлення інноваційної ініціативи, створення, апробації, поширення, 

освоєння, збереження та експертизи освітньої інновації [13, с. 388]. 

Інноваційна культура як поняття, споріднене інноваційному процесу, 

теж має різнопланові пояснення. 

Інноваційний процес – послідовність творчих актів, які в сукупності 

призводять до появи соціально значущого нововведення [Там само]. 

Наступне поняття, яке ми що розглядаємо, – це «інноваційно-креативне 

пізнання». Інноваційно-креативне пізнання – процес вивчення новаторами і 

інноваторами сутності новацій і шляхів їхнього інноваційного впровадження 

до практики, що передбачає наявність або формування здібностей до: 

розробки філософії й методології інноваційної діяльності для конкретного 

нововведення; пошук нових ідей на альтернативній основі і варіативній сфері 

їхнього застосування; організація і розширення векторів науково-технічної 

інформації, соціально-економічних та інших ідей; збереження нових 

інноваційних ідей та оформлення патентів, прав інтелектуальної власності 

їхніх творців; проведення наукової та громадської експертизи інновацій, 



 52 

їхньої відповідності духовним, культурним, національним і 

загальнолюдським цінностям, з метою отримання позитивного ефекту і 

виключення негативних наслідків для суспільства та його членів, оцінка 

очікуваних прогресивних змін у суспільстві та економіці – радикальних і 

поміркованих, якісних і кількісних, глобальних і локальних, системних і 

приватних [80, с. 6]. 

В основі трактування поняття «інновації» – актуально значущі й 

системні новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і 

нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти й позитивно 

впливають на її розвиток [80, с. 6]. 

Ґрунтуючись на такому розумінні інновації, ми дійшли висновку, що 

існує можливість розглядати різні напрями цього поняття: інновації в освіті 

та інноваційне навчання. 

Інновації в освіті – процес створення, упровадження й поширення в 

освітній практиці нових ідей, способів, педагогічних та управлінських 

технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень 

структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно 

нового стану; цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть або до 

модифікації цілей навчання, або до модифікацій каналів навчання, що 

використовуються [Там само]. 

Інноваційне навчання – стимулює новаторські зміни в культурі, 

соціальному середовищі; зорієнтоване на формування готовності особистості 

до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку творчих здібностей, 

різноманітних форм логічного та образного мислення, а також здатності до 

співробітництва з іншими людьми [18, с. 15]. 

Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені нею 

невміння й небажання дітей активно вчитися, несформованість ціннісного 

ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму загалом [227, с. 108]. Тому 

інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому 

світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку 
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різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-

адаптаційних можливостях особистості [223]. Інноваційна педагогічна 

діяльність, заснована на осмисленні передового практичного досвіду, 

орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою 

досягнення вищих результатів, формування якісно іншої педагогічної 

практики [157, с. 57]. 

Тож, поняття «компетентності» та «інноваційної діяльності» в різних 

джерелах трактується неоднаково, одні науковці визначають як 

новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і 

нововведень, інші – як процес створення, упровадження й поширення в 

освітній практиці нових ідей, способів, педагогічних та управлінських 

технологій. Проте сутність поняття в усіх визначеннях одна. Вона полягає в 

тому, що інноваційна компетентність є системною характеристикою 

педагогів, відображає рівень їхньої новітньої та професійної підготовки, 

освітню практику й особистісну демократичну позицію. А формування 

інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових класів має 

процесуальний і системний характер, основу якого становить рівень 

інноваційної освіти, у нашому дослідженні – у педагогічних коледжах. 

В. Желанова трактує поняття «компетентність» як суб’єктивну, 

актуальну, особистісну характеристику, реально сформовані особистісні 

якості та досвід діяльності особистості [68, с. 89]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що компетентність, 

зокрема, інноваційна компетентність, – це інтеграційна якість особистості, 

яка характеризується вміннями проєктування, створення та запровадження 

нового в освітній процес, забезпечує перетворення інтелектуального, 

мотиваційного, творчого потенціалів особистості педагога [85, с. 162]. 

Н. Калюжка у своїй статті «Закономірності та принципи формування 

інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи» зазначає, 

що інноваційна компетентність учителя – це система мотивів, знань, умінь, 

навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує здійснення ним усіх 
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етапів інноваційної професійної діяльності: від моделювання та 

прогнозування до впровадження нововведення [86, с. 273]. 

Колектив науковців, які здійснили спробу створити систему 

гуманітарної та технологічної підготовки молоді до інноваційної діяльності, 

на підставі аналізу великої кількості наукових праць наводять власну 

дефініцію поняття «інноваційна компетентність», яку вони розуміють як 

інтегральну характеристику людини, що включає комплекс різноманітних 

ключових компетенцій, таких як дослідницька, стратегічна, креативна, 

комунікативна, інформаційна, економічна, правова та ін. Дослідники 

вважають, що для успішної інноваційної діяльності людині необхідно 

здійснити пошук необхідної інформації, використовуючи при цьому 

різноманітні методи пізнання, знати структуру діяльності та засоби її 

раціональної організації, передбачити вплив своєї роботи на навколишнє 

середовище та на особистість загалом [65, с. 148]. 

Важливу роль в інноваційній діяльності педагога відіграє рефлексія. Її 

цінність полягає в тому, що вона провокує дію, орієнтована на неї, є 

соціально й особистісно спрямованою [86, с. 272]. 

На сучасному етапі зміст і структура інноваційної компетентності 

аналізується з погляду чотирьох підходів (функційний, особистісний, 

культурологічний, віртуальний), які докладно розглянуто в роботі 

В. Андрієвської [3, с. 163]. Ці підходи викладено в табл. 1.1.  

Таблиця 1.1  

Чотири підходи у вивченні змісту та структури інноваційної 

компетентності 

Підходи Представники Особливості 

Перший 

(функційний)  

С. Новікова, 

Л. Подимова, 

Н. Васильєва, 

І. Мальцева 

Пов’язаний із практикою 

побудови та організації 

освітнього процесу 

Другий 

(особистісний) 

К. Артамонова, 

Л. Гребенкіна, 

Л. Ілларіонова, 

Л. Лесохіна 

Потенційні можливості та 

здібності особистості до 

саморозвитку та вирішення 

завдань інноваційного характеру 
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Продовження табл.1.1 

Третій 

(культурологічний) 

К. Артамонова, 

І. Ісаєва, Є. Силяєва, 

Є. Шиянов 

Розглядається як соціальне 

явище, обумовлене 

зовнішніми обставинами й 

детермінованими проявами 

особистісних утворень 

інтеграційного характеру 

(спрямованості особистості, 

позиції та стилю професійної 

діяльності) майбутнього 

фахівця як суб’єкта культури 

Четвертий 

(віртуальний) 

М. Вайндорф, 

В. Сисоєва, 

Б. Моісєєв, 

В. Нечаєв, 

С. Шаронова 

Розцінюють віртуальну 

мобільність в умовах 

розгорнутої кіберсоціалізації 

особистості як основний 

механізм формування 

інноваційної компетентності 

майбутнього фахівця, а 

дистанційне навчання – як 

засіб підготовки до 

інноваційної діяльності 

 

У межах досліджуваної проблеми нам близькі другий (особистісний) та 

четвертий (віртуальний) підходи. 

Аналіз літератури свідчить, що більшість робіт науковців зосереджена 

на готовності фахівця до інновацій у професії в освітньому процесі, але, на 

наш погляд, потребує детальнішого вивчення саме інноваційна 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів як фахівця. 

Інноваційну компетентність фахівця варто розглядати як важливий складник 

особистості, без якої неможливо ефективно здійснювати професійну 

діяльність в умовах постійної трансформації та глобалізації суспільства. 

Різноманітні підходи в трактуванні поняття інноваційної компетентності 

детально розкривають структурні компоненти та зміст цього феномену, що 

дозволяє визначити специфіку інноваційної компетентності й необхідність її 

ефективної реалізації в базових характеристиках сучасного фахівця [65, 

с. 150]. 
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В аспекті нашого дослідження значущою є позиція О. Кучерявого, який 

зазначає, що стратегічна мета освіти – формування творчої особистості. 

Інновації, творчість, активність і креативна діяльність суб’єкта постають у 

ролі цінностей та засобів її досягнення найвищого порядку [113, с. 26]. 

Отже, проаналізувавши низку наукових праць, ми сформували власне 

визначення поняття «інноваційна компетентність». На нашу думку, 

«інноваційна компетентність майбутнього вчителя початкових класів» – це 

інтегрована якість особистості, яка характеризується наявністю нових 

креативних ідей у початковій освіті, здатністю конструювати та 

впроваджувати інноваційні моделі, засоби і технології навчання молодших 

школярів, орієнтуючись на їх індивідуальні особливості, інтереси й потреби, 

у подальшій професійній діяльності.     

У контексті означеної проблеми вважаємо доцільним детально 

розглянути суть поняття інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів. 

 

 

1.2. Сутність та структура інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів педагогічного коледжу в 

процесі професійної підготовки. 

 

Застосування комп’ютерних технологій та інноваційних методик в 

освітньому процесі є вимогою сучасної освіти в усьому світі. Існує багато 

різних методик використання нестандартних, креативних, інформаційно-

комунікаційних та інших видів педагогічних інновацій в освіті. 

Сутність і походження педагогічних інновацій у своїх працях 

аналізували К. Ангеловський, І. Зязюн, О. Киричук, В. Кремень, 

В. Паламарчук, І. Підласий, О. Савченко та ін. Так, у закладах загальної 

середньої освіти широко використовуються такі теорії, як поетапне 

формування розумових дій (П. Гальперін), проблемне навчання (І. Лернер, 
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А. Матюшкін, М. Махмутов), розвивальне навчання (Д. Ельконін, 

В. Давидов, Л. Занков), розвиток пізнавального інтересу (Г. Щукіна), 

оптимізація навчання (Ю. Бабанський). Загальні і специфічні особливості 

творчої (інноваційної) педагогічної діяльності вчителя у 60 – 80-х рр. 

минулого століття досліджували В. Загвязинський, В. Кан-Калик, 

Н. Кузьмина, В. Сластьонін та ін.  

Над проблемами інноватики працюють сучасні вітчизняні педагоги, 

вчені (І. Бех, Л. Буркова, Л. Даниленко, І. Зязюн, О. Киричук, О. Козлова, 

В. Кремень, В. Мадзігон, К. Макагон, С. Подмазін, В. Пінчук, О. Савченко, 

А. Сологуб, Н. Федорова, А. Фурман, М. Ярмаченко та ін.).  

Розглянемо більш детально різні принципи та педагогічні підходи до 

застосування інноваційних технологій у процесі формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі. Визначені нами принципи й підходи стануть підґрунтям для 

обґрунтування структури інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів у педагогічному коледжі.  

Інноваційна компетентність майбутнього вчителя початкових класів 

тісно пов’язана з професійною компетентністю, адже є логічним сегментом 

цієї галузі. У межах дослідження для нас важливою є думка вітчизняного 

практика В. Ружицького, який уважає, що основними завданнями розвитку 

професійних компетентностей майбутнього фахівця початкової освіти є: 

– створити умови для становлення професійної культури майбутнього 

спеціаліста; 

– активізувати формування ключових компетентностей майбутнього 

вчителя початкової школи; 

– забезпечити оволодіння технологіями самоорганізації та 

конкурентоспроможності; 

– формувати професійну мобільність студентів; 

– організовувати методичну, дидактичну підтримку студентів; 
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– формувати соціальну активність на основі особистісних якостей та 

соціальних умінь особистості [175, с. 110]. 

Ми повністю підтримуємо думку Н. Дупак, що реалізація ключових 

принципів вимагає переходу від нормативної до інноваційної, творчої 

діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої системи, змісту, методів, 

форм, освітніх технологій [62, с. 109].  

Отже, у сучасних умовах інноваційна діяльність педагога повинна 

відповідати таким основним принципам, як: 

1. Принцип інтеграції освіти, який передбачає посилену увагу до 

особистості кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, 

орієнтацію на формування громадянина з високими інтелектуальними, 

моральними, фізичними якостями. 

2. Принцип диференціації й індивідуалізації освіти, який налаштовує на 

забезпечення умов для повноцінного розвитку здібностей кожного 

вихованця. 

3. Принцип демократизації освіти. Дотримання його зобов’язує до 

створення передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і 

вчителів, зацікавленої їхньої взаємодії, участі громадськості в управлінні 

освітою [62, с. 110]. 

Цікавою, на наш погляд, є дисертаційна робота О. Дудник, яка 

розглянула у своєму дослідженні провідні принципи у професійній 

підготовці майбутнього вчителя початкових класів [61, с. 125]. Нам 

імпонують визначені принципи, які слугуватимуть основою формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, серед 

яких виділяємо такі: 

 принцип системності та послідовності – пов’язаний з доцільною 

реалізацією різних інноваційних технологій на різних етапах навчання 

майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО та ЗФПО;  
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 принцип діяльнісної орієнтації – полягає в залученні студента до 

активного втілення в роль учителя початкової школи, шляхом виконання 

різноманітних професійних функцій, які необхідні в процесі формування ІК; 

 принцип компетентнісної орієнтації – віддзеркалює провідну 

результативно-цільову мету впровадження в професійну підготовку 

майбутнього вчителя початкової школи ІК, що полягає у формуванні його 

професійної компетентності;  

 принцип суб’єктної орієнтації – пов’язаний з активною суб’єктною 

участю студента в процесі оволодіння ІК, що сприяє формуванню його 

професійної суб’єктності як такої, що притаманна вчителю початкової 

школи; 

 принцип рефлексивної орієнтації – полягає в реалізації рефлексії як 

ґрунтовного механізму формування ІК.  

Аналізуючи роботу А. Шерудила, ми погоджуємося з його 

дослідженням, що серед вагомих інноваційних досягнень можемо 

виокремити значну кількість інноваційних технологій навчання, таких як:  

– інтегральна технологія навчання (В. Гузєєв);  

– технологія модульного навчання (Т. Шамова, П. Третяков);  

– технологія розвивального навчання (В. Давидов, Л. Занков);  

– технологія групового навчання з урахуванням навчальних стилів 

кожного учня (Бетті Лу Лівер);  

– теорія-технологія поетапного формування розумових дій 

(П. Гальперін, М. Волович);  

– технологія навчання з використанням укрупнених дидактичних 

одиниць (П. Ерднієв);  

– система FEGA;  

– індивідуально-поточно-групова технологія Лойд Трамп;  

– мультимедіатехнології навчання;  

– технологія групової пошукової діяльності на основі метафоричного 

(емоційно-образного) мислення (Дж. Гордон).  
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Відома і достатня кількість нових методик і нетрадиційних прийомів 

навчання: методика занурення в предмет, методика «динамічних пар», 

сократівський метод навчання і багато інших. Весь цей матеріал становить 

величезне інноваційне поле [230, с. 245 – 269]. 

Окреслимо сучасні педагогічні інноваційні технології, що виокремлені 

в Концепції Нової української школи та можуть бути використані 

майбутніми вчителями початкових класів: 

- інтегроване навчання; 

- технологія формування критичного мислення; 

- ігрові технології навчання; 

- інформаційно-комунікаційні технології навчання; 

- парно-групові технології; 

- технології особистісно зорієнтованого навчання; 

- авторські технології навчання; 

- технології кооперативного навчання; 

- технології ситуативного моделювання; 

- технології опрацювання дискусійних питань та ін. [154]. 

Підготовку майбутніх учителів початкових класів до формування 

інноваційної компетентності в науковій літературі розглянуто в межах таких 

підходів: системного, особистісно-діяльнісного, інноваційно-технологічного 

та компетентнісного. Зупинимося більш детально на кожному з них. 

Як відомо, системний підхід є ґрунтовним методологічним підходом до 

вивчення сучасних педагогічних явищ. Його сутність полягає в переході від 

пізнання окремого до загального, від однозначного до багатозначного, від 

абстрактного до конкретного, від одномірного до полімірного, від лінійного 

до нелінійного та ін. [6, с. 311].  

Загалом сенс системного підходу полягає в тому, що елемент чи 

компонент функціювання системи повинен розумітися не як самостійне і 

незалежне утворення, а як елемент чи ступені свободи, підпорядковані 
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загальному плану функціювання системи, яка запрограмована на одержання 

корисного результату [8]. 

Системний підхід забезпечує дослідження системоутворювальних 

зв’язків процесу формування ІК майбутнього вчителя початкових класів у 

процесі професійної підготовки; дозволяє відстежити загальні властивості та 

якісні характеристики окремих елементів, що розглядаються не ізольовано, а 

у взаємодії. Такий підхід є вихідним підґрунтям, на якому має 

вибудовуватися формування ІК майбутніх учителів початкових класів у 

процесі професійної підготовки [57, с. 56 ]. 

У межах особистісно-діяльнісного підходу професійна підготовка 

майбутнього вчителя початкових класів до формування інноваційної 

компетентності передбачає врахування індивідуальних особливостей 

кожного учасника освітнього процесу, його потенційних можливостей, 

темпів розвитку, рівня комунікативних знань, умінь та навичок з метою 

окреслення індивідуальної траєкторії розвитку кожного студента. Орієнтація 

на особистість майбутнього фахівця вимагає такої організації навчального та 

комунікативного простору, у якому постійно створювалися сприятливі 

психолого-педагогічні умови, реалізувалася фасилітативна функція 

викладача в умовах суб’єкт-суб’єктної та діяльнісної взаємодії. Це, своєю 

чергою, визначає необхідність створення ситуації вибору найбільш 

ефективних форм, методів, прийомів, засобів навчання та ситуації успіху на 

кожному етапі професійного та особистісного зростання майбутнього 

вчителя початкової школи в умовах університету [70, с. 124].  

Ми вважаємо за доцільне зазначити, що, на думку І. Дичківської, 

особистісний підхід передбачає вивчення особистісних якостей педагога 

(інноваційну спрямованість, інноваційну культуру і т.п.), розвиток його 

методологічної і методичної готовності до створення, сприйняття та 

реалізації інновацій [55, с. 59]. 

С. Данильченко, досліджуючи проблему фахової підготовки майбутніх 

учителів початкових класів, справедливо доводить визначальну роль 
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особистісно-діяльнісного і компетентнісного підходів у підготовці 

здобувачів педагогічної освіти до неперервного професійного розвитку, у 

якому особливе значення має розвинутий пізнавальний інтерес, на 

формування якого в учнів початкової школи впливатиме особистість учителя 

[50, с. 41].  

Отже, особистісно-діяльнісний підхід до дослідження проблеми 

формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів забезпечує практичну спрямованість процесу підготовки майбутніх 

фахівців на формування вмінь використовувати інновації в професійно-

педагогічній діяльності вчителя в умовах упровадження нового Державного 

стандарту початкової освіти й реалізації Концепції Нової української школи 

[57, с. 60]. 

Прагнення оптимізувати процес формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів зумовило 

використання інноваційно-технологічного підходу, у межах якого 

розглядається і педагогічна технологія, під якою вчені розуміють вивчення, 

розробку й системне використання принципів організації освітнього процесу 

на основі новітніх досягнень педагогіки, психології, теорії управління та 

менеджменту, інформатики, соціології тощо для розробки таких засобів 

навчання, які підвищують ефективність освітнього процесу [14, с. 142]. 

Інноваційно-технологічний підхід – це створення нового (оригінальних 

ідей, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд на явище, 

перебудовує соціально-педагогічні відносини; найвищий ступінь 

педагогічної творчості та діяльності, педагогічне винахідництво нового в 

педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, 

ураховує соціально-економічні та політичні зміни в суспільстві й виявляється 

в цілепокладанні, визначенні завдань, а також змісту і технологій 

інноваційного навчання [82, с. 96].  

Інноваційно-технологічний підхід також можна розглядати як 

комплекс заходів щодо забезпечення інноваційного та технологічного 
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процесу, основними функціями якого є зміни компонентів педагогічного 

процесу: цілей, змісту освіти, форм, методів, технологій, засобів навчання, 

системи управління тощо [230, с. 16]. 

Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів у ЗВО полягає в оволодінні студентами системою 

ключових компетенцій та різних видів компетентностей, зокрема 

інноваційної, для успішної адаптації в суспільстві та здатності формувати її в 

здобувачів освіти [172, с. 290].  

Цілком погоджуємося з думкою З. Залібовської-Ільніцької про те, що 

реалізація компетентнісного підходу в процесі професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів до формування інноваційної 

компетентності передбачає: виявлення умов ефективного формування у 

студентів життєвої компетентності; визначення ключових компетентностей з 

метою їх ефективної реалізації в різних сферах життєдіяльності особистості; 

розробку моделей становлення комунікативної компетентності в студентів (з 

урахуванням сенситивних періодів розвитку); обґрунтування оптимальних 

технологій, що сприяють оволодінню компетентністю, розширюють 

можливості ефективного вибору особистістю життєвого шляху; розробку, 

апробацію та впровадження модульних програм розвитку комунікативної 

компетентності; проєктування та поетапну апробацію компетентнісно 

зорієнтованого освітнього простору, спрямованого на становлення 

особистості як суб’єкта життєдіяльності; перебудову освітнього простору на 

діагностичній основі, апробацію інструментарію для оцінки рівня досягнень 

різних параметрів життєвої компетентності; апробацію програмно-цільового, 

мотиваційного управління навчально-виховним процесом; запровадження 

інтерактивних технологій, підвищення інноваційної культури педагогічних 

кадрів [70, с. 125].  

У контексті дослідження компетентнісного підходу для нас є слушною 

думка В. Барановської, яка виділила головні особливості підготовки 

майбутнього вчителя початкових класів:  
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1) підґрунтям для інноваційних змін у професійній підготовці вчителя 

початкових класів є її спрямованість на компетентнісний підхід, оскільки 

впровадження компетентнісного підходу означає переорієнтацію з процесу 

на результат освіти в діяльнісному вимірі, розгляд цього результату з позицій 

необхідності в суспільстві, забезпечення спроможності випускника закладу 

вищої освіти відповідати новим соціальним запитам, мати відповідний 

потенціал для практичного вирішення життєвих проблем; 

2) реалізація компетентнісного підходу в змісті професійної освіти 

дозволяє формувати у випускників якості, необхідні для його інтегрування в 

широкий світовий соціокультурний простір [14, с. 89]. 

Вірогідно, що система підготовки майбутнього вчителя початкових 

класів вимагає особливої уваги щодо розвитку особистості сучасного 

викладача. 

Науковиця вважає, що серед основних досягнень початкової школи 

слід назвати такі: гуманізацію освіти та її особистісно-розвивальний 

характер; запровадження компетентнісного підходу до визначення 

навчальних досягнень; варіативність ефективних підходів для досягнення 

кінцевого результату; спрямованість діяльності вчителя на організацію 

моніторингового дослідження якості навчальних досягнень учнів у 

початковій школі [14, с. 134]. 

Для забезпечення цілісного теоретичного уявлення про інноваційну 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів ми звернулися до 

компонентів інноваційної компетентності. Розглянемо це детальніше. 

У своїй роботі «Структура інноваційної компетентності викладача 

закладу вищої освіти» І. Данченко та В. Тюріна визначили компоненти 

інноваційної компетентності [217, с. 74]. 

Для нас є важливою думка авторок, що, виходячи з визначення 

інноваційної компетентності педагога, можна представити її структуру як 

сукупність взаємопов’язаних, взаємозумовлених та взаємодоповнювальних 
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компонентів: проєктивного, когнітивного, креативного, технологічного та 

регулятивного.  

З метою формування цілісного уявлення про зміст і технології процесу 

формування та розвитку інноваційної компетентності педагога, а також для 

розуміння того, як і за яких умов забезпечується їх становлення, розглянемо 

означені компоненти більш детально [217, с. 75]. 

Проєктивний компонент розкривається через здатність педагога 

прогнозувати процеси, результати, умови й перспективи розвитку 

особистості студента (курсанта, слухача) на інноваційному рівні. Цей 

компонент наділений параметрами оновлення навчання; відбору 

оригінального поєднання, зокрема й нетрадиційних, засобів навчання; 

передбачення продуктивних і небажаних аспектів освітнього процесу. 

Основними його показниками є такі: уміння планувати нові програми 

актуалізації та розвитку здібностей студентів, уміння прогнозувати нові 

параметри впливу та взаємодії зі студентами.  

Когнітивний компонент містить пізнавальні елементи інноваційної 

діяльності педагога та забезпечує її; включає сукупність науково-практичних 

знань про сутність, специфіку й особливості педагогічної інновації. 

Показниками сформованості когнітивного компонента є: володіння знаннями 

про методологічні, теоретичні засади теорії педагогічної інновації і системою 

оригінальних інтелектуальних операцій.  

Креативний компонент розкривається через здатність педагога 

нестандартно, оригінально, по-новому сприймати й організовувати освітній 

процес; включає параметри нестереотипності сприймання, творчого 

перетворення. Показниками цього компонента є: уміння продукувати 

різноманітні рішення, чутливість до проблем педагогічної діяльності.  

Технологічний компонент у структурі інноваційної компетентності 

педагога характеризує здатність вибудовувати алгоритм інноваційної 

діяльності, розробляти та впроваджувати і традиційні, і інноваційні прийоми, 

способи та творчо їх перетворювати. До числа провідних показників 
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належать такі: уміння поєднувати й ефективно застосовувати традиційні й 

інноваційні способи навчання, уміння розробляти, організовувати і 

здійснювати педагогічний експеримент.  

Регулятивний компонент включає елементи контролю, упорядкування, 

корекції процесу інноваційної діяльності, управління своїми емоціями і 

почуттями. Призначений цей компонент відстежувати ефективність і 

результативність освітнього процесу. Його показниками є вміння управляти 

інноваційними процесами і здатність до самоорганізації. 

Як бачимо, усі компоненти взаємопов’язані між собою та зумовлюють 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів.  

На основі аналізу результатів дослідження ми виділили такі 

компоненти інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у педагогічному коледжі, які представлено в табл. 1.2.  

Таблиця 1.2  

Компоненти інноваційної компетентності майбутнього  

вчителя початкових класів 

Мотиваційно-креативний 

компонент 

Характеризує здатність до прояву 

творчості, розвитку креативного 

мислення, бажання до 

самовдосконалення та саморозвитку 

Професійно-змістовий 

компонент 

Охоплює професійно-діяльнісну 

сферу педагога, відповідає за 

дотримання норм, правил та 

принципів викладання 

Інноваційно-діяльнісний 

компонент 

Розкриває емоційно-вольову 

діяльність учителя, визначає 

здатність до впровадження 

інноваційної компетентності в 

освітній процес 

Особистісно-пізнавальний 

компонент 

Визначає індивідуальну освітню 

траєкторію та систему інноваційної 

діяльності вчителя 
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Отже, інноваційна компетентність учителя початкових класів є 

необхідною умовою якісної педагогічної освіти, оскільки забезпечує цілісну 

реалізацію необхідної програми педагогічної підготовки, спрямована на 

задоволення попиту на якісну педагогічну освіту, забезпечує формування 

необхідних компетенцій і розвиток особистості учнів, сприяє розвитку 

системи педагогічної освіти. 

Формування інноваційної компетентності вчителя початкових класів 

має ґрунтуватися на системному, особистісно-діяльнісному, інноваційно-

технологічному та компетентнісному підходах, а також має такі структурні 

компоненти: мотиваційно-креативний, професійно-змістовий, інноваційно-

діяльнісний та особистісно-пізнавальний. 

 

 

1.3. Діагностика рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному коледжі 

 

Вивчення наукових положень щодо сутності, змісту й структури 

ключового поняття нашого наукового дослідження стосовно інноваційної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів, визначення ступеня 

розробленості проблеми формування зазначеної компетентності дозволило 

нам розпочати розв’язування наступного завдання нашого дослідження, а 

саме: проведення педагогічної діагностики реального рівня сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів в 

закладах фахової передвищої освіти. 

Сформульована на початку нашого наукового дослідження гіпотеза 

ґрунтується на припущенні про те, що формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі буде ефективним за таких педагогічних умов: 
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1) підвищення рівня мотивації до оволодіння інноваційною 

компетентністю майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі;  

2) спрямованість змісту підготовки на набуття майбутнім учителем 

початкових класів інноваційної компетентності;  

3) інтегральне поєднання традиційних методів навчання з 

інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання професійних 

ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу.    

Отже, метою дослідної роботи вважаємо всебічний, комплексний 

аналіз ефективності теоретично обґрунтованих у першому розділі нашого 

наукового дослідження компонентів формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у закладах фахової 

передвищої освіти.  

Перш ніж перейти безпосередньо до основного завдання дослідження – 

для практичного визначення реального рівня сформованості інноваційної 

компетентності в майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі, нам необхідно розробити критерії та показники, на основі яких 

будемо визначати рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Поняття «критерій» (переклад з грецької мови означає засіб судження, 

переконання, мірило) – це мірило для визначення оцінки предмета чи явища; 

ознака, взята за основу класифікацій або підстава для оцінки чогось [48, 

с. 107 – 109]. Вірогідно, що в загальнонауковому розумінні критерій є 

важливою і визначальною ознакою, яка характеризує якісні аспекти явища, 

його сутність, а показник становить кількісну характеристику явищ, які 

дають змогу зробити висновок про їхній стан у динаміці. 

Ми цілком погоджуємося з висновками науковця, що критерій – це 

набір ознак та властивостей явища, об’єкта, предмета, які дають змогу судити 

про його стан, рівень розвитку та функціювання. Поняття критерію і 

показника тісно взаємопов’язані: науково обґрунтований вибір критерію 
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значною мірою зумовлює правильний вибір системи показників, а якість 

показника залежить від того, наскільки він повно й об’єктивно характеризує 

прийнятий критерій. Зрозуміло, що поняття «критерій» за сутністю ширше, 

ніж показник, і може вміщувати кілька показників для проведення більш 

якісного дослідження, тобто за одним критерієм може бути певна сукупність 

показників [225, с. 245]. 

Для того, щоб визначити, які характеристики повинні мати критерії і як 

правильно обрати потрібні критерії і показники, вітчизняні науковці 

зауважили, що не вci ознаки слід класифікувати як критерії, лише тi, що 

відповідають певним вимогам, тобто вони повинні задовольняти таким 

вимогам: по-перше, критерії повинні бути об’єктивними, тобто відображати 

ознаки, що властиві досліджуваному предмету, незалежно від волі й 

свідомості суб’єкта; по-друге, потрібно, щоб критерії відображали суттєві 

ознаки предмета; по-третє, ознаки повинні постійно характеризувати певний 

предмет або явище завдяки суттєвості; по-четверте, характерною ознакою 

критерію є його повторюваність [213, с. 179].  

Така характеристика критеріїв безумовно допоможе нам в дослідженні 

правильно визначити суттєві критерії та показники щодо формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі. 

Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є 

пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на 

застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо 

потреби в науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної 

орієнтації освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності 

педагогічної діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі 

освіти; використанні нових знань у власній практичній діяльності. 

Мотиваційно-креативний компонент інноваційної педагогічної 

діяльності виявляється через відкритість щодо педагогічних інновацій, 

гнучкість, критичність мислення, творчу уяву. 
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Включення педагога в інноваційну діяльність може бути наслідком дії 

різноманітних чинників:  

– невдоволеність методиками, результатами особистої праці;  

– освоєння нових знань, особливо в суміжних сферах;  

– осмислення і якісно нове бачення особистої життєвої місії, іноді – 

творче осяяння, яке зазвичай є результатом тривалого пошуку й аналізу, 

здобутого на цьому шляху. 

Спираючись на сказане вище і враховуючи, що основою формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів є 

цілісний педагогічний процес, від ефективності якого залежатиме 

ефективність фахової підготовки загалом, відповідно до структурних 

компонентів інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів ми виділили такі критерії сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний.  

Отже, з метою характеристики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів нами було 

виокремлено критерії, наявність яких визначалася за допомогою показників. 

Дані позначено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3  

Критерії формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів 

Компонент Критерій Показники 

Мотиваційно-

креативний  

мотиваційний  – зацікавленість інноваціями; 

– інноваційна спрямованість на 

досягнення мети в галузі початкової 

освіти 

Професійно-

змістовий 

когнітивний – наявність базових теоретичних знань у 

галузі педагогічних інновацій; 

– розвиток інноваційних навичок; 

– здатність самостійно організувати 

власну інноваційну діяльність та творчо 

мислити 
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Продовження табл. 1.3 

Інноваційно-

діяльнісний 

діяльнісний 

 

– формування власного інноваційно-

індивідуального стилю; 

– творча та креативна діяльність щодо 

нововведень у школі; 

– вміння приймати нестандартні 

креативні інноваційні рішення у 

професійній діяльності 

Особистісно-

пізнавальний 

рефлексивний – взаємозв’язок інноваційної діяльності, 

фахової та особистісної культури; 

– здатність до самоаналізу, аналізу своїх 

вчинків щодо інноваційної діяльності 

 

За сукупністю критеріїв та показників визначено три рівні 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів з позицій системного і компетентнісного підходів, що характеризують 

процес формування інноваційної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів як розвиток, зміну якісно своєрідних етапів формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів: 

низький, середній, високий. 

Низький рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів характеризувався наявністю лише 

деяких сформованих ознак інноваційної компетентності; відсутністю 

прагнення до професійного вдосконалення, стійких ціннісних установок, 

творчих настанов; низькою потребою в особистісній ініціативі; низьким 

рівнем сприйняття нововведень.  

На цьому рівні майбутні вчителі початкових класів володіли 

теоретичними знаннями з технологічної готовності до інноваційної 

діяльності низьким рівнем пізнавальної та креативної активності; 

неадекватністю самооцінки рівня власної інноваційної компетентності, що 

відображається на рівні інноваційної рефлексії. Майбутні фахівці з низьким 

рівнем інноваційної компетентності вимагають найбільше уваги в процесі 

педагогічної діяльності, оскільки робота з ними базується на поступовому, 

поетапному впливові на окремі компоненти інноваційної компетентності: 
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поступово від формування мотивації та професійно важливих рис 

особистості до оволодіння професійними знаннями й уміннями в галузі 

інноватики та їх адекватної самооцінки. 

Середній рівень є базовим у формуванні інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. Характеризується наявністю 

мотивації до професійної діяльності, потреб у досягненні професійного 

зростання і самовдосконалення; наявністю настанови на інноваційну 

діяльність. На цьому рівні в майбутніх фахівців недостатня інноваційна 

спрямованість на досягнення мети в галузі початкової освіти, оскільки 

відбувається пошук і формування індивідуального стилю інноваційної 

діяльності; готовність до професійного виконання теоретичних та 

практичних завдань. Середній рівень характеризується формуванням 

професійних ціннісних орієнтацій, у свідомості майбутніх фахівців 

початкової освіти складається ідеальна модель майбутньої інноваційної 

діяльності як головного орієнтира професійного саморозвитку. Формування 

інноваційної компетентності майбутніх фахівців відбувається через систему 

проблемного навчання, яке передбачає створення проєктно-творчої та 

пошукової діяльності, розв’язання навчальних креативно спрямованих 

ситуацій, виконання інформаційних та дослідницьких проєктів, використання 

ІКТ для їх розробки, технологій портфоліо, інноваційних технологій 

навчання тощо. На цьому рівні майбутні фахівці початкової освіти уміють 

використовувати навчально-методичні, інформаційно-освітні ресурси в 

інноваційно-професійній діяльності з цілковитим усвідомленням 

послідовності власних дій. 

Високий рівень сформованості інноваційної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів характеризується вираженою стійкою 

мотивацією щодо інноваційної діяльності майбутніх фахівців; позитивною 

інноваційно-професійною спрямованістю, наполегливістю в досягненні мети; 

наявністю вмінь здійснювати необхідну корекцію на основі самоаналізу 

інноваційної діяльності; наявність уміння продукувати нові ідеї, уміння 
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моделювати творче вирішення проблеми, уміння виявляти інноваційну 

компетентність у нестандартних професійних ситуаціях; визначення 

власного інноваційного індивідуального стилю. Під час освітньої діяльності 

майбутнім фахівцям надається можливість виявити самостійність, 

ініціативність, креативний та інноваційний підхід у практичній діяльності, 

наполегливість у змодельованих та реальних ситуаціях.  

Отже, визначивши змістовні характеристики критеріїв, показників та 

рівнів сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів, ми переходимо до безпосередньо експериментально-

дослідної роботи. Завданням експериментально-дослідної роботи було 

проведення діагностики щодо визначення рівня сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів.  

Експериментально-дослідну роботу проведено на базі: Відокремленого 

структурного підрозділу «Лисичанський педагогічний фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»», Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж 

Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка»», Державного вищого навчального закладу «Донбаський 

державний педагогічний університет» та Полтавського національного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка.  

Загалом було залучено 648 здобувачів освіти спеціальності 013 

Початкова освіта.  

Експериментально-дослідна робота з формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів тривала з 2017 по 

2022 рр. і охоплювала кілька етапів науково-педагогічного пошуку.  

На першому етапі (2017 – 2018 рр.) – вивчення наукової психолого-

педагогічної літератури з проблеми дослідження; проведення аналізу 

літератури з формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів; визначення мети, об’єкта, предмета та загальних 
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положень дослідження. Було сформульовано гіпотезу, визначено завдання та 

програму дослідження.  

На другому етапі (2018 – 2019 рр.) – визначено основні теоретичні 

підходи до проблеми дослідження; теоретично обґрунтовано педагогічні 

умови формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів. Проведено перший констатувальний етап експерименту, у 

ході якого було визначено критерії, показники та рівень інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів; обрано певну 

методику з визначення початкового та кінцевого стану контрольної та 

експериментальної груп, а також необхідну кількість майбутніх учителів 

початкових класів; обрано тривалість експерименту, а також визначено в ході 

констатувального етапу експерименту реальний стан рівня сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів 

контрольної та експериментальної груп на початку формувального етапу 

експерименту. 

На третьому етапі (2019 – 2022рр.) – був проведений формувальний 

етап експерименту, який передбачав безпосередньо проведення 

експерименту в закладах вищої та фахової передвищої освіти. При цьому 

значну увагу приділено перевірці вірогідності визначеної нами гіпотези, яка 

передбачала визначення педагогічних умов, що впливають на рівень 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів.  

Першим кроком констатувального етапу експериментального 

дослідження було виявлення вихідного рівня сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у контрольній та 

експериментальній групах. Для цього було проведене комплексне 

тестування, кількісні і якісні характеристики якого були отримані завдяки 

анкетуванню, тестуванню, опитуванню й узагальненню отриманих 

результатів.  
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За першим мотиваційним критерієм за показниками: зацікавленість 

інноваціями; інноваційна спрямованість на досягнення мети в галузі 

початкової освіти.  

Цей рівень перевірявся за допомогою тесту В. Коулмана «Наскільки у 

вас розвинута інтуїція?» (див. додаток А); методики «Вивчення мотиву 

творчої діяльності» (Е. Телегіна, В. Подвойський) (див. додаток Б); анкети 

сформованості компонентів інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів (див. додаток В).  

Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів кожного з критеріїв визначено як 

середнє арифметичне кількісних значень кожного показника певного 

критерію. Отже, нам удалося визначити в майбутніх учителів початкових 

класів показники інноваційної компетентності за обраними критеріями 

відповідно до означених рівнів сформованості інноваційної компетентності: 

високий, середній, низький. Результати опитування подано у вигляді зведеної 

табл. 1.4.  

Таблиця 1.4 

Показники сформованості інноваційної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів за мотиваційним критерієм, % на 

констатувальному етапі експерименту 

 
Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

%
 

о
со

б
и

 

%
 

о
со

б
и

 

%
 

о
со

б
и

 

%
 

о
со

б
и

 

%
 

о
со

б
и

 

%
 

о
со

б
и

 

Мотиваційний критерій 

Тест 

В. Коулмана 

1)  

зацікавленість 

інноваціями; 
24,0 39 25,9 42 41,3 67 38,3 62 34,7 56 35,8 58 

Тест 

«Наскільки у 

вас розвинута 

інтуїція?» 

2) наявністю 

інтуїції щодо 

інноваційної 

діяльності; 

43,4 70 41,7 68 39,9 65 40,3 65 16,7 27 18,0 29 
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Анкета 
сформованості 

компонентів 

ІК  

майбутнього 

вчителя 

початкових 

класів 

3) інноваційна 

спрямованість 

на досягнення 

мети в галузі 

початкової 

освіти 

44,8 72 45,1 73 36,7 59 37,0 60 18,5 31 17,9 29 

Продовження Табл. 1.4 

Згідно з результатами, представленими в таблиці 1.4, мотиваційного 

компонента інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів за першим показником (прагнення до професійного вдосконалення) 

можна стверджувати, що в КГ 24% учасників від загальної кількості 

респондентів цієї групи демонструють низький рівень прагнення до 

професійного вдосконалення; 41,3% – середній рівень і тільки 34,7% – 

високий. В ЕГ на низькому рівні перебувають 25,9% студентів від загальної 

кількості, на середньому – 38,3% здобувачів освіти цієї групи і 35,8% – на 

високому рівні прагнення до професійного вдосконалення. Більшість 

учасників КГ (76%) і ЕГ (74,1%) демонструють високий і середній рівні 

цього показника, ми пояснюємо такий високий рівень тим, що тестування 

проходили здобувачі освіти спеціальності, які обрали цю спеціальність і були 

мотивовані щодо навчання й самореалізації в галузі початкової освіти, тому  

прагнення до професійного вдосконалення в них було зафіксовано на цьому 

рівні.  

За другим показником мотиваційного компонента (наявність інтуїції 

щодо інноваційної діяльності) можна стверджувати, що в КГ 43,4% від 

загальної кількості респондентів цієї групи демонструють низький рівень 

наявності інтуїції щодо інноваційної діяльності; 39,9% – середній рівень і 

тільки 16,7% – високий. В ЕГ на низькому рівні перебувають 41,7% 

учасників від загальної кількості студентів, на середньому – 49,3% студентів 

цієї групи і 18,0% – на високому рівні прагнення до професійного 

вдосконалення. Більшість студентів у КГ (83,3%) і ЕГ (91%) демонструють 

середній і низький рівень цього показника, ми пояснюємо такий високий 
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рівень тим, що тестування проходили студенти – майбутні вчителі 

початкової школи, які обрали цю спеціальність, утім студенти не були готові 

до того, що саме інтуїція буде одним з необхідних показників формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. У 

більшості майбутніх фахівців спостерігається низька потреба в особистісній 

ініціативі та низький рівень сприйняття нововведень, оскільки саме в цих 

студентів недостатньо розвинена інтуїція, яка сприяє внутрішньому 

поштовху до нововведень.  

За третім показником мотиваційного компонента інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів (інноваційна 

спрямованість на досягнення мети в галузі початкової освіти) можна 

стверджувати, що в КГ 44,8% від загальної кількості учасників цієї групи 

демонструють низький рівень щодо інноваційної спрямованості на 

досягнення мети; 36,7% – середній і тільки 18,5% – високий рівень. В ЕГ 

низький рівень мають 45,1% студентів від загальної кількості студентів, 

середній – 37,0% респондентів цієї групи і 17,9% – високий рівень прагнення 

до професійного вдосконалення. Показник інноваційної спрямованості на 

досягнення мети в галузі початкової освіти демонструє невелика кількість 

майбутніх фахівців. Ми пояснюємо такі дані тим, що вони перебувають на 

стадії саморозвитку, що зупинився.  

Узагальнені дані рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за мотиваційним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 1.5 та на рис. 1.1. 

Таблиця 1.5 

Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за мотиваційним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький  37,4 37,6 

Середній 39,3 38,5 

Високий 23,3 23,9 
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Рис. 1.1. Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за мотиваційним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Отже, подані дані в узагальненій табл. 1.5 та на рис. 1.1 свідчать про те, 

що за мотиваційним критерієм на високому рівні було зафіксовано в КГ – 

(23,3%) і ЕГ – (23,9), що свідчить про незначну кількість студентів, які 

зорієнтовані на успіх у професійній діяльності, тобто прагнення до 

професійного вдосконалення. У цих здобувачів освіти висока мотивація 

досягти успіху, оскільки в них спостерігається природна інтуїція щодо 

інноваційної діяльності; у них зафіксовано інноваційну спрямованість на 

досягнення мети в галузі початкової освіти. У цих студентів достатньо 

сформовані цінності професійної самореалізації, вони активно реалізують 

власні інноваційні здібності. Майбутні вчителі початкових класів 

характеризуються високим рівнем мотивації і прагненням розвиватися й 

саморозвиватися в професійній діяльності.    

На середньому рівні в групах зафіксовано КГ (39,3%) і ЕГ (38,5%). 

Майбутні вчителі початкових класів, які продемонстрували середній рівень, 

характеризуються наявністю мотивації до професійної діяльності, потреб у 
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досягненні професійного зростання і самовдосконалення. У них виражена 

наявність настанови на інноваційну діяльність, утім зафіксовано недостатню 

інноваційну спрямованість на досягнення мети в галузі початкової освіти, 

оскільки відбувається пошук і формування індивідуального стилю 

інноваційної діяльності.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів, охарактеризуємо 

отримані дані за другим когнітивним критерієм професійно-змістового 

компонента інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів з показниками: наявність базових теоретичних знань у галузі 

інноватики початкової освіти; уміння розвивати інноваційні навички; 

здатність самостійно організувати власну інноваційну діяльність. Ми 

використовували власно розроблену анкету для виявлення рівня базових 

теоретичних знань у галузі початкової освіти (див. додаток Г) та спеціальний 

тест «Діагностика творчого потенціалу та креативності (інноваційності)» 

(див. додаток Д). Результати опитування представлено в табл. 1.6. 

Таблиця 1.6 

Показники сформованості інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів за когнітивним критерієм, % на 

констатувальному етапі експерименту 

 
Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Когнітивний критерій 

Анкета щодо 

виявлення знань 

студентів  

спеціальності 013 

Початкова освіта з 

дисципліни: 

«Методика навчання 

математики»  

наявність базових 

теоретичних знань у 

галузі початкової 

освіти 

 

 

54,1 

 

 

50,3 

 

 

28,3 

 

 

31,9 

 

 

17,6 

 

 

17,8 

Тест «Діагностика 

творчого потенціалу 

та креативності»  

розвиток інноваційних 

навичок 

 

36,8 

 

45,1 

 

28,6 

 

27,9 

 

34,6 

 

27,0 

Тест «Діагностика 

творчого потенціалу 

та креативності»  

здатність самостійно 

організувати власну 

інноваційну діяльність 

 

45,8 

 

43,1 

 

33,8 

 

32,1 

 

20,4 

 

24,8 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=967
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Згідно з результатами, які були представлено в табл. 1.6, професійно-

змістового компонента інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів за першим показником (наявність базових теоретичних 

знань у галузі математики) можна стверджувати, що в КГ 54,1% від загальної 

кількості опитуваних цієї групи демонструють низький рівень наявності 

базових теоретичних знань у галузі інноватики початкової освіти; 28,3% 

здобувачів освіти – середній і тільки 17,6% – високий рівень. В ЕГ низький 

рівень мають 50,3% студентів від загальної кількості, середній – 31,9% 

майбутніх учителів початкових класів цієї групи і 17,8% – високий рівень 

наявності базових теоретичних знань у галузі початкової освіти. Більшість 

респондентів у КГ (82,4%) і ЕГ (82,2%) демонструють низький і середній 

рівні цього показника. Ми пояснюємо такий низький рівень тим, що 

тестування проходили студенти-початківці з цієї спеціальності, які мають ще 

невисокий рівень наявності базових теоретичних знань у галузі початкової 

освіти, тому  в них було зафіксовано дані на цьому рівні.  

За другим показником професійно-змістового компонента (уміння 

розвивати інноваційні навички) можна стверджувати, що в КГ 36,8% від 

загальної кількості респондентів цієї групи перебувають на низькому рівні 

вмінь розвивати інноваційні навички; 28,6% – на середньому і 34,6% – на 

високому. В ЕГ низький рівень демонструють 45,1% майбутніх фахівців від 

загальної кількості студентів, середній – 27,9% опитуваних цієї групи і 

27,0% – високий рівень умінь розвивати інноваційні навички. За результатом 

отриманих даних можна стверджувати, що рівні (низький, середній і 

високий) майже однакові. Ми це пояснюємо, що природа інноваційності 

може бути не тільки набута, але й інноваційні здатності майбутніх учителів 

початкових класів можуть бути природні. Більше того, тестування проходили 

студенти спеціальності 013 Початкова освіта, які обрали цей напрям, а отже, 

у них є прагнення до інноваційності, а також творчі й креативні здібності. 

Значна кількість майбутніх учителів початкових класів обирають таку 

професію з певним рівнем навичок до інноваційності.  
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За третім показником професійно-змістового компонента інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів (здатність 

самостійно організувати власну інноваційну діяльність) можна стверджувати, 

що в КГ 45,8% учасників від загальної кількості респондентів цієї групи 

демонструють низький рівень щодо інновацій стосовно здатності самостійно 

організувати власну інноваційну діяльність; 33,8% здобувачів освіти – 

середній і 20,4% – високий рівень. В ЕГ низький рівень демонструють 43,1% 

студентів від загальної кількості опитуваних, середній – 32,1% майбутніх 

учителів початкових класів цієї групи і 24,8% – високий рівень здатності 

щодо самостійної організації власної інноваційної діяльності. 

Узагальнені дані рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за когнітивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 1.7 та на рис. 1.2.  

Таблиця 1.7 

Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за когнітивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький  45,6 46,2 

Середній 30,2 30,6 

Високий 24,2 23,2 
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Рис. 1.2. Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за когнітивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Отже, дані, подані у зведеній таблиці 1.7 та на рис. 1.2, свідчать про те, 

що за когнітивним критерієм професійно-змістового компонента на 

констатувальному етапі експерименту на високому рівні було зафіксовано КГ 

(24,2%) і ЕГ (23,2%), що свідчить про незначну кількість студентів, які 

підготовлені до професійної діяльності в галузі початкової освіти. Такі 

студенти вміють здійснювати необхідну корекцію на основі самоаналізу 

інноваційної діяльності в початковій школі. Вони демонструють наявність 

теоретичних знать та практичні вміння продукувати інноваційні ідеї, уміння 

моделювати творче вирішення проблеми, виявляти інноваційну 

компетентність у нестандартних професійних ситуаціях.  

Середній рівень виявили в КГ (30,2%) і в ЕГ (30,6%) студентів, у яких 

відбувається формування інноваційної діяльності із застосуванням освітнього 

матеріалу, застосовують знання на практиці. За зразком самостійно 

виконують практичну діяльність, що передбачена навчальною програмою, 

теоретичні знання. Знання характеризуються практичними цілями освоєння у 

використанні методик початкової освіти.  
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Низький рівень виявили в КГ (45,6%) і в ЕГ (46,2%) студентів. Це 

свідчить про те, що більшість респондентів і КГ, і ЕГ має фрагментарні 

знання при незначному загальному обсязі освітнього матеріалу з початкової 

освіти та знань з інноваційних технологій навчання. Низьким рівнем 

інноваційної та креативної активності відрізняються майбутні вчителі 

початкових класів та неадекватністю самооцінки рівня власної інноваційної 

компетентності, що відображається на рівні інноваційної рефлексії.  

Продовжуючи аналіз діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів, охарактеризуємо 

отримані дані за третім, діяльнісним, критерієм інноваційно-діяльнісного 

компонента за показниками: визначення певних ознак власного інноваційно-

індивідуального стилю; уміння приймати нестандартні інноваційні рішення, 

усвідомлення необхідності інноваційної діяльності.  

На констатувальному етапі експерименту для визначення рівня 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів за 

діяльнісним критерієм за всіма показниками нами було використано 

інноваційні методики початкового навчання: створення лепбуків, Smart-box 

інтерактивних засобів навчання математики молодших школярів (засобів 

візуалізації освітнього процесу початкової школи) (див. додаток Е). 

Здобувачами освіти 3 та 4 курсів спеціальності 013 Початкова освіта 

презентовано інтерактивні проєкти з математики, створені на платформі 

LearningAps, відеорекомендації на YouTube для студентів початкової освіти, 

презентації до проведення уроків початкової школи, відеододатки Powtoon, 

інтелект-карти, хмари слів, предметні зображення, танграми, геоборди. 

Учасникам констатувального етапу науково-дослідного експерименту 

було запропоновано створити власний засіб візуалізації освітнього процесу 

початкової школи, після обговорення різних поглядів респондентів та 

представлення напрацювань були визначені кращі проєкти. У процесі 

подальшого обговорення учасники дійшли висновків про різні інноваційні 

підходи в технологіях початкової освіти і визначили методики їх 
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застосування в початковій школі. Одержані результати рівнів сформованості 

інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових класів за 

діяльнісним критерієм подано в табл. 1.8. 

Таблиця 1.8 

Показники сформованості інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів за діяльнісним критерієм, % на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Діяльнісний критерій 

Інноваційні 

технології 

початкового 

навчання 

формування 

власного 

інноваційно-

індивідуального 

стилю 

65,1 66,9 23,0 24,3 11,9 8,8 

Інноваційні 

технології 

початкового 

навчання 

наявність умінь та 

навичок 

прогнозування 

59,3 59,0 31,0 29,1 9,7 11,9 

 

Отже, за результатами, які були представлені в табл. 1.8, за першим 

показником (формування власного інноваційно-індивідуального стилю) 

можна стверджувати, що в КГ 65,1% від загальної кількості студентів цієї 

групи демонструють низький рівень наявності власного інноваційно-

індивідуального стилю в галузі початкової освіти, 23,0% – середній і 11,9% – 

високий рівень. В ЕГ низький рівень – 66,9% респондентів від загальної 

кількості студентів, середній – 24,3% здобувачів освіти цієї групи, і тільки 

8,8% – високий рівень розвитку відповідних умінь та навичок до професійної 

діяльності, прагнення до збагачення власного інноваційного досвіду. 

Більшість респондентів у КГ (88,1%) і ЕГ (91,2%) демонструють низький і 

середній рівень цього показника, ми пояснюємо такий низький рівень тим, 

що розвиток умінь та навичок до професійної діяльності, прагнення до 

збагачення власного інноваційного досвіду відбувається у здобувачів освіти 
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старших курсів з цієї спеціальності, тому в них зафіксовано дані на цьому 

рівні. 

За другим показником інноваційно-діяльнісного компонента (наявність 

умінь та навичок прогнозування) можна стверджувати, що в КГ 59,3% від 

загальної кількості респондентів цієї групи показують низький рівень умінь і 

навичок прогнозування; 31,0% – середній і тільки 9,7% – високий рівень. В 

ЕГ низький рівень демонструють 59,0% опитуваних від загальної кількості 

студентів, середній – 29,1% і 11,9% – високий рівень умінь і навичок 

прогнозування. За результатом отриманих даних можна стверджувати, що 

рівні (низький, середній і високий) в КГ і ЕГ групах однакові.  

За третім показником інноваційно-діяльнісного компонента 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів (уміння 

приймати нестандартні інноваційні рішення) можна стверджувати, що в КГ 

67,9% від загальної кількості учасників цієї групи демонструють низький 

рівень щодо вміння приймати нестандартні інноваційні рішення, 24,0% – 

середній і лише 8,1% – високий рівень. В ЕГ низький рівень показують 48,9% 

студентів від загальної кількості респондентів, середній – 28,9% і 22,2% – 

високий рівень умінь приймати інноваційні креативні рішення. 

Узагальнені дані рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за діяльнісним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 1.9 та на рис. 1.3. 

Таблиця 1.9 

Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за діяльнісним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький 64,1 58,3 

Середній 26,0 27,4 

Високий 9,9 14,3 
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Рис. 1.3. Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за діяльнісним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Отже, дані, подані у зведеній табл. 1.9 та на рис. 1.3, свідчать про те, 

що за діяльнісним критерієм інноваційно-діяльнісного компонента на 

констатувальному етапі експерименту на високому рівні було зафіксовано у 

КГ (9,9%) і ЕГ (14,3%), що свідчить про незначну кількість студентів, які 

підготовлені до професійно компетентної діяльності, володіють 

відповідними вміннями та навичками до інноваційної діяльності, прагнення 

до збагачення власного інноваційного досвіду в галузі початкової освіти. 

Таким здобувачам бракує професійного досвіду й практики виявляти 

інноваційну компетентність у нестандартних професійних ситуаціях.  

На середньому рівні перебувають у КГ (26,0%) і в ЕГ (27,4%) 

студентів, у яких відбувається формування власного інноваційно-

індивідуального стилю. Студенти намагаються демонструвати вміння та 

навички прогнозування власного індивідуально-творчого стилю в галузі 

початкової освіти.  

Низький рівень виявили в КГ (64,1%) і в ЕГ (58,3%) респондентів. Це 

свідчить про те, що більшість студентів і КГ, і ЕГ уміють частково 
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прогнозувати власні професійні результати своєї інноваційної діяльності, 

приймати нестандартні інноваційні рішення щодо професійної діяльності в 

галузі початкової освіти, що впливає на формування власного індивідуально-

інноваційного стилю.  

І, нарешті, продовжуючи діагностику рівнів сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, 

охарактеризуємо отримані дані за останнім, четвертим, рефлексивним 

критерієм особистісно-пізнавального компонента за показниками вмінь 

самоаналізу результатів власної практичної діяльності та переосмислення 

власної інноваційної діяльності. У якості методики на констатувальному 

етапі педагогічного експерименту було використано такі діагностики, як 

питальник креативності С. Рензуллі (див. додаток З).  

В основі цього опитування на виявлення рівня креативності, яке 

становить несподіваний, з позитивною опорою майбутнього фахівця 

початкової освіти на самого себе, продуктивний акт, який виконується 

спонтанно в певному інноваційному середовищі. За різними поглядами 

науковців, інноваційність як складник креативності пов’язана з виробленням 

нового і нестандартного для особистості фахівця і суспільства.  

Одержані результати рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за останнім, 

рефлексивним, критерієм подано в табл. 1.10. 

Таблиця 1.10 

Показники сформованості інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів за рефлексивним критерієм, % на 

констатувальному етапі експерименту 

 

Методика 

діагностики 

Показники Рівні сформованості % 

Низький Середній Високий 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ 

Рефлексивний критерій 

Питальник 

креативності 

С. Рензуллі 

уміння 

здійснювати 

самоаналіз 

результатів власної  

64,1 62,7 32,1 29,8 3,8 7,5 
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практичної 

інноваційної 

діяльності  

Питальник 

креативності 

С. Рензуллі 

переосмислення 

власної 

інноваційної 

діяльності 

65,1 62,5 29,3 31,2 5,6 6,3 

Продовження табл. 1.10 

 

Отже, згідно з результатами, які були представлені в табл. 1.10 за 

першим показником особистісно-пізнавального компонента, а саме – 

виявлення вмінь майбутніх учителів початкових класів до самоаналізу 

результатів власної практичної інноваційної діяльності – можна 

стверджувати, що зафіксовані дані, що в КГ 64,1% від загальної кількості 

студентів цієї групи демонструють низький рівень наявності самоаналізу до 

власної діяльності; 32,1% – середній і лише 3,8% – високий рівень. В ЕГ 

низький рівень мають 62,7% учасників від загальної кількості студентів, 

середній – 29,8% і тільки 7,5% – високий рівень розвитку вмінь до 

самоаналізу результатів власної практичної інноваційної діяльності.  

Відзначимо, що більшість майбутніх учителів початкових класів у КГ 

(96,1%) і ЕГ (92,5%) демонструють низький і середній рівні цього показника, 

ми пояснюємо такий низький рівень тим, що розвиток умінь самоаналізу до 

професійної інноваційної діяльності зазвичай відбувається у студентів 

старших курсів з цієї спеціальності, оскільки навички до самоаналізу 

формуються на основі сформованості сукупності необхідних умінь і навичок 

до професійної діяльності, які передбачені освітньою програмою для 

здобувачів фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю. 

За другим показником особистісно-пізнавального компонента 

(переосмислення власної інноваційної діяльності) можна стверджувати, що в 

КГ 65,1% від загальної кількості респондентів цієї групи перебувають на 

низькому рівні вмінь і навичок переосмислення власної інноваційної 

діяльності; 32,1% – на середньому і лише 5,6% – на високому рівні. В ЕГ 

низький рівень демонструють 62,5% студентів від загальної кількості 
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респондентів, середній – 31,2% осіб цієї групи і 6,3% – високий рівень умінь і 

навичок переосмислення. За результатом загальних даних можна 

стверджувати, що рівні сформованості за обома показниками особистісно-

пізнавального компонента в КГ і ЕГ групах однакові. 

Узагальнені рівні сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту подано в табл. 1.11 та на рис. 1.4. 

Таблиця 1.11 

Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

Рівні сформованості КГ (%) ЕГ (%) 

Низький 64,6 62,6 

Середній 30,7 30,5 

Високий 4,7 6,9 

 

Отже, дані, подані у зведеній табл. 1.11 та на рис. 1.4, свідчать про те, 

що за рефлексивним критерієм ІК на констатувальному етапі експерименту 

на високому рівні було зафіксовано у КГ (4,7%) і ЕГ (6,9%), що свідчить про 

незначну кількість студентів, які підготовлені до рефлексивної діяльності, 

володіють відповідними вміннями та навичками до самоаналізу власної 

інноваційної діяльності задля збагачення власного інноваційного досвіду в 

галузі початкової освіти. Цим майбутнім фахівцям не вистачає знань, умінь 

та досвіду професійної діяльності, досвіду діяти нестандартно на основі 

самоаналізу власної професійно спрямованої діяльності.  

 



 90 

 

Рис. 1.4. Загальний рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі експерименту 

 

На середньому рівні перебувають у КГ – 30,7% та в ЕГ – 30,5% 

респондентів, у яких відбувається розвиток навичок самоаналізу власної 

діяльності, що сприяє формуванню індивідуального стилю майбутніх 

фахівців. Студенти намагаються демонструвати вміння та навички 

прогнозування власного індивідуально-інноваційного стилю в галузі 

початкової освіти.  

Низький рівень виявили в КГ – 64,6% та в ЕГ – 62,6% учасників. Такі 

дані свідчать про те, що більшість респондентів і КГ, і ЕГ частково 

володіють навичками самоаналізу, не вміють демонструвати результати 

інноваційної діяльності, не здатні приймати нестандартні інноваційні 

рішення в галузі початкової освіти, використовувати інноваційний підхід у 

самостійній практичній діяльності.  

Отже, підсумовуючи наслідки констатувального етапу педагогічного 

експерименту, ми можемо узагальнити результати виконання дослідницьких 

завдань зазначеного етапу:  
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1) нами розроблено критерії інноваційної компетентності 

(мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), рівні (низький, 

середній, високий) та показники сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів; 

2) сформовано вибіркову сукупність респондентів науково-

педагогічного експерименту; 

3) здійснено первину діагностику рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів контрольної та 

експериментальної груп; 

4) зібрано та проаналізовано дані про недостатній рівень сформованості 

інноваційної компетентності у майбутнього вчителя початкових класів.  

Проведений констатувальний етап науково-педагогічного дослідження 

та отримані результати діагностики реального стану сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів надало 

нам підстави зробити низку висновків узагальнювального характеру.  

По-перше, під час констатувального етапу експерименту ми визначили, 

що позитивна особистісна спрямована мотивація в майбутніх учителів 

початкових класів на оволодіння інноваційною компетентністю 

спостерігається в невеликої кількості респондентів, що підтверджено 

низьким рівнем прагнення до професійного вдосконалення та низьким рівнем 

спрямованості на застосування інновацій у галузі початкової освіти.  

По-друге, низький рівень сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів контрольної та експериментальної 

груп демонструють недостатність базових теоретичних знань у галузі 

початкової освіти, відсутність умінь розвивати інноваційні навички та 

нестачу здатності самостійно організувати власну інноваційну діяльність, 

обмежене виконання всіх операцій з дотримання поетапності й 

послідовності. 

По-третє, більшість студентів контрольної та експериментальної груп 

перебувають на середньому рівні, оскільки вони демонструють достатній 
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рівень засвоєння базових теоретичних знань у галузі початкової освіти, 

майбутні вчителі мають незначну здатність самостійно організувати власну 

інноваційну діяльність. На цьому рівні виявлено недостатньо навичок і вмінь 

з формування власного інноваційно-індивідуального стилю, а також навички 

прогнозування власної інноваційної діяльності, недостатність в оволодінні 

вмінь приймати нестандартні інноваційні рішення. Ключовим аспектом цього 

рівня є освоєння основ самоаналізу результатів майбутньої практичної 

діяльності, а також формування вмінь її переосмислення. 

По-четверте, високий рівень сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у контрольній та 

експериментальній групах демонструє зовсім незначна кількість 

респондентів. Цей рівень характеризується чіткою спрямованістю на 

досягнення мети в галузі початкової освіти, вільним володінням навчальним 

матеріалом, висловлюванням власної індивідуальної думки, умінням робити 

виважені висновки, навичками виявлення власного інноваційно-

індивідуального стилю; достатньою наявністю вмінь та навичок 

прогнозування та прийняття нестандартних інноваційних рішень на основі 

власних емоцій, почуттів, що зумовлені певним ставленням майбутнього 

фахівця до навколишнього світу. На цьому рівні спостерігається 

переосмислення власної інноваційної діяльності майбутніх учителів 

початкових класів, використання інноваційного підходу в практику власної 

діяльності.  

По-п’яте, сутність викладеного матеріалу доводить той факт, що 

процес удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів потребує докладного опису впровадження теоретично 

обґрунтованих у першому розділі компонентів та критеріїв формування 

інноваційної компетентності в освітньому процесі.  

Проведений і детально описаний у цьому підрозділі констатувальний 

етап науково-педагогічного експерименту довів необхідність упровадження 

теоретично обґрунтованих у попередньому розділі компонентів, оскільки 
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результати та дані констатувального етапу підтвердили недостатній рівень 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Проведений у першому розділі дисертаційної роботи аналіз 

теоретичних аспектів формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі дозволяє дійти таких 

висновків.  

Базуючись на аналізі науково-педагогічної літератури, розглянуто 

процес підготовки майбутнього вчителя початкових класів у педагогічних 

коледжах; охарактеризовано проблеми формування інноваційної 

компетентності вчителя початкових класів; проаналізовано нові вимоги 

держави до професійної підготовки вчителів початкової школи. 

Узагальнення теоретичних положень дослідників та результати проведеного 

анкетування уможливили виявлення основних проблем формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, а саме: 

труднощі випускників при створенні освітніх матеріалів для вчителя; при 

розробці сучасних засобів візуалізації освітнього процесу початкової школи; 

готовність майбутнього вчителя початкових класів до впровадження 

інновацій в освітній процес.  

Визначено сутність та структуру інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. У процесі дослідження проведено 

діагностику рівнів сформованості інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у педагогічному коледжі. Розглянуто 

методологічні підходи до проблеми формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів, розкрито значущість і правомірність 

їх застосування до представленого дослідження. Це системний (забезпечує 
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дослідження системоутворювальних зв’язків процесу формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів); 

особистісно-діяльнісний (передбачає практичну спрямованість процесу 

підготовки майбутнього вчителя початкових класів на формування 

інноваційної компетентності у професійно-педагогічній діяльності); 

компетентнісний (передбачає здатність до самореалізації та самовираження, 

постійного самовдосконалення з метою досягнення успіху, педагогічної 

рефлексії та впровадження інновацій в освіту); інноваційно-технологічний 

(забезпечує готовність майбутнього вчителя початкових класів якісно 

здійснювати сучасну інноваційну професійну діяльність) підходи.  

Визначено основні принципи процесу формування інноваційної 

діяльності вчителя: інтеграції освіти, диференціації й індивідуалізації освіти, 

демократизації освіти, системності та послідовності, діяльнісної орієнтації, 

компетентнісної орієнтації, суб’єктної орієнтації, рефлексивної орієнтації.  

Поняття «інноваційна компетентність» означено як провідний 

складник професійної компетентності, який характеризується вміннями 

проєктування, створення та запровадження нового в освітній процес, 

забезпечує перетворення інтелектуального, мотиваційного, творчого 

потенціалів особистості педагога; доведено необхідність формування даної 

компетентності у майбутнього вчителя початкових класів у ході професійної 

підготовки в умовах модернізації освіти.  

Запропоновано власне визначення поняття «інноваційна 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів – це інтегрована 

якість особистості, яка характеризується креативністю, здатністю 

конструювати та впроваджувати інноваційні технології навчання 

молодших школярів, орієнтуючись на їхні індивідуальні особливості, 

інтереси та потреби.   

Визначено структуру інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкової школи, яка складається з компонентів: мотиваційно-

креативного, професійно-змістового, інноваційно-діяльнісного, особистісно-
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пізнавального, які знаходяться у взаємозв’язку та взаємозалежності, 

визначаються специфікою та мають умовний характер, формуються 

комплексно. Мотиваційно-креативний компонент характеризується 

творчістю, розвитком креативного мислення, означає зацікавленість 

інноваціями у початковій освіті. Індикатором професійно-змістовного 

компонента є професійно-діяльнісна сфера вчителя, включає наявність 

базових теоретичних знань у галузі педагогічних інновацій, спрямовує на 

розвиток інноваційних навичок та здатність самостійно організувати власну 

інноваційну діяльність. Інноваційно-діяльнісний компонент розкриває 

емоційно-вольову роботу вчителя, формує індивідуальний інноваційний 

стиль; охоплює творчу та креативну діяльність, вміння приймати 

нестандартні рішення щодо нововведень у школі. Особистісно-пізнавальний 

компонент базується на вмінні визначати індивідуальну інноваційну 

траєкторію вчителя, окреслює взаємозв’язок інноваційної діяльності, фахової 

та особистісної культури; визначає здатність майбутнього вчителя до 

самоаналізу, аналізу своїх вчинків щодо інноваційної діяльності у 

професійній діяльності. 

На основі аналізу наукової літератури розроблено діагностичний 

інструментарій для оцінки рівня сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів, схарактеризовано відповідні 

критерії, зокрема: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. 

Традиційно змістовно охарактеризовано рівні сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів як 

низький, середній, високий.  

Узагальнення отриманих даних у ході констатувального експерименту 

за всіма критеріями дозволило встановити, що на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту: між контрольною та експериментальною 

групами не встановлено суттєвих відмінностей (від 0,2% до 2,2%); у 

переважної більшості майбутніх учителів початкових класів контрольної та 

експериментальної груп зафіксовано низький рівень сформованості 
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інноваційної компетентності. Зокрема, і в контрольній (64,6%), і 

експериментальній (62,6%) групах переважали студенти з низьким рівнем 

сформованості інноваційної компетентності. Розбіжності встановлено на 

рівні 2,2%, що за середнім рівнем є найменшим рівнем розбіжностей між 

контрольною (30,7%) та експериментальною (30,5%) групами і складає 

всього 0,2%. Щодо високого рівня сформованості інноваційної 

компетентності у здобувачів освіти відмінності встановлено (4,7% – 

контрольна група; 6,9% – експериментальна група) і складає 2,2% 

розбіжності.  

Результати проведеного констатувального етапу педагогічного 

експерименту довели,  що інноваційна компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів недостатньо сформована та потребує впровадження 

теоретичного обґрунтованих педагогічних умов формування інноваційної 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ 

 

 

2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів  

 

В умовах постійно зростаючого рівня вимог до майбутніх фахівців у 

галузі освіти однією з пріоритетних якостей сучасного педагога є здатність 

до інноваційної діяльності, гнучкість та критичне мислення, уміння швидко 

адаптуватися та креативно діяти. Тому для реалізації компетентнісного 

підходу в педагогічних коледжах важливо побудувати систему оцінювання 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів, визначення компонентів, показників і рівнів її успішної реалізації. 

Вибір компонентів та показників сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів залишається складним і досить 

суперечливим питанням у педагогічній теорії і практиці.  

Сучасний шлях розвитку системи освіти в Україні визначається 

освітніми інноваціями, спрямованими на модернізацію системи освіти 

відповідно до вимог сьогодення, новітніх надбань науки. З огляду нашого 

дослідження важливою є думка Т. Антонової [7], А. Харитонова, 

І. Дичківської [53], І. Зязюна [162] та ін., які зазначають, що нині 

характерною особливістю розвитку педагогічної освіти є пошук нових 

змісту, форм, методів і засобів навчання, виховання й управління; 

розгортання широкої експериментальної роботи, спрямованої на 

впровадження освітніх інновацій на засадах сучасної філософії освіти. 
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Євроінтеграція України посилює необхідність пошуку оригінальних і 

ефективних способів освітньої діяльності, запровадження таких навчальних 

технологій, що забезпечуватимуть ефективну підготовку майбутніх учителів 

до входження в соціум, формування еліти суспільства, здатних вивести 

державу до Європейських стандартів.  

Проведений у попередніх підрозділах першого розділу дисертаційної 

роботи аналіз проблеми формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів як предмет науково-педагогічних 

досліджень, особливості професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів у процесі формування інноваційної компетентності в 

педагогічному коледжі, а також дослідження сучасного стану сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі підтвердило необхідність пошуку та виокремлення 

педагогічних умов формування готовності до інноваційної діяльності. 

Загальна характеристика педагогічних умов щодо формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі потребує з’ясування кількох питань. По-перше, що ми 

розуміємо під терміном «умови» і «педагогічні умови» зокрема; по-друге, 

нам необхідно визначити та теоретично обґрунтувати власні наукові думки 

щодо педагогічних умов у межах нашої науково-дослідної роботи. Наразі ми 

зупинимося на загальнонауковому визначенні поняття «умови». 

В академічному тлумачному словнику української мови так визначено 

поняття «умова»: 

1) взаємна усна чи письмова домовленість про що-небудь; 

2) вимога, пропозиція, які висуваються однією зі сторін, що 

домовляються про що-небудь, а також при укладанні угоди, договору;  

3) правила, які існують або встановлені в тій чи тій галузі життя, 

діяльності, які забезпечують нормальну роботу чого-небудь [35]. 

У словнику української мови Бориса Грінченка термін «умова» 

трактується як «уговоръ, условіе, договоръ» [48, с. 336].  
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У Філософському енциклопедичному словнику зазначено, що умова – 

філософська категорія, у якій відображаються універсальні відношення речі 

до тих чинників, завдяки яким вона виникає та існує [210]. 

Визначення поняття «умови» в педагогіці пов’язане передусім з 

педагогічним осмисленням цієї категорії. Досить широко поняття «умова» 

використовується в дидактиці в процесі характеристики цілісного 

педагогічного процесу, окремих його сторін і складових частин. 

Системний аналіз психолого-педагогічної, методичної та філософської 

літератури дає можливість розглядати категорію «умови» як складник будь-

якого процесу, зокрема і становлення майбутніх учителів початкових класів у 

процесі формування інноваційної компетентності.  

Ми підтримуємо міркування В. Сластьоніна, Л. Подимової, які 

визначають, що підготовка майбутнього вчителя початкових класів до 

інноваційної діяльності має враховувати такі етапи:  

1) розвиток творчої індивідуальності майбутнього вчителя, формування 

в нього здатності виявляти, формулювати, аналізувати й розв’язувати творчі 

педагогічні завдання, а також розвиток критичного мислення;  

2) опанування основ методології наукового пізнання, педагогічного 

дослідження, уведення в інноваційну педагогіку;  

3) освоєння технології інноваційної діяльності (педагогічного 

проєктування);  

4) практичну роботу з упровадження нововведення в педагогічний або 

освітній процес [207, с. 224]. 

Реалізація зазначених етапів у процесі формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів передбачає творчо-

методичну діяльність, здійснення педагогічної рефлексії, упровадження 

інноваційних педагогічних технологій, знайомство з педагогічним досвідом 

учителів, які реалізують ідеї Концепції нової української школи, а також 

моделювання нетрадиційних уроків і виховних занять, роботу в динамічних, 

творчих, ініціативних групах, участь у методичних діалогах, дискусіях, 
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дебатах, тренінгах, майстер-класах, творчих зустрічах із педагогами, 

учительських студіях, віртуальних педагогічних подорожах, методичних 

турнірах, конкурсах педагогічної майстерності, панорамах творчих і 

методичних ідей, педагогічних роздумах тощо. Аналізуючи зазначену 

проблему, наголосимо, що необхідним складником у структурі підготовки до 

інноваційної діяльності майбутнього вчителя початкових класів є методична 

рефлексія власних професійних знань і педагогічної діяльності, яка пов’язана 

з орієнтацією особистості на саморозвиток, самозміни, самовдосконалення, 

самовираження в професійно-методичній інноваційній діяльності [218, с. 

135].  

Ефективному вирішенню проблеми підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів у ЗВО до реалізації інноваційної діяльності в закладі 

загальної середньої освіти сприяють такі експериментально перевірені 

педагогічні умови: методично-діяльнісне наповнення професійної підготовки 

майбутніх учителів початкових класів, спрямоване на набуття студентами 

методично професійного досвіду та його рефлексію; створення сприятливого 

освітньо-методичного середовища, що привертає увагу до методично-

професійної майстерності викладачів, кураторів академічних груп та 

потребує застосування комплексу освітніх заходів для підвищення їхньої 

кваліфікації; забезпечення науково-методичної підтримки майбутніх 

учителів початкових класів, що вимагає розробки відповідних навчальних 

програм, посібників, рекомендацій, освітніх комплексів тощо [Там само]. 

Виходячи з цього, доцільним уважаємо розглянути значення поняття 

«педагогічна умова».  

Науковиця А. Семенова [193, с. 125] визначає педагогічні умови як 

обставини, від яких залежить та відбувається цілісний продуктивний 

педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується 

активністю особистості, групою людей. 
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Учені спеціально визначають термін «педагогічна умова» як певну 

обставину, яка впливає (прискорює чи гальмує) на формування та розвиток 

педагогічних явищ, процесів, систем, якостей особистості [92, с. 12]. 

Дослідники А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під 

педагогічними умовами розуміють чинники, що впливають на процес 

досягнення мети, при цьому поділяють їх на [96, с. 34]: 

а) зовнішні: позитивні відносини викладача і студента; об’єктивність 

оцінки освітнього процесу; місце навчання, приміщення, клімат тощо; 

б) внутрішні (індивідуальні): індивідуальні властивості студентів (стан 

здоров’я, властивості характеру, досвід, уміння, навички, мотивація тощо). 

На думку О. Бражнич, педагогічні умови є сукупністю об’єктивних 

можливостей змісту, методів, організаційних форм і матеріальних 

можливостей здійснення педагогічного процесу, що забезпечує успішне 

досягнення поставленої мети [33, с. 74]. 

І. Богданова вважає, що педагогічні умови – це результат 

«цілеспрямованого відбору, конструювання та застосування елементів 

змісту, методів (прийомів), а також організаційних форм навчання для 

досягнення ... цілей» [29, с. 12]. 

У педагогічному словнику С. Гончаренко визначає педагогічні умови 

як сукупність зовнішніх і внутрішніх обставин навчально-виховного процесу, 

від впливу яких залежить досягнення поставлених дидактичних завдань [48,              

с. 357].  

О. Деркач визначає педагогічні умови як чинники (обставини), від яких 

залежить ефективність функціювання педагогічної системи [51, с. 87]. 

Учені-дослідники визначають педагогічні умови як сукупність 

об’єктивних можливостей, що забезпечують успішне вирішення поставлених 

завдань [96, с. 15], або як функційну залежність суттєвих компонентів 

педагогічного явища від комплексу об’єктів (речей, їх станів, процесів, 

взаємодій) у різних проявах [73, с. 17]. 
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Ми погоджуємося з думкою науковців, які вважають, що педагогічні 

умови – категорія, що визначається як система певних форм, методів, 

матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи 

суб’єктивно створених, необхідних для досягнення конкретної педагогічної 

мети [73, с. 17; 96, с. 16]. 

Вивчаючи різні визначення педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, ми 

виокремили думку, що педагогічні умови розглядаються як структурна 

оболонка педагогічних технологій чи педагогічних моделей; обставини, 

завдяки яким реалізуються компоненти технологій [182, с. 120]. 

Отже, педагогічні умови розуміємо як сукупність організаційних форм, 

методів, прийомів, засобів координації освітнього впливу на майбутніх 

учителів початкових класів для мотивації та стимулу, ефективного 

саморозвитку професійно важливих особистісних здібностей та якостей, 

базових компетентностей і, як наслідок, – цілісного становлення їхньої 

особистості. 

Розглянуті вимоги та критерії до майбутнього вчителя початкових 

класів дозволили нам представити компетентності у вигляді таких дефініцій, 

які, своєю чергою, сприяють формуванню інноваційної компетентності. На 

наш погляд, зазначені нижче компетентності розкривають та доповнюють 

зміст і значення інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів. Зупинимося більш детально:  

ФК-1. Предметна компетентність. Здатність до застосування знань, 

умінь і навичок із циклу професійно-наукових дисциплін, що є теоретичною 

основою побудови змісту освітніх галузей, визначених Державним 

стандартом повної загальної середньої освіти.   

Важливе значення в аспекті нашого дослідження мають різні види 

предметних компетентностей: філологічна, математична, технологічна, 

природничо-наукова, мистецька.  
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ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до розвитку учнів 

початкової школи як суб’єктів освітнього процесу на основі знань та вмінь 

про їхні вікові, індивідуальні особливості та соціальні чинники розвитку. 

Складниками психологічної компетентності є диференціально-психологічна, 

соціально-психологічна, аутопсихологічна. 

ФК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до проєктування, 

організації, оцінювання, рефлексії та коригування навчально-виховного 

процесу в початковій ланці освіти. Складниками педагогічної компетентності 

є дидактична, виховна, організаційна. 

ФК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно діяти, 

розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під час навчання учнів 

освітніх галузей / змістових ліній, визначених Державним стандартом 

початкової загальної освіти. Методична компетентність ґрунтується на 

теоретичній і практичній готовності до проведення уроків за різними 

навчальними комплектами, що виявляється у сформованості системи 

дидактико-методичних знань і вмінь із окремих розділів та тем курсу, 

окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та наявності емоційно-

ціннісного ставлення до діяльності щодо навчання учнів предмета.  

Види методичної компетентності (МК) визначаються відповідно до 

предметів, що вивчаються в початковій школі, наприклад:  

ФК-4.1. МК у навчанні учнів математики;  

ФК-4.2. МК у навчанні учнів української мови. 

Складники методичної компетентності: нормативна, варіативна, 

спеціально-методична, контрольно-оцінювальна, проєктувально-

моделювальна, технологічна. 

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). Здатність 

актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, 

настанови, стратегії й тактики комунікативної поведінки, здобутий досвід 

комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні якості 
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особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної 

комунікативної діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами. 

Складники професійно-комунікативної компетентності вчителя 

початкових класів: емоційний, вербально-логічний, інтерактивний, 

соціально-комунікативний, технічний, предметно-змістовий [176]. 

На основі аналізу визначення поняття «педагогічні умови» і структури 

інноваційної компетентності ми пропонуємо власне трактування цього 

терміна.  

На нашу думку, педагогічні умови – це сукупність організаційних 

форм, методів, прийомів, засобів координації навчального і виховного 

впливу на здобувачів освіти для мотивації та стимулу, ефективного 

саморозвитку професійно важливих особистісних здібностей та якостей, 

базових компетентностей і, як наслідок, – цілісного становлення їхньої 

особистості. 

На основі проведеного констатувального етапу педагогічного 

експерименту, який довів недостатній рівень сформованості інноваційної 

компетентності в майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі, переходимо до розробки власних педагогічних умов, які, на наш 

погляд, сприятимуть ефективному формуванню інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. Отже, ми пропонуємо: 

1) підвищення рівня мотивації до оволодіння інноваційною 

компетентністю майбутнім учителем початкових класів у педагогічному 

коледжі; 

2) спрямованість змісту підготовки на набуття майбутнім учителем 

початкових класів інноваційної компетентності; 

3) інтегральне поєднання традиційних методів навчання з 

інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання професійних 

ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу.   

Описуючи першу педагогічну умову формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 
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коледжі – підвищення мотиваційного потенціалу до оволодіння 

інноваційною компетентністю майбутнім учителем початкових класів у 

педагогічному коледжі, ми вважаємо за потрібне визначити тлумачення 

ключового поняття цієї мови, а саме – мотивація.   

Теоретичний аналіз літератури дав змогу визначити значення поняття 

«мотивація» як вид управлінської діяльності, який забезпечує процес 

спонукання особи до дієвості, спрямованої на досягнення особистих цілей чи 

цілей організації [58, с. 207]. 

У дидактиці мотивація – це процес формування і закріплення у 

школярів позитивних мотивів учіння. Мотивація не тільки детермінує 

навчальну діяльність школяра, а й пронизує пізнавальну сферу його 

психічної активності з усіма її пізнавальними процесами: сприйманням, 

мисленням, уявою та пам’яттю [155, с. 23]. 

Поняття «мотивація» С. Занюк трактує як сукупність спонукальних 

чинників, що визначають активність особистості; це всі мотиви, потреби 

стимули, ситуативні чинники, які спонукають поведінку людини [71, с. 140].  

Мотивація виконує три регулювальні функції щодо діяльності: 

спонукальну, тобто надання діяльності рухового імпульсу чи мотиву для 

того, щоб особистість розпочала діяльність; сенсотворчу, тобто надання 

діяльності глибокої особистісної значущості; організаційну ‒ таку, що 

опирається на цілепокладання, коли усвідомлені мотиви перетворюються на 

мотиви-цілі [72, с. 7]. Мотивація (moveo – рухаю) розглядається як реалізація 

мотиву в конкретній діяльності в процесі вибору можливих дій, спрямованих 

на досягнення певних цілей. Мотив – спонукання або прагнення досягнення 

мети та усвідомлення дії щодо її досягнення [59, с. 217]. 

Мотивацію навчально-пізнавальної діяльності ми розуміємо як 

динамічне утворення, як процес формування в здобувачів освіти таких 

мотивів навчання, які б спонукали їх до продуктивної пізнавальної діяльності 

та засвоєння змісту професійно-педагогічної підготовки, а також як 

підтримання і реалізацію вже наявних позитивних мотивів учіння. 
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Так, навчальна мотивація ґрунтується на потребі, яка стимулює 

пізнавальну активність студента, її готовність до засвоєння знань. 

Власне навчальна діяльність меншою мірою впливає на збагачення і 

розвиток мотивації. У зв’язку з цим необхідно докладніше зупинитися на 

аналізі освітніх мотивацій. 

Під освітньою мотивацією розуміється та суб’єктивна необхідність, яка 

може бути задоволена за допомогою додаткової професійної освіти, 

підвищення кваліфікації тощо, тобто тих видів навчання, які можуть входити 

в систему корпоративної освіти. Їхня специфіка полягає в тому, що джерело 

їх формування може бути двостороннім. Освітні потреби можуть виходити і 

від самого суб’єкта праці (безпосередньо професіонала), який відчуває брак 

власної компетенції в чому-небудь, і від організації, у якій він працює [213, с. 

195]. 

В. Шевченко визначає професійну мотивацію як дію конкретних 

стимулів, що обумовлюють вибір професії і тривале виконання обов’язків, 

пов’язаних із цією професією, або сукупність внутрішніх і зовнішніх сил, які 

штовхають людину до трудової діяльності і надають цій діяльності 

спрямованості, що орієнтована на досягнення певних цілей [229, с. 203]. 

Професійна мотивація як властивість особистості є системою цілей, 

потреб, що спонукають студента до активного засвоєння знань, оволодіння 

вміннями і навичками, свідомого ставлення до професії [29, с. 38]. 

Як зазначають автори С. Єрохін, Ю. Нікітін та І. Нікітіна, 

структурними компонентами професійної мотивації є мотивація ініціації 

(спонукає до діяльності); мотивація селекції (сприяє вибору мети); мотивація 

реалізації (забезпечує регулювання, контроль реалізації виконання 

відповідної дії); мотивація постреалізації (уможливлює завершення 

виконання дії і спонукання до іншої) [66, с. 20]. 

Професійну мотивацію зведено до трьох основних комплексів: інтерес, 

обов’язок, самооцінка професійної здатності [78, с. 56]. 
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За даними М. Купчака та А. Саміло, професійна мотивація 

розглядається як внутрішній рушійний чинник розвитку професійних 

поглядів, є стимулятором не лише ціннісних орієнтирів, а й інтелектуальних, 

емоційно-вольових процесів, впливає загалом на результати професійної 

діяльності [111, с. 107]. 

Відповідно мотивація інноваційної поведінки становить сукупність 

потреб і мотивів, що спонукають працівника або до інноваційної діяльності 

задля створення й упровадження нових продуктів, технологій, послуг або, 

навпаки, до їх купівлі й використання у своїй діяльності та повсякденному 

житті. Тому мотивацію до інновацій можна розглядати двоїсто: як мотивацію 

до їх створення й упровадження та мотивацію до використання інновацій 

[145]. 

На думку Д. Хлуп’янець, мотивація до інновацій – це сукупність 

методів і мотивів, що спонукають персонал до активної діяльності творчого 

змісту, спрямованої на створення інноваційних товарів та послуг, форм їх 

використання, упровадження нових технологій для забезпечення підвищення 

рівня конкурентоспроможності та якості продукції [223]. 

Отже, мотивація до інновацій – це багатоскладова динамічна система 

створення, накопичення й інтерпретування наукових, управлінських ідей та 

науково-технічних, маркетингових досліджень в інноваційні продукти на 

основі здійснення безперервного процесу управління підприємством. 

Розглянемо інноваційну професійно-педагогічну діяльність, яка 

характеризується продуктивною креативною діяльністю, рішенням 

нестандартних професійних проблем, високим рівень розвитку професійних 

компетентностей. Інноваційна активність майбутнього вчителя початкових 

класів проявляється в ступені інтелектуальної ініціативи, у розвитку творчої 

активності, у переході до особистісно зорієнтованого навчання, у 

використанні навчальних ситуацій, пов’язаних з професійною діяльністю 

майбутніх фахівців. Слід розрізняти поняття «мотивація» і «потенціал». Так, 
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у словнику іншомовних слів зазначено, що потенціал – це можливості, наявні 

сили, запаси, засоби, що можуть бути використані. 

У великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«потенціал» подається як сукупність усіх наявних засобів, можливостей, 

продуктивних сил і т. ін., що можуть бути використані в якій-небудь галузі, 

ділянці, сфері; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили для якої-

небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов [35, с. 1087]. 

На думку В. Маркова, поняття «потенціал» як психологічний феномен 

інтегрально описує феномени мотивів і здібностей. Здібності індивіда 

відображаються як уже реалізований потенціал, а мотивація особистості – як 

подальші перспективи розвитку потенціалу, тобто нереалізований потенціал 

[143, с. 24]. 

Потенціал особистості є системним та ієрархічним утворенням. 

З. Сіверс зазначає, що потенціал особистості може мати творчу або руйнівну 

спрямованість [203, с. 49]. 

В акмеологічному розумінні потенціал розглядається не тільки як 

природно обумовлені (здібності, природно обумовлені професійно важливі 

якості, позитивні спадкові чинники), а поповнювані ресурси (інтелектуальні, 

психологічні, вольові та інші), але поповнювані чи відновлювані не 

«автоматично», а довільно, тобто спрямовані самою особистістю відповідно 

до обраних цілей, зокрема орієнтовані на прогресивний особистісний та 

професійний розвиток [29, с. 226]. 

В. Марков пропонує ієрархічну модель опису потенціалу людини як 

соціально-особистісної системи: біологічний потенціал (визначається 

біоенергетичними процесами та їх специфікою) – психологічний потенціал 

(пов’язаний з психічною саморегуляцією) – особистісний потенціал (охоплює 

особистісно-професійний та професійно-особистісний потенціали) [142, с. 

42]. Учений пропонує розглядати професійний потенціал як частину 

особистісно-професійного потенціалу, який охоплює інтелектуальний, 



 109 

мотиваційний, операційний, комунікативний, творчий, інноваційний 

потенціали та ін. 

Крім того, існує поняття освітнього потенціалу, яке розглядається з 

трьох позицій. По-перше, це стосується реалізованої в школі моделі 

здійснення діяльності. По-друге, потенціал розвитку пов’язаний із вибором 

функціонувального або розвивального типу управління. По-третє, потенціал 

розвитку пов’язаний із виразністю прагнення педагогів до самоосвітньої 

роботи. 

Проаналізуємо поняття «професійний потенціал». 

Згідно з ресурсним підходом до визначення потенціалу під 

професійним потенціалом фахівця розуміється відновлювана самокерована 

система його внутрішніх ресурсів, які виявляються в професійних 

досягненнях. Ключовою якістю професійного потенціалу є його системність. 

Отож, потенціал охоплює не тільки сукупність ресурсів, але й систему 

управління ними, яка має свідомий та несвідомий рівні. 

Професійний потенціал як сукупність усіх наявних засобів, 

можливостей, ресурсів, прихованих здатностей спочатку розвивається, 

нагромаджується, а пізніше реалізується у професійній діяльності. 

Окремі питання формування позитивної мотивації до професійної 

педагогічної діяльності фахівців висвітлено в працях українських педагогів. 

Загальні проблеми мотивації досліджуються в межах різних парадигмальних 

підходів психології, зокрема, висвітлення мотиваційних чинників 

професійного становлення вчителя [60, с. 207]. 

Важливу роль в аспекті формування інноваційної компетентності 

відіграє мотиваційний потенціал. Під мотиваційним потенціалом розуміють 

силу того впливу, який чинить на енергетику мотиву цей стимул. Зовнішні 

стимули можуть посилювати чи послаблювати силу мотиву. 

Аналізуючи науково-педагогічну літературу, ми з’ясували, що 

мотиваційний потенціал – одна із суттєвих характеристик педагога, який 

сприяє його успішній професійній діяльності та самовдосконаленню, 
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суспільній захищеності в сучасних умовах та конкурентоспроможності на 

ринку праці. Тільки розуміючи, що змушує педагога до дії, які мотиви в 

основі його професійної діяльності, можна розробити ефективну систему 

формування мотиваційної компетентності педагога [59, с. 28]. 

Призначення формування мотиваційного потенціалу майбутнього 

вчителя початкових класів полягає в умінні підштовхнути його працювати 

краще, відповідальніше ставитися до своїх обов’язків, докладати до 

виконання роботи більше зусиль, а саме у створенні умов для його 

зацікавленості в результатах своєї діяльності. 

Отже, спираючись на розглянуті дефініції, подамо власне трактування 

зміцнення мотиваційного потенціалу на оволодіння інноваційною 

компетентністю майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі – це процес, що сприяє побудові освітньої діяльності з урахуванням 

потреб, інтересів, можливостей особистості щодо ефективної майбутньої 

професійної роботи. 

У нашому випадку під мотиваційним потенціалом формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів ми 

розуміємо таку сукупність чинників, що ефективно впливають на 

формування та розвиток усіх компонентів професійної діяльності 

майбутнього фахівця. 

Учителі з високим рівнем мотивації є сприйнятливими до педагогічних 

інновацій, упевненими в успішності своєї діяльності, виявляють 

наполегливість щодо досягнення мети, отримують задоволення від 

результатів своєї роботи. 

Наступна педагогічна умова – спрямованість змісту підготовки на 

набуття майбутнім учителем початкових класів інноваційної компетентності. 

Характеризуючи другу педагогічну умову, визначимо перелік основних 

керівних положень, узагальнених вимог і рекомендації щодо змісту 

підготовки майбутніх учителів початкових класів у педагогічному коледжі. 
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Розглянемо значення понять «зміст освіти» та «зміст підготовки». У 

традиційній педагогіці зміст освіти визначається як сукупність 

систематизованих знань, умінь і навичок, поглядів і переконань, а також 

певний рівень розвитку пізнавальних сил і практичної підготовки, що 

досягається в результаті навчально-виховної роботи.  

Зміст освіти визначається як система наукових знань, умінь і навичок, 

оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних 

здібностей учнів, формування їхнього світогляду, моралі та поведінки, 

підготовку до суспільного життя, праці [60, с. 281]. 

З іншого боку, зміст освіти окреслюється як гуманістично зорієнтована 

і педагогічно адаптована система знань, способів діяльності, досвіду творчої 

діяльності і досвіду ставлень до світу [150, с. 154]. 

Зміст підготовки будується на засадах професіограми вчителя закладу 

загальної середньої освіти (кваліфікаційна характеристика). 

Невід’ємною складовою змісту освіти є професійні знання, які ми 

розглядаємо як володіння глибокими знаннями із дисциплін свого фаху, 

прояв обізнаності із спорідненими дисциплінами, наукова ерудованість [Так 

само]. 

Сучасний фахівець має бути носієм професійних знань та вмінь. Ми 

вбачаємо, що професійні вміння – це концентрація досвіду вчителя, ті 

фактичні знання і вміння, компетенції, які він не просто застосувував одного 

разу, а вивчив, закріплював та може запропонувати роботодавцеві з перших 

днів професійної діяльносіт. Також це знання і вміння, необхідні кандидату 

для роботи на тій чи тій посаді [150, с. 155]. 

Відповідно до Стандарту вищої освіти «професійні результати 

навчання» характеризуються як знання, уміння, навички, способи мислення, 

погляди, цінності, інші особисті якості, набуті в процесі навчання, виховання 

та розвитку, які можна ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які 

особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або 

окремих освітніх установ [212]. 
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Виходячи із зазначених вище понять, ми зупинимося на характеристиці 

особливостей підготовки майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі. Для успішної професійної діяльності майбутній 

учитель має відповідати певним загальноосвітнім вимогам, володіти певними 

якостями особистості, педагогічними знаннями й уміннями та 

компетентностями. Основними маркерами професійної підготовки в 

педагогічному коледжі є: 

1) вихідна (базова) освіта;  

2) тривалість навчання;  

3) співвідношення між теоретичною і практичною підготовкою;  

4) якість надання освітніх послуг, професіоналізм викладацького 

складу;  

5) професійні цілі та мотиви, до яких готується майбутній учитель;  

6) побудова власної освітньої траєкторії, можливість вибору 

навчальних дисциплін; 

7) тип організації освітнього процесу; 

8) сучасне освітнє середовище; 

9) готовність до впровадження інноваційних технологій [168, с. 111]. 

Отже, у сучасних умовах необхідний такий учитель, який володіє 

високою професійною компетентністю, універсальними підходами до 

педагогічної діяльності, здатний швидко адаптуватися до змінних умов і 

здійснювати свою професійну діяльність у початковій школі. 

Переходячи до теоретичного обґрунтування третьої педагогічної 

умови формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів у педагогічному коледжі, ми вважаємо за необхідне 

особливу увагу приділити інтегральному поєднанню традиційних методів 

навчання з інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання 

професійних ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу.   
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Відповідно до логіки нашого наукового дослідження ми вважаємо, що 

нам необхідно розкрити й визначити низку ключових позицій стосовно 

зазначеної умови.  

Отже, звернемося до теоретичного обґрунтування таких понять, як 

«метод» і «технологія»; «освітній метод» та «освітні технології»; «традиційні 

методи навчання» та «інноваційні методи навчання», «інтерактивні методи 

навчання»; «моделювання», «професійні ситуації», «інноваційно-діяльнісний 

підхід».  

Тож, метод визначаємо як спосіб, шлях пізнання реальної дійсності, 

система прийомів, що регулюють пізнавальну і практичну діяльність людей. 

Метод – система сукупності принципів, правил, прийомів, розпоряджень, 

вимог, способів і норм пізнання і дії, яка повинна орієнтувати суб’єкта 

пізнання на вирішення конкретного науково-практичного завдання. Метод – 

це система принципів, прийомів, правил, вимог, якими потрібно керуватися у 

процесі пізнання [189]. 

Мистецтво вчителя спрямувати думки учнів у потрібне русло та 

організувати роботу за планом називається методом. У структуру методу 

входять зміст навчання, шляхи досягнення мети, активність учнів, методичні 

прийоми, мета, способи, завдання, інструменти, засоби, правила, педагогічна 

майстерність учителя [151, с. 102]. 

Перейдемо до визначення поняття «технологія». 

У словнику іншомовних слів термін «технологія» визначено як: 

1) сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 

операцій у процесі виробництва чого-небудь;  

2) сукупність способів обробки або переробки матеріалів, виготовлення 

виробів, проведення різних виробничих операцій тощо;  

3) застосування наукових знань для вирішення практичних завдань 

[208, с. 426]. 

У тлумачному словнику української мови технологія трактується як 

«сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих 
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операцій у процесі виробництва чогось; навчальний предмет, що викладає ці 

знання, відомості; сукупність способів обробки або переробки матеріалів, 

виготовлення виробів, проведення різних операцій тощо» [209, с. 254]. 

За іншими джерелами інформації можна дізнатися, що освітній метод – 

це особлива форма організації освітнього процесу і подачі матеріалу. За 

педагогічним підручником, освітній метод – взаємопов’язана діяльність 

викладача та учнів, спрямована на засвоєння учнями системи знань, набуття 

вмінь і навичок, їх виховання і загальний розвиток [151, с. 108]. 

І. Дичківська так визначає «освітню технологію» – це система 

функціювання всіх компонентів педагогічного процесу, яка побудована на 

науковій освіті, запрограмована в час і в просторі і призводить до належних 

результатів [54, с. 208]. 

Освітні технології реалізуються через систему різних методів, зокрема 

«традиційні методи навчання», «інноваційні методи навчання», «інтерактивні 

методи навчання». Зупинимося на кожному з них. 

«Традиційні методи навчання» ґрунтуються на інформаційно-

ілюстративній діяльності викладача (розповідь, демонстрація, лекція) і 

репродуктивній діяльності учня [227, с. 108]. 

Розглянемо наступне поняття «інтерактивні методи навчання». 

Інтерактивні методи навчання – це спосіб взаємодії всіх учасників 

навчально-виховного процесу, під час якого слухачі перестають грати 

пасивну роль і активно долучаються до роботи. Інтерактивні технології 

навчання роблять освітній процес більш цікавим та ефективним у дитячому 

садку, школі чи іншому закладі освіти [230, с. 250]. 

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, яке заперечує 

домінування і одного виступаючого, і однієї думки над іншою [170, с. 16]. 

У третій педагогічній умові ми зазначили, що необхідно особливу 

увагу приділити інтегральному поєднанню традиційних методів навчання з 

інноваційними, які спрямовані на активізацію моделювання професійних 

ситуацій. Отже, вважаємо необхідним визначити поняття «моделювання». 
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Ми визначаємо моделювання як особливий пізнавальний процес, метод 

теоретичного та практичного опосередкованого пізнання, коли суб’єкт 

замість безпосереднього об’єкта пізнання вибирає чи створює схожий із ним 

допоміжний об’єкт-замісник (модель), досліджує його, а здобуту інформацію 

переносить на реальний предмет вивчення. 

«Моделювання» узагальнюємо як метод дослідження різних явищ і 

процесів, вироблення варіантів управлінських рішень.  

Одним із способів моделювання може бути професійна ситуація, яка 

означає проєктування можливих варіантів майбутньої професійної діяльності 

та пошук шляхів їх вирішення. Компетентне розв’язання педагогічних 

ситуацій є свідченням високого рівня професійної готовності вчителя до 

різних майбутніх обставин.  

Педагогічна ситуація – складова частина педагогічного процесу, 

педагогічна реалія, через яку інженер-педагог управляє педагогічним 

процесом і педагогічною системою [151, с. 217]. 

Повернемося до визначення підходів до формування інноваційної 

компетентності. Підкреслимо, що інноваційний підхід посідає вагоме місце в 

ієрархії зазначених термінів.  

Аналізуючи погляди різних авторів щодо визначення цього поняття, ми 

поділяємо думку науковиці, що інноваційний підхід – це специфічна, 

структурно-організаційна, процесуально-функційна, синтетично-інтегрована 

сукупність способів, прийомів, впливів, ставлень, що відображають динамізм 

і змінність сучасного суспільства та забезпечують адекватні цим змінам 

стимулювання новаторських ідей, розвиток інноваційної здатності людини, 

реалізацію інноваційної діяльності фахівців у процесі їхньої діяльності, 

створення інноваційного середовища [217, с. 74].  

Значним у спектрі нашого дослідження є діяльнісний підхід, який 

розглядаємо як спрямованість освітнього процесу на розвиток ключових 

компетентностей і наскрізних умінь особистості, застосування теоретичних 

знань на практиці. Нам близька позиція науковиці, що діяльнісний підхід 
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спрямований на розвиток умінь і навичок здобувача освіти, застосування 

здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції до 

соціокультурного та природного середовища [219, с. 35].  

Діяльнісний підхід – це складна багатоступінчаста діяльність для 

здійснення логічно послідовних дій, що включають розробку моделі 

цілісного педагогічного процесу, спрямованого на досягнення мети навчання, 

розвитку і виховання здобувачів освіти [153, с. 138]. 

Резюмуючи сказане вище, ми вважаємо за доцільне поєднати ці два 

підходи в один інноваційно-діяльнісний підхід як проактивний спосіб 

організації освітнього процесу, який охоплює різні сфери професійної 

діяльності, спрямовує на застосування інноваційних методик навчання, 

використання інтерактивних технологій, які сприятимуть розкриттю 

творчого потенціалу педагога та  здобувача освіти.  

Діяльність породжується мотивом. Мотивація може здійснюватися 

шляхом попередньої бесіди з використанням відповідних прийомів. 

Результатом бесіди може бути проблемна ситуація, яка потребує вивчення 

нового матеріалу, прояв пізнавальних інтересів. Це, своєю чергою, веде до 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів. 

Аналіз досліджень із проблем підготовки майбутніх учителів 

(О. Антонова, О. Дубасенюк, Т. Семенюк; В. Гриньова; Г. Васянович; 

С. Сисоєва; В. Чайка; Л. Ядвиршис та ін.) та різних аспектів підготовки 

майбутніх учителів початкової школи (Н. Баліцька, О. Біда, Г. Волошина, 

Н. Побірченко; О. Будник; О. Пометун, О. Комар; Н. Бахмат, О. Матвієнко; 

І. Пальшкова, О. Савченко, Л. Хомич; Ю. Шаповал та ін.) показав, що процес 

формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів має досить складну структуру і потребує від викладачів фахових 

педагогічних коледжів певних здібностей, що в сукупності з вимогами 

нормативних документів до організації освітнього процесу становлять 

модель підготовки.  
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Моделювання ‒ це «метод дослідження об’єктів пізнання на їх 

моделях; сам процес моделювання є побудовою і вивченням моделей реально 

існуючих предметів і явищ (органічних і неорганічних систем, інженерних 

пристроїв, різноманітних процесів, фізичних, хімічних, біологічних, 

соціальних) і конструйованих об’єктів для визначення або поліпшення їх 

характеристик, раціоналізації способів їх побудови і управління ними тощо» 

[208, с. 442].  

Аналізуючи наукову літературу, зазначаємо, що «у процесі пізнання 

модель виступає як засіб організації дослідження, що в різних формах 

присутній на всіх етапах пізнавального процесу в якості вихідного 

ідеалізованого об’єкта, що позначає безпосередній об’єкт пізнання на 

емпіричному рівні, систематизує початок теоретичного дослідження, робочу 

гіпотезу, результати дослідження, якщо побудова такого ідеалізованого 

об’єкта є метою» [180, с. 16].  

І. Дичківська вважає, що «інноваційна педагогічна діяльність – 

заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована 

педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного 

процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, 

формування якісно іншої педагогічної практики» [54, с. 248]. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий 

особистісний стан, який передбачає наявність у майбутнього педагога 

мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння 

ефективними способами й засобами досягнення педагогічних цілей, здатності 

до творчості і рефлексії. Саме рефлексія (від лат. reflexio – звернення назад, 

відображення) – пізнання й аналіз педагогом та іншими учасниками 

навчально-виховного процесу інновацій, явищ власної свідомості й 

діяльності, тобто погляд на власну думку і дію ніби збоку [224] є необхідним 

компонентом інноваційної діяльності.  

Зауважимо, що рефлексивний учитель – це педагог, який думає, 

аналізує, проєктує, моделює; це вчитель-дослідник. Цінність рефлексії в 
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інноваційній діяльності полягає в тому, що вона провокує дію, орієнтована на 

неї, є соціально й особистісно спрямованою. Щодо послідовності підготовки 

вчителя до інноваційної діяльності виокремлюються такі етапи [86, с. 271 –

 273]: 

Перший етап – розвиток творчої індивідуальності майбутнього 

педагога, формування у студентів здатності виявляти, формулювати, 

аналізувати й розв’язувати творчі педагогічні завдання, а також оволодіння 

загальною технологією творчого пошуку: самостійне перенесення раніше 

засвоєних знань у нову ситуацію, бачення проблеми в знайомій ситуації, 

нової функції об’єкта, визначення його структури, знаходження альтернативи 

вирішення, комбінування сформованих способів діяльності з новими в руслі 

окресленої проблеми, розвиток критичного мислення.  

Другий етап – оволодіння основами методології наукового пізнання, 

педагогічного дослідження, вступ до інноваційної практики. При цьому 

студенти ознайомлюються з соціально-науковими передумовами виникнення 

інноваційної педагогіки, її основними поняттями, творчо інтерпретують 

альтернативні підходи до організації навчально-виховного процесу в 

початковій школі, вивчають основні джерела розвитку альтернативної 

школи, характеризують різні типи інноваційних навчальних закладів тощо.  

Третій етап – освоєння технологій інноваційної діяльності: 

ознайомлення з методикою складання авторської програми, етапами 

експериментальної роботи в школі, залучення до створення авторської 

програми, аналіз та прогнозування подальшого розвитку нововведень, 

труднощів їх запровадження.  

Четвертий етап – практична робота на експериментальному 

майданчику щодо впровадження інновацій у педагогічний процес початкової 

школи, здійснення корекції, відстежування результатів експерименту, 

самоаналіз професійної діяльності [86, с. 271 – 273]. 

Зауважимо, що саме на цьому етапі формується інноваційна позиція 

вчителя-початківця як система його поглядів і установок щодо нововведень. 
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При цьому головним чинником інноваційної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів є розвиток його індивідуального стилю діяльності, 

оскільки «присвоєння» нововведень відбувається на індивідуально-

особистісному рівні [165, с. 183]. 

У нашому дослідженні в процесі розробки моделі формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

педагогічному коледжі ми визначили такі положення:  

‒ обґрунтування цілей і конкретних завдань моделювання та побудова 

моделі, виходячи із завдань, що має вирішувати ця модель;  

‒ збір і систематизація інформації, комплексний підхід до вивчення 

питань формування інноваційної компетентності майбутніх учителів;  

‒ надійність і науковість;  

‒ цілеспрямоване складання структури інноваційної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи, підпорядковане досягненню 

визначеної мети; диференціація та варіативність освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики; 

‒ виділення ключових чинників, що впливають на зміну тенденцій і 

закономірностей процесу освіти в педагогічних коледжах з огляду на 

нормативні документи; 

 ‒ перспективи професійного зростання [107, с. 6].  

У ході роботи над дослідженням ми згенерували педагогічні умови  

формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи в педагогічних коледжах. 

На основі виділених положень визначено структурні блоки моделі 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів у педагогічному коледжі: цільовий, теоретико-методологічний, 

організаційно-технологічний та діагностично-результативний (див. рис. 2.1). 

Кожен з них, своєю чергою, поділяється на складники, опис і призначення 

яких наведено нижче. 
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Рис. 2.1. Модель формування інноваційної компетентності 

вчителя початкових класів 
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Педагогічні умови розвитку інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів ґрунтувалися на визначених методологічних 

підходах і враховували специфіку організації педагогічного процесу в 

педагогічному коледжі: здійснення педагогічного супроводу як особливого 

виду взаємодії, спрямованого на сприяння особистісно-професійному 

розвитку вчителів початкових класів шляхом урахування їхніх освітніх 

потреб та індивідуального досвіду, надання оперативної адресної методичної 

допомоги у вирішенні професійних проблем, залучення до різних форм 

інноваційної діяльності (упровадження інноваційних технологій); організація 

освітнього процесу на засадах кредитно-модульної технології, що передбачає 

блоково-модульне структурування навчальної інформації та індивідуальну 

освітню траєкторію її засвоєння (мотиваційний компонент, розвиток 

інтересу, емоційно-вольової сфери); володіння викладачами закладів фахової 

передвищої освіти інноваційною компетентністю, що виявляється в здатності 

здійснювати свою професійну діяльність в інноваційному режимі 

(самовдосконалення та системний підхід).  

Формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів здійснювалося за такими освітніми компонентами та 

основними напрямами: курсова підготовка, вивчення дисциплін 

професійного циклу, педагогічний супровід і створення сучасного 

інноваційно-освітнього середовища. 

Курсова підготовка зі спеціалізації або предметів професійного циклу 

(«Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими колективами», 

«Методика навчання математики», «Педагогіка», «Психологія» та ін.) 

розглядається як базовий напрям формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Курсова підготовка здійснювалася на основі кредитно-модульної 

системи навчання й передбачала забезпечення індивідуальних освітніх 

траєкторій слухачів з урахуванням їхнього досвіду, труднощів і професійних 

запитів. У рамках цього напряму використовувався комплекс технологій і 
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методів інтерактивного, практико зорієнтованого, контекстного, проєктного, 

кооперативного і рефлексивного навчання. 

Педагогічний супровід дозволяв надавати адресну оперативну 

методичну допомогу студентам спеціальності 013 Початкова освіта на основі 

тьюторської технології індивідуального консультування. Методичну основу 

педагогічного супроводу становили партнерська взаємодія і функціювання 

спеціалізованих кабінетів та фахових лабораторій, проведенням фахових 

тренінгів, воркшопів, конференцій, семінарів тощо. Зокрема, світового кафе 

«Атлас вчителя НУШ» (грудень, 2019); регіональної науково-практичної 

конференції «HARD/SOFT SKILLS фахівця нової генерації» (листопад, 

2019); бреінстормінгу «Smart-технології в освіті» (жовтень, 2017); освітньої 

локації початкової ланки «Інноваційні Prof-skills фахівця початкової школи» 

(2017); проведення пресконференції з кандидатом педагогічних наук, 

доцентом, завідувачем навчально-методичного відділу ЛНУ імені Тараса 

Шевченка М. Семеновим «Феномен відкритої освіти як наслідок 

інформатизації суспільства» (2017); всеукраїнського освітнього форуму 

«Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні 

досягнення» (2017); обласного семінару-колоквіуму «Управлінські технології 

«Школи успіху» як ресурс інноваційного розвитку навчального закладу» 

(2017); організація та проведення обласного конкурсу на кращу методичну 

розробку уроку із застосуванням медіатехнологій для студентів 3 – 4 курсів 

«StartUp майбутній фахівець» та вчителів міста та області (2017 К 2021); 

проведення обласного наукового пікніка «Стратегічні зміни в початковій 

освіті відповідно до Концепції нової школи» (2018); проведення фахових 

інформаційно-просвітницьких годин «НУШ очима практиків» (2021) та 

«Педагогічна професія. Шлях до успіху» (2021). 

Упровадження в освітній процес інноваційних технологій: Smart-

освіта, Storytelling, Lapbook, ArtBook, STEАM-освіта, Mind Maps, відео у 

форматі TED, технології критичного мислення, технології Нової школи, 

технологій дистанційного навчання та ін. 
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Формування інноваційно-освітнього середовища спрямовувалося на 

залучення майбутніх учителів початкових класів до інноваційної 

індивідуальної та колективної діяльності. Одним із таких напрямів стало 

проходження онлайн-курсів, тренінгів з метою збагачення власного 

педагогічного та інноваційного досвіду для впровадження в майбутній 

професійній діяльності. 

Формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів забезпечувалося: 

 методичною підтримкою інноваційних процесів;  

 залученням до експериментально-пошукової діяльності;  

 організацією науково-практичних конференцій з обміну досвідом 

упровадження педагогічних інновацій, публікацією статей, авторських 

інноваційних програм діяльності шкіл, сприянням участі студентів у 

конкурсах професійної майстерності (наприклад, організація та проведення 

конкурсів на кращий засіб візуалізації освітнього процесу НУШ «Золоте 

правило дидактики», «Кращий студент-практикант», освітніх буклетів 

«Педагогіка в обличчях», грантах тощо). 

Організаційно-технологічний блок моделі представлений комплексом 

професійно зорієнтованих форм і методів навчання, які використовувалися 

під час викладання професійних та організації професійного розвитку, 

самовдосконалення майбутніх учителів початкових класів ЗЗСО 

(інтерактивні, проблемні методи навчання, кооперативні форми навчання, 

метод проєктів, відеометод, інформаційно-комунікативні технології, 

проєктна технологія, портфоліо, кейс-метод, технології групового навчання, 

аналіз педагогічних ситуацій, ділові ігри, дискусії, виконання індивідуальних 

проєктів під час педагогічної практики, організація конкурсів, індивідуальні 

бесіди-консультації, організація професійно зорієнтованих заходів). 

Діагностично-результативний блок моделі містить критерії 

(мотиваційний,  когнітивний, діяльнісний, рефлексивний), на основі яких 

визначалися рівні (високий, середній, низький) формування інноваційної 
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компетентності майбутнього вчителя початкових класів, аналізувалася 

динаміка формування її компонентів, оцінювалися зміни в ставленні 

учасників експерименту до інноваційної діяльності, їхніх знаннях з 

педагогічної інноватики, уміннях інноваційної діяльності та здатності до 

рефлексії власного інноваційного потенціалу. 

Отже, сформованість інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів, безперечно, впливає на конкурентоспроможність 

випускника коледжу, мотивує його до самовдосконалення й саморозвитку, 

сприяє розвитку самостійності ті відповідальності майбутнього вчителя, 

якого потребує сьогодення. Період адаптації молодого фахівця в освітньому 

просторі закладу загальної середньої освіти буде проходити більш успішно й 

з меншими психологічними проблемами, якщо він спроможний ефективно та 

якісно розв’язувати професійні завдання з упровадження інноваційних 

освітніх стратегій та технологій. 

 

 

2.2. Експериментальне впровадження педагогічних умов 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів у педагогічному коледжі  

 

Формування всіх компонентів інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів відбувалося в процесі 

формувального етапу педагогічного експерименту, метою якого була 

практична перевірка ефективності розробленої моделі, що здійснювалася в 

процесі реалізації трьох етапів: орієнтаційного, процесуального, 

діагностичного.  

Реалізація педагогічної умови «підвищення рівня мотивації до 

оволодіння інноваційною компетентністю майбутнього вчителя початкових 

класів у педагогічному коледжі» відбувалася в процесі орієнтаційного 

етапу, основною метою було формування в здобувачів освіти позитивного 
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ставлення та зацікавленості у вивченні інноваційних методик і технологій 

навчання, мотивації до опанування та систематичного застосування 

інновацій в освітньому процесі, а також орієнтація їх на самоосвіту, 

саморозвиток, самовдосконалення. На цьому етапі впроваджувалася система 

позааудиторних заходів інноваційно-методичного спрямування, серед яких: 

методичні семінари, дискусії, світові кафе, педагогічні читання, наукові 

пікніки, майстер-класи, освітні воркшопи, педагогічні конкурси, фахові 

творчі зустрічі з провідними науковцями та вчителями, віртуальні подорожі 

тощо. 

Стрижневою метою процесуального етапу було формування 

компонентів інноваційної компетентності майбутніх учителів початкових 

класів і в процесі аудиторної роботи при вивченні освітніх компонентів 

«Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими колективами», 

«Методика навчання математики», «Методика навчання інформатики», 

«Методика організації об’єднань та клубів за інтересами» та різних видів 

педагогічних практик (пробні уроки, практика зі спеціалізації, 

переддипломна практика), і під час позааудиторних заходів відповідної 

спрямованості (зокрема науково-практичні конференції, робота освітніх 

локацій та студій, пресконференції, науково-практичні семінари тощо). У 

ході цього етапу реалізувалася педагогічна умова спрямованості змісту 

підготовки на набуття майбутнім учителем початкових класів інноваційної 

компетентності. 

Удосконалення змісту робочих програм психолого-педагогічних 

дисциплін забезпечило формування у майбутнього вчителя початкових 

класів знань щодо когнітивного розвитку здобувачів початкової освіти, основ 

використання інноваційних технологій у методичній діяльності, видів і 

можливостей сучасних інноваційних методик.  

На цьому етапі впроваджувалися інтерактивні лекції для здобувачів 

освіти 3-4 курсів під час вивчення освітніх компонентів «Методика навчання 

математики» та «Методика навчання інформатики» («Можливості 
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використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя 

початкових класів», «Формування ключових компетентностей дітей 

молодшого шкільного віку шляхом упровадження інноваційних 

технологій»); практичні та семінарські заняття; самостійна робота студентів.  

Під час вивчення професійних методик навчання в здобувачів вищої та 

фахової передвищої педагогічної освіти комплексно формувалися знання 

щодо когнітивного розвитку здобувачів початкової освіти, а також основ 

використання інноваційних технологій у професійній діяльності вчителя 

початкових класів. Також на процесуальному етапі відбулася організація 

продуктивної інноваційно-методичної діяльності при викладанні фахових 

дисциплін, у процесі проходження педагогічної практики шляхом 

самоосвітньої діяльності.  

Аналіз навчальних планів та робочих програм із обраної для 

дослідження спеціальності дає підстави стверджувати про наявність 

широкого спектра освітніх компонентів, які становлять базу для формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. Крім 

того, з метою оволодіння студентами інноваційною компетентністю та 

якісного впровадження інновацій в освіті до навчального плану спеціальності 

013 Початкова освіта введено спеціальний курс «Інноваційна компетентність 

учителя початкових класів» (див. додаток Ж). 

Також в ЕГ у процесі викладання дисциплін було посилено 

інформатизацію освітнього процесу, викладачі намагалися максимально 

використовували засоби ІКТ під час організації різних форм роботи зі 

студентами (навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, 

контрольних заходів). Основними видами навчальних занять зазначених 

дисциплін були лекції, практичні та семінарські заняття, самостійна робота 

студентів (СРС), індивідуальні творчо-пошукові роботи дослідницького 

характеру, впровадження Smart-технологій в освітній процес та консультації.  

Отже, системність предметно-змістового складника запропонованої 

моделі мобілізується різними освітніми компонентами навчального плану, 



 127 

кожен з яких робить певний внесок у кінцевий результат формування 

інноваційної компетентності в майбутніх учителів початкових класів. 

Одним із способів формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному коледжі є вивчення 

та ефективне використання в освітньому процесі сучасних трендових 

технологій. Так, у процесі підготовки студентів спеціальності 013 Початкова 

освіта у березні 2017 року на базі ВСП «Лисичанський педагогічний коледж 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» було 

проведено науково-практичний семінар «Сучасні технології навчання: 7 

трендів у початковій освіті». Результати заходи стали підґрунтям для 

розкриття теми нашої роботи. 

Лабораторія початкової освіти ВСП «Лисичанський педагогічний 

коледж ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»» 

стала базою для проведення досліджень означеної проблеми, вона постійно 

працює над вивченням питань інноваційних освітніх тенденцій та технологій. 

Так, шукаючи та аналізуючи різні джерела інформації, ми вирішили більш 

детально вивчити ці дефініції.  

Перед нами постало завдання: проаналізувати та перевірити дієвість, 

ефективність та можливість застосування на практиці роботи вчителя 

початкових класів сучасних напрямів в освіті. Ми зупинилися на таких 

трендових технологіях в освіті [149]:  

1. mLearning або мобільне навчання. 

2. Сторітелінг. 

3. Microlearning. 

4. Змішане навчання. 

5. STEM-проєкти (освіта) (science, technology, engineering, mathematics), 

LEGO-конструювання. 

6. Гейміфікація (e-learning). 

Ми з’ясували, що гейміфікація – використання ігрових технологій для 

неігрових цілей. Зокрема, поступове ускладнення навчання – один з 
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елементів гейміфікації. Людям, які не працюють в освітній сфері, буде 

простіше зрозуміти ігровий метод навчання, звернувши увагу на маленьких 

дітей і їх проведення часу за планшетом. Веселі пісні, ігри, що розвивають 

дрібну моторику, завдання у вигляді квестів, пройти які вийде, доклавши 

певних зусиль, – усе це приклади освітнього entertainment`у [44]. 

Досліджувати цю інноваційну технологію ми вирішили шляхом 

написання курсової роботи з теми «Гейміфікація (Е-LEARNING) як засіб 

підвищення ефективності навчання на уроках математики в початковій 

школі» (студентка 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта Жиділова 

Лілія). 

Результати впровадження означеної технології були опубліковані в 

збірнику тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

науковців «Інформаційні технології – 2018» [134, с. 63], а також під час 

переддипломної практики в Лисичанському ліцеї № 8 Сєвєродонецького 

району Луганської області. 

Результатом застосування E-learning став створений нами дидактичний 

посібник «Математичний Smart-box», який містить необхідні методичні 

матеріали, картки із завданнями, моделі предметів для вивчення різних тем 

на уроках математики, лічильний матеріал, завдання на розвиток критичного 

та логічного мислення, наскрізних умінь учнів тощо. 

Організовуючи освітню діяльність на уроках у школі, майбутні вчителі 

початкових класів удало залучали дітей до гейміфікації, яка сприяла 

створенню психологічно-комфортного простору, у якому учні змогли 

проявити й розвинути свій пізнавальний потенціал під час вивчення 

математики. Застосування створеного «Математичного Smart-box» (див. 

додаток Р) у період проходження переддипломної педагогічної практики 

допомогло практично обґрунтувати значення методу Гейміфікації. Учні з 

великим інтересом долучалися до гри та демонстрували збільшення якісного 

показника знань з вивчених тем.  
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Крім того, у 2021 – 2022 н.р. ми продовжили вивчати освітній тренд 

«гейміфікація» і засобом написання курсової роботи з методики навчання 

математики на тему «Формування креативності молодших школярів на 

уроках математики засобами дидактичних ігор». Практичне значення роботи 

полягало у створенні цілісного навчального матеріалу в нестандартному 

оформленні. Ми розробили проєкт будиночка, який складається з різних 

дидактичних ігор та завдань з математики для здобувачів початкової освіти 

(див. додаток К). 

Нас зацікавив такий інноваційний тренд – алгоритми індивідуалізації. 

Застарілі методики навчання обтяжують студента тонною загальноосвітніх 

знань, які можуть йому ніколи не знадобитися. Засновником таких програм 

стала технологія Knewton, що об’єднала різні науки, статистику, показники 

психометрики і машинне навчання, для створення персоналізованої форми 

сприйняття освітнього процесу кожним учнем. 

Ідеться про готову платформу, завдяки якій кожен заклад освіти може 

впровадити індивідуальну систему навчання. Тепер учитель, скориставшись 

базою даних програми Knewton, легко ідентифікує, які теми учень засвоїв, а 

які далися йому з пробілами. Відмінне рішення для економії часу викладачів 

і покращення освітніх процесів здобувачів освіти. Сучасні технології 

допомагають зробити процес навчання максимально простим і цікавим.  

Для апробації цього інноваційного тренду майбутні вчителі початкових 

класів використали платформу Padlet. Створено віртуальну дошку «Е-кейс 

учителя НУШ», у якій зібрано варіанти освітніх платформ для побудови 

віртуальних інтерактивних завдань, презентацій, хмар слів, Scrum-дошок 

тощо для застосування їх в освітньому процесі початкової школи (див. рис. 

2.2), «Інтерактиви завдання та інтерактиви з інформатики», у якій здобувачі 

освіти 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта завантажили власні ігри та 

завдання з інформатики для учнів початкової школи (див. додаток П). 

Усе більшої популярності в освітньому середовищі набуває 

персоналізація навчання. Зараз кожен, хто навчається, може сам підбирати 
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зручний час для занять і навчатися не на шкоду роботі. Особливо це стало 

актуальним під час пандемії Covid-19 та переходом на дистанційне навчання 

(змішане навчання). 

Онлайн-навчання дозволяє переглянути, вивчити матеріал лекцій 

практично в будь-якому місці – в громадському транспорті, спортзалі на 

біговій доріжці, в автомобілі, удома тощо. 

Цей підхід чудовий тим, що інформація адаптована під потреби 

здобувача освіти і викладача звертається до кожного окремо. Навчання 

передбачає зворотний зв’язок: будь-який слухач може поставити питання 

спікеру в онлайн-форматі. 

В організаціях для персоналізації навчання проводять аналіз, 

визначаючи потреби кожного учня, виключають галузі, якими він цікавиться, 

і виявляють напрями, у яких потрібно підвищення кваліфікації. 

Для дослідження цієї інноваційної методики були створені онлайн-

курси на освітній платформі G Suite for Education – хмарному сервісі, до 

якого долучився ВСП «Лисичанський педагогічний фаховий коледж ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», створивши 

власне хмарне освітнє середовище. Переглянути онлайн-курси можна за 

покликанням https://classroom.google.com/, увівши відповідний код: 

Педагогічні основи роботи з дитячими та юнацькими колективами – 5jyef25; 

Методика навчання математики – b6efihg, f7rjvkn, Методика організації 

об’єднань та клубів за інтересами – uxynrql. 

У межах освітніх компонентів «Педагогічні основи роботи з дитячими 

та юнацькими колективами», «Методика організації об’єднань та клубів за 

інтересами» майбутні вчителі початкових класів вивчали такий освітній 

тренд, як Сторітелінг. Сторітелінг (storytelling) – спосіб донесення інформації 

аудиторії через розповідь історій з реальними або вигаданими персонажами. 

В історії освіти вражає тим, що мотивує і спонукає до дії, технологія 

дозволяє пояснити складний матеріал простими словами на конкретних 

прикладах.  

https://classroom.google.com/
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У майбутньому освіта ще більше буде йти на спрощення матеріалу 

через залучення історій людей, прикладів з фільмів або книг. Однак не всі             

розповіді – Сторітелінг. Перш за все, історії повинні бути короткими, 

однозначно трактуватися й перетинатися з життєвим досвідом. Будь-яка 

історія повинна мати логічне завершення, яке підштовхне слухачів до 

висновку. Історія повинна бути емоційно насиченою і спонукати слухачів до 

дій. Важливо якісне оформлення історії у вигляді презентації або відео. 

Приклад створеного нами Сторітелінгу можна побачити за покликанням 

«Поради про написання історій». Режим доступу: https://infogr.am/poradi_pro_ 

napisannya_stortellngu.  

Майбутні вчителі початкових класів застосовували під час педагогічної 

практики інноваційню технологію «Перевернуте навчання». Перевернутий 

клас – педагогічна модель, у якій типова подача лекцій і організація 

домашніх завдань представлені навпаки. Під час традиційних лекцій 

студенти часто намагаються зрозуміти те, що вони чують у момент мовлення 

лектора. У них немає можливості зупинитися, щоб обміркувати сказане, і, 

таким чином, вони можуть утратити важливі моменти, оскільки намагаються 

записати слова викладача. 

Перевернуте навчання поєднало переваги традиційної освіти за 

партами і онлайн-освіти з гаджетами. Використання відео та іншої 

електронної інформації дозволило здобувачам освіти повністю контролювати 

хід заняття. 

Різниця традиційного і перевернутого навчання в тому, що лекції 

студенти дивляться вдома у зручний час, а на заняттях у класі виконують 

практичні завдання в групі разом з лектором та його підказками. При цьому 

викладач має можливість бачити, скільки часу ви витратили на перегляд 

лекції, скільки затрималися на тому чи тому слайді презентації. 

Ми вбачаємо реалізацію цього тренду шляхом застосування 

Мікронавчання (microlearning), що становить концепцію отримання будь-

якого знання невеликими одиницями за короткий проміжок часу. Найчастіше 

https://infogr.am/poradi_pro_%20napisannya_stortellngu
https://infogr.am/poradi_pro_%20napisannya_stortellngu
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термін уживається в контексті електронних форматів навчання. Матеріал 

подається невеликими розділами, тривалість яких набагато менше тих, які 

присутні в онлайн-курсах. Формат подачі інформації різноманітний – 

інтерактивне відео, подкасти, вікторини та ін. Довжина інформаційних 

блоків – ключовий чинник мікронавчання. Майбутні вчителі ЕГ розробили та 

створили серію завдань для впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес початкової школи (див. додаток С): 

- віртуальні завдання та ігри; 

- хмари слів та ментальна карта з методики навчання інформатики;                       

- інфографіка «Методи навчання в гуртку. Інтерактивні методи навчання 

та можливості їх застосування в роботі гуртків»; 

- студентами ЕГ презентовано інтерактивні проєкти з математики та 

інформатики, які створені на платформі LearningAps, відеорекомендації 

з математики на YouTube для здобувачів початкової освіти.             

Застосування технології eduMosaic «Навчальна мозаїка», iMindMap6 – 

інтерактивної інтелект-карти, нових вебтехнологій та створення їх на ресурсі  

Рearltrees сприяє якісному та сучасному оволодінню здобувачами освіти 

необхідною інформацєю. Так, з метою вивчення видатних педагогів України 

створено віртуальний методичний портфелик, на якому розміщено матеріали 

педагогічних читань «Національне виховання в працях видатних українських 

педагогів» (Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

https://www.tes.com/lessons/ED1c57Bsyb6QUA). Також на сайті prezi.com 

створено віртуальну презентацію за темою «Незвичні школи світу» 

(Електронний ресурс. Режим доступу: URL http://prezi.com/u0yk8wj_gajd/ 

?utm_campaign=share&utm_medium=copy). 

Під час вивчення освітнього компоненту «Педагогіка» здобувачі освіти 

ЕГ самостійно опрацьовували теоретичний матеріал, а на занятті відбувалося 

його обговорення у формі інтерактивних вправ, а також розробили онлайн-

кросворди за вивченими темами програми на сайті cross.highcat.org. Для 

ознайомлення здобувачів освіти з методами єдиних педагогічних вимог 

https://www.tes.com/lessons/ED1c57Bsyb6QUA
http://prezi.com/u0yk8wj_gajd/%20?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://prezi.com/u0yk8wj_gajd/%20?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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(освітній компонент «Методика виховної роботи») була продемонстрована 

Рrezi-платформа (Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

http://prezi.com/3mrvk7ev6uen/?utm_campaign=share&utm_medium=copy).            

Відзначимо, що майбутніх учителів початкової школи зацікавив сервіс 

Kahoot (https://kahoot.com). Здобувачі освіти відзначили зручний інтерфейс 

сервісу та широкий спектр можливостей для створення вікторин. 

Протягом педагогічної практики здобувачі освіти ЕГ активно 

долучалися до створення засобів візуалізації освітнього процесу, які 

використовували на уроках та заняттях. Зокрема, презентації до проведення 

уроків початкової школи, відеододатки Powtoon, інтелект-карти, лепбуки, 

хмари слів, предметні зображення, танграми, геоборди, нумікони, посібник 

«Конструктор LEGO як засіб розвитку творчої особистості» тощо (див. 

додаток Е). 

Відзначимо, що формуванню інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі проходження педагогічної практики 

сприяло й залучення студентів до організації освітнього простору 

навчального кабінету. В умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти важливо було звернути увагу майбутніх учителів 

на необхідності зміни просторово-предметного оточення, програм та засобів 

навчання учнів початкової школи. У процесі педагогічної практики здобувачі 

освіти переконалися в ефективності та доцільності використання 

інноваційного спектра сучасних технологій, засобів наочності та 

комп’ютерного обладнання (інтерактивного проєктора, ноутбука, планшета, 

мультимедійних (цифрових) навчальних програм тощо). Викладачами 

циклової комісії загальної педагогіки і психології було обладнано кабінет, 

облаштований відповідно до вимог Нової школи (див. додаток Т). 

Аудиторію обладнано сучасним ПК, Smart-дошкою, мультимедійним 

проєктором. Кабінет – сучасними меблями: відкритими шафами, 

наповненими методичними матеріалами, книгами, мобільними партами та 

стільцями.  

http://prezi.com/3mrvk7ev6uen/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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У центрі уваги роботи лабораторії початкової освіти – орієнтація на 

інноваційний шлях розвитку початкового навчання, упровадження сучасних 

наукових досягнень у практику роботи педагогічних працівників засобами 

проведення експериментально-дослідницької діяльності. 

13 жовтня 2018 року на базі лабораторії початкової освіти відбулася 

виставка «Педагогічний коледж – платформа впровадження сучасних 

освітніх трендів» (модератор Ляшенко К. І.) для Президії НАПН України та 

вченої ради ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка» (див. додаток Т). 

Відповідно до вимог НУШ Лабораторія початкової освіти містить зони: 

Зона Відкриттів містить матеріали для творчості здобувача освіти: лепбуки 

з природознавства та математики; Smart box з творчими завданнями; кубики 

Блума, танграми, конструктори LEGO, дидактичні та роздаткові матеріали, 

моделі та плакати; гербарії, прилади для проведення дослідів; Mind-карти, 

різноманітні вироби та засоби візуалізації для проведення уроків у 

початковій школі; Зона Вчителя охоплює методичні та електронні 

посібники, навчально-методичні комплекси, диски з розробками Offline-

уроків, заходів, добірки методично-дидактичної літератури викладачів 

коледжу останніх років; Тематична зона розташована при вході, поблизу 

«зеленої платформи», де подано екоматеріали, рослини, тварин; 

Комінукативна Зона становить килим аудиторії, на якому «навчаються» 

іграшки, конструктори, борди та інші матеріали, якими може користуватися 

учень під час занять та на перерві, спілкуючись з однолітками; Зона Новин 

уміщує рутини та правила класу, стратегії НУШ, дипломи, сертифікати, 

нагороди учасників лабораторії. 

У такий спосіб майбутні вчителі початкових класів мали можливість 

«поринути в педагогічну професію», навчитися ефективно взаємодіяти в 

умовах НУШ, максимально наближеної до їхньої майбутньої професійно-

педагогічної діяльності, формувати професійну готовність майбутніх 
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фахівців початкової освіти для роботи в умовах сучасного інформаційного 

суспільства. 

Спостереження за пробними уроками в ЕГ під керівництвом 

методистів навчальної практики дало підставу стверджувати, що здобувачі 

освіти із задоволенням виконували завдання такого характеру. 

Отже, у ході проходження педагогічної практики, під час активного 

впровадження інноваційних методик та технологій навчання, у студентів-

практикантів забезпечується формування інноваційної компетентності, що в 

умовах оновлення та модернізації освіти є важливою умовою професійно-

педагогічної підготовки майбутніх фахівців початкової освіти. 

З метою всебічного вивчення досліджуваної проблеми ми аналізували 

досвід провідних учителів-практиків України. Результати такої роботи були 

представлені під час offline-фахової інформаційно-просвітницької години 

(ІПГ) «НУШ очима практиків». Ми створили відеоконтент про професійну 

діяльність сучасних учителів України. У проєкті представлені погляди 

педагогів, дітей, батьків на НУШ, презентовані сучасні підходи в роботі з 

дітьми початкових класів. 

Також для здобувачів освіти спеціальності 013 Початкова освіта ЕГ у 

межах фахових заходів було організовано та проведено в онлайн-форматі 

ІПГ «Фарби професії вчителя: вивчай, обирай, дій!». Створюючи проєкт, ми 

були вражені, наскільки крутими є педагоги України, як майстерно вони 

взаємодіють з учнями, щиро, просто і креативно викладають свій предмет. 

Гортаючи віртуальні сторінки, ми переконалися, що аудиторії сподобалася 

презентація, кожен знайшов для себе цікаві та продуктивні форми і методи 

роботи. Після ознайомлення було запропоновано скласти власну «Валізу 

вражень» (Покликання на проєкт «Фарби професії вчителя: вивчай, обирай, 

дій!»). 

Такі види роботи з майбутніми вчителями початкової школи 

забезпечили максимально продуктивний характер освітнього процесу 

завдяки високому рівню пізнавальної активності та посиленню інтересу 

https://www.canva.com/design/DAEuYUykWvo/79hSlKR1ARFcADKjXR9Feg/view?utm_content=DAEuYUykWvo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
https://www.canva.com/design/DAEuYUykWvo/79hSlKR1ARFcADKjXR9Feg/view?utm_content=DAEuYUykWvo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishpresent
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студентів, перевагам швидкого зворотного зв’язку, можливості якісної 

взаємодії за допомогою сучасних інноваційних методик.  

З метою формування в здобувачів освіти ЕГ інноваційної 

компетентності, підтримки творчості студентів, розвитку професійної 

компетентності, популяризації сучасних засобів наочності, медіатехнологій, 

залучення студентської молоді до активного використання новітніх 

інноваційних технологій візуалізації навчання в початковій школі; пошук 

нових засобів навчання, ідей, сучасних педагогічних інформаційно-

комунікативних технологій; розвиток педагогічної творчості; застосування 

педагогіки партнерства; виявлення та поширення кращих методичних 

напрацювань студентів організовано та проведено конкурси на кращий засіб 

візуалізації освітнього процесу НУШ «Золоте правило дидактики», 

«Молодий учитель року», «Кращий студент-практикант», конкурс на кращу 

методичну розробку уроку та виховного заходу із використанням 

медіатехнологій «Інноваційний урок – крок до професійної майстерності».  

Формуванню інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів засобами інноваційних технологій сприяло залучення 

здобувачів освіти до проходження онлайн-курсів на освітніх платформах 

Prometheus, EdEra, складання тестів та перегляд освітніх серіалів від 

національного проєкту з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта» тощо. 

Усі студенти отримали сертифікати та підвищили власний рівень 

інноваційної та професійної готовності до роботи в умовах НУШ.        

У грудні 2020 року на базі лабораторії початкової освіти проведено 

offline майстер-клас «Кубики Рорі як ефективний інструмент розвитку 

фантазії дитини з ООП» у межах роботи VІII Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Система надання освіти 

дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу».             

У процесі цього етапу відбувалося формування третьої педагогічної 

умови – інтегральне поєднання традиційних методів навчання з 
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інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання професійних 

ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу. 

З цією метою організовано партнерство лабораторії початкової освіти 

та лабораторії ознайомлення з живою природою ВСП «Лисичанський 

педагогічний фаховий коледж ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка»», результатом якої стало створення проєкту 

«Еколого-математична освіторія» – це серія лепбуків «Пори року» («Лепбук 

як одна із форм реалізації міждисциплінарного підходу під час навчання в 

початковій школі»), яку презентовано на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Перспективи впровадження STEM-навчання в сучасній освіті» 

(2018) (див. додаток М). 

Окрім того, майбутні педагоги ЕГ у своїй освітній діяльності активно 

застосовували сервіси Microsoft, який для впровадження хмарних технології 

у систему навчання пропонує низку інструментів, що базуються на спільній 

взаємодії викладача та студента (пакет Microsoft Office 365). Здобувачі  

освіти під наставництвом викладачів генерували Sway-проєкти. Зокрема, 

було створено такі електронні розробки «Вимірювання величин», «Задачі з 

логічним навантаженням», «Письмове віднімання трицифрових чисел з 

переходом через розряд» та інші (Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

https://sway.com/DldcGA6mdYM6JpEn,https://sway.com/YItUjtLAdY6zdNuM, 

https://sway.com/kZwj4mUf0nyAEA8E, https://sway.com/eGvWAlmsJifTTzff, 

https://sway.com/8rDW9DF0a4wOzNjp).       

Також на порталі Sway здобувачів освіти ЕГ розробили низку проєктів, 

зокрема «Історія організації туризму в Україні», «Скарби України» 

(Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

https://sway.com/HFoLNS2ducx0gQVv/), «Дитячий та юнацький рух у Європі» 

(Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

https://sway.com/HPzuhw6pd4xCWeOW / ) та ін.  

Розміщувати власні е-матеріали студенти ЕГ мали можливість у 

кіберпросторі, адже були створені сайти та блоги з методики математики для 

https://sway.com/DldcGA6mdYM6JpEn
https://sway.com/YItUjtLAdY6zdNuM
https://sway.com/kZwj4mUf0nyAEA8E
https://sway.com/eGvWAlmsJifTTzff
https://sway.com/8rDW9DF0a4wOzNjp
https://sway.com/HFoLNS2ducx0gQVv/
https://sway.com/HPzuhw6pd4xCWeOW
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майбутніх учителів початкових класів на порталі Google, наприклад, 

здобувачі освіти 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта створили власні 

блоги «Математичний калейдоскоп», «Математичний острів», «Математика – 

цариця наук», «Математичний куточок», «Математичний помічник», «У світі 

математики» тощо (Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

http://assistantinmathematics.blogspot.com/ 

http://svitmathematics.blogspot.com/ 

http://tatemmathematica.blogspot.com/ 

https://sites.google.com/site/veselamatematia/cvato-ukraienskoie-matematiki-1 

http://mateshasuper.blogspot.com/ 

http://matematikanayka.blogspot.com/ 

http://matemshev.blogspot.com/ ). 

Потужний інструментарій для реалізації сучасних освітніх 

інноваційних технологій та формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів здобувачі освіти ЕГ здійснили за 

допомогою SMARТ-технологій, адже ця стратегія дозволяє зробити виступ 

педагога яскравішим, інформативнішим і захоплювальним. Здобувачі освіти 

переконалися, що можливості SMARТ-дошки допомагають розвивати в дітей 

креативне мислення, підвищують мотивацію навчання, розвивають творчі 

функції мислення, інтелектуальні здібності.  

У напрямку сучасного інноваційного простору були представлено такі 

роботи, а саме «Використання SMART технологій на сучасному уроці 

математики в початковій школі», «Використання нових інноваційних 

технологій навчання на уроках математики в початкових класах») тощо. 

Під час вивчення освітнього компонента «Методика навчання 

математики» студенти ЕГ розробили власні SMARТ-проєкти, наприклад, 

«Вивчаємо математику з Фіксиками», гра «Домалюй», «Задачі для учнів 1 

класу» тощо (див. додаток Н).  

Майбутні вчителі початкових класів ЕГ дійшли висновку, що 

запропоновані тренди початкової освіти стимулюють процес навчання 

http://assistantinmathematics.blogspot.com/
http://svitmathematics.blogspot.com/
http://tatemmathematica.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/veselamatematia/cvato-ukraienskoie-matematiki-1
http://mateshasuper.blogspot.com/
http://matematikanayka.blogspot.com/
http://matemshev.blogspot.com/
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молодших школярів, роблячи його захоплювальним, креативним та 

змістовним. Використання сучасних інноваційних технологій вимагає 

додаткових знань та певних зусиль з боку майбутнього педагога, здобувачі 

освіти переконалися, що це сприяє формуванню інноваційної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів.  

На цьому етапі реалізації розробленої моделі формування інноваційної 

компетентності в майбутнього вчителя початкових класів у педагогічному 

коледжі впроваджувалася така форма роботи, як написання науково-

дослідницьких робіт. 

Основним завданням сучасної системи освіти є формування гармонійно 

розвиненої особистості, фахівця, конкурентного на сучасному ринку праці, 

що  вміє системно мислити, аналізувати, порівнювати, практично вирішувати 

поставлені перед ним життєві та професійні проблеми. А це означає, що 

випускник закладу фахової передвищої освіти повинен уміти приймати 

самостійні рішення, працювати в команді, бути ініціативним, здатним до 

новацій, готовим до перевантажень, стресових ситуацій, уміти виходити з 

них. На формування цих якостей націлений компетентнісний підхід до 

формування змісту та організації освітнього процесу.  

На сьогоднішній день компетентнісний підхід є одним з напрямів 

оновлення вітчизняної системи базової та повної середньої освіти, що 

випливає із Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти, Державного стандарту повної 

загальної середньої освіти. Передбачено, що в основу оновленого змісту 

загальної освіти буде покладено формування й розвиток ключових 

компетентностей учнів. З практичного погляду, компетентнісний підхід є 

засобом посилення прикладного, практичного характеру всієї шкільної освіти 

(зокрема і предметного навчання). 

На нашу думку, інноваційна компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів має інтегральний характер. Тому ми вирішили навести 

приклад та апробувати доцільність поєднання таких показників, як 
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інноваційний підхід, креативність та ігрові технології. Ми розробили проєкт 

«Дидактичний килимок у стилі Patchwork (печворк)», реалізація якого 

дозволила здобувачам освіти, майбутнім учителям, продемонструвати власні 

інноваційні можливості вдосконалення освітнього процесу початкової школи 

та змінити траєкторію викладацької діяльності, коли педагог стає тьютором 

для своїх учнів.  

Ураховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі 

реалізації Типові освітні програми рекомендується використовувати 

внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності 

результатів початкової освіти та переносу вмінь у нові ситуації [152]. 

Дидактичний килимок містить цикл завдань, які розроблено для здобувачів 

освіти 1 класу Нової української школи. 

Килимок складається з 12-ти сегментів з дидактичними завданнями з 

математики: гра «Хрестики-нолики», інтерактивний годинник для вивчення 

теми «Час», танграм, геометричні фігури для розвитку логічного мислення та 

геометричних навичок, тактильна смужка для створення прикладів, вправи 

для розвитку дрібної моторики пальців рук, дидактична гра «Допоможи 

Крошу скласти портфелик», сенсорна кишеня із завданнями (палички 

Кюїзенера), ігри та завдання з лічильним матеріалом, тактильні ігри, кишеня 

із завданнями до килимка, дидактична гра «Лабіринт». 

Крім того, у роботі було враховано дотримання правил техніки безпеки 

та раціонального застосування дидактичного килимка в освітньому процесі. 

Здобувачами освіти ЕГ підготовлено рекомендації щодо правильного режиму 

праці та відпочинку дітей молодшого шкільного віку та вправи для 

розслаблення певної групи м’язів при роботі з килимком «Йога для дітей». 

Готовий виріб можна використовувати під час освітнього процесу та в 

позанавчальний час. Килимок дозволяє учневі самостійно або під 

керівництвом учителя виконувати завдання з математики, розвивати 

критичне та логічне мислення, пам’ять, кмітливість тощо. Завдання складені 

відповідно до вікових особливостей дітей від 5 до 7 років. Робота може бути 
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корисною для студентів-практикантів закладів педагогічної освіти, учителів 

початкових класів та вихователів закладів дошкільної освіти (див. додаток 

И). 

У контексті проведеного дослідження цінним став освітній захід, 

проведений 2019 року для здобувачів освіти ЕГ у форматі світового кафе 

«Атлас вчителя НУШ». Формат фасилітативного світового кафе передбачав 

спільне обговорення питань тренінгу, розв’язання практичних завдань та 

прийняття колегіальних рішень. Тож освітянська спільнота (студенти, 

провідні вчителі початкової школи) познайомилися із сучасними ролями 

вчителя нової школи, визначили інноваційні підходи в роботі фахівця 

початкової освіти; охарактеризували особливості нових професій учителя 

майбутнього та згенерували модель сучасного вчителя НУШ. 

Також формуванню зазначених умінь сприяла участь в освітньому 

форумі «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-

практичні досягнення», який відбувся на базі Луганського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Сєвєродонецьк).  

Упровадження діяльності менторингового майданчику щодо 

партнерської роботи вчителів початкових класів та викладачів коледжу було 

практично реалізовано на обласному семінарі-колоквіумі «Управлінські 

технології «Школи успіху» як ресурс інноваційного розвитку навчального 

закладу», проведеного НВК «Гарант» міста Лисичанськ, учасниками якого 

стали представники Луганського ІППО, Лисичанського відділу освіти, 

директори, заступники директорів, учителі міста Лисичанськ та Луганської 

області, а також викладач Ляшенко Катерина Іванівна та здобувачі освіти 3 

курсу спеціальності 013 Початкова освіта. 

Викладачі коледжу активно вивчали тенденції віртуального простору 

та можливості їх застосування у професійній діяльності. Таким чином, було 

підготовлено презентацію віртуальної мозаїки «Діяльність лабораторії 

початкової освіти крізь призму сучасних освітніх технологій». Проєкт 

створено за допомогою інтернет-ресурсу Dashboard Genially, демонстрація в 
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режимі онлайн (Електронний ресурс. Режим доступу: URL 

https://www.genial.ly/570558711561e808bc32d482/). 

Отже, використання інноваційних технологій дозволяє не тільки 

урізноманітнити освітній процес, зробити його ефективнішим, більш 

сучасним, що позитивно впливає на мотивацію навчальної діяльності 

здобувачів освіти, а й сприяє формуванню інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 

Підсумовуючи сказане вище, зазначаємо, що підготовка майбутніх 

учителів до застосування інноваційних технології навчання та виховання 

знаходить свої вираження в практичній діяльності. Інноваційна освіта 

орієнтована на свободу самовираження і права на інформацію, є 

інструментом підтримки демократичних поглядів викладацького складу та 

студентської молоді.  

Основною метою діагностичного етапу був аналіз сформованості 

інноваційної компетентності за визначеними критеріями та показниками, а 

також вносилися необхідні корективи та зміни в процес її формування. 

Вимірюванню підлягали відповідні критерії інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. 

 

 

2.3. Оцінка результатів експериментальної перевірки педагогічних 

умов формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів 

 

На початку нашого експериментального дослідження передбачено 

проведення аналізу результатів роботи з формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів, а саме перевірка 

ефективності обґрунтованих та реалізованих у освітньому процесі ЗФПО 

педагогічних умов.  

https://www.genial.ly/570558711561e808bc32d482/
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З цією метою нами було проведено повторну діагностику рівнів 

сформованості інноваційної компетентності студентів із використанням такої 

ж методики діагностування, що була нами застосована на констатувальному 

етапі експерименту: анкетування, тестування, аналіз результатів поточного й 

підсумкового контролю знань за допомогою письмових та усних опитувань, 

проведення індивідуальних і колективних бесід, кількісно-якісний аналіз 

діяльності й поведінки студентів, а також результатів цих дій, здійснюваних 

за допомогою педагогічного спостереження.  

Отримані дані були проаналізовані відповідно до розроблених на 

підготовчому етапі експерименту критеріїв та показників сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Основне завдання полягало у виявленні змін рівнів сформованості 

інноваційної компетентності студентів ЕГ та КГ з подальшим порівнянням 

результатів. 

Дані, отримані під час повторної діагностики, було математично та 

статистично оброблено за допомогою критерію Пірсона 
2
 та зібрано у 

зведеній таблиці (див. табл. 2.1), аналіз яких надає можливість відстежити 

динаміку змін, що відображають просування студентів ЗВО за рівнями 

сформованості в них інноваційної компетентності. 

Таблиця 2.1 

Результати діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за 

мотиваційним критерієм на аналітичному етапі експерименту 

Рівень ЕГ КГ 

осіб % Осіб % 

Низький 30 9,25 102 31,49 

Середній 110 33,96 126 38,89 

Високий 184 56,79 96 29,62 
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Рис. 2.2. Діагностика рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за мотиваційним критерієм на 

аналітичному етапі експерименту 

 

З табл. 2.1 та рис. 2.2 бачимо, що більше ніж половина студентів ЕГ 

наприкінці експерименту просунулися на високий рівень сформованості 

інноваційної компетентності за мотиваційним критерієм (56,79%). Більш ніж 

третина студентів ЕГ продемонструвала середній рівень володіння цією 

компетентністю за вказаним критерієм (33,96%). І лише 30 студентів (9,25% 

від усього складу ЕГ) залишилися на низькому рівні. Ці показники суттєво 

відрізняються від тих, що їх досягли студенти КГ, з яких майже 80% 

залишилися на середньому та низькому рівнях сформованості інноваційної 

компетентності за мотиваційним критерієм. 

Таблиця 2.2 

Результати діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за когнітивним 

критерієм на аналітичному етапі експерименту 

Рівень ЕГ КГ 

Осіб % Осіб % 

Низький 24 7,42 119 36,73 



 145 

Продовження Табл. 2.2 

Середній 119 36,72 111 34,26 

Високий 181 55,86 94 29,01 

 

 

Рис. 2.3. Діагностика рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за когнітивним 

критерієм на аналітичному етапі експерименту 

 

З табл. 2.2 та рис. 2.3 бачимо, що більше ніж половина студентів ЕГ 

наприкінці експерименту просунулися на високий рівень сформованості 

інноваційної компетентності за когнітивним критерієм (55,86%). Більш ніж 

третина студентів ЕГ продемонструвала середній рівень володіння цією 

компетентністю за вказаним критерієм (36,72%). І лише 24 респонденти 

(7,42% від усього складу ЕГ) залишилися на низькому рівні. Ці показники 

суттєво відрізняються від тих, що їх досягли студенти КГ, з яких майже 80% 

залишилися на середньому на низькому рівнях сформованості інноваційної 

компетентності за когнітивним критерієм. 

Таблиця 2.3 

Результати діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за діяльнісним 

критерієм на аналітичному етапі експерименту 
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Рівень ЕГ КГ 

Осіб % Осіб % 

Низький 24 7,41 130 40,12 

Середній 102 31,48 112 34,57 

Високий 198 61,11 82 25,31 

 

 

Рис. 2.4. Діагностика рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за діяльнісним 

критерієм на аналітичному етапі експерименту 

 

Дані, представлені в табл. 2.3. та на рис. 2.4, яскраво свідчать про 

суттєву різницю в показниках рівнів сформованості інноваційної 

компетентності за діяльнісним критерієм між студентами ЕГ та КГ після 

проведення експериментального дослідження. Студенти ЕГ з високим рівнем 

сформованості досліджуваної компетентності більше ніж удвічі 

перевищують кількість учасників КГ з таким саме рівнем (61,11% проти 

25,31% відповідно). Натомість, кількість студентів КГ, які після проведення 

експерименту залишилися на низькому рівні сформованості інноваційної 

компетентності за діяльнісним критерієм, більше ніж утричі перевищує 

кількість студентів ЕГ з таким саме рівнем – 40,12% проти 7,41%. 
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Таблиця 2.4 

Результати діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за 

рефлексивним критерієм на аналітичному етапі експерименту 

Рівень ЕГ КГ 

осіб % осіб % 

Низький 20 6,17 124 38,27 

Середній 88 27,16 108 33,34 

Високий 216 66,67 92 28,39 

 

 

Рис. 2.5. Діагностика рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за 

рефлексивним критерієм на аналітичному етапі експерименту 

 

Аналіз діагностики рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за рефлексивним критерієм на 

аналітичному етапі нашого експерименту засвідчив ще більш значні 

відмінності між ЕГ та КГ, що підтверджено даними, які містяться в табл. 2.4 

та на рис. 2.5. Привертає увагу той факт, що наприкінці експерименту більш 

ніж 90% респондентів ЕГ продемонстрували високий та середній рівні 

сформованості компетентності, що вивчається, за цим критерієм. При цьому 
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66,67% студентів ЕГ просунулися на високий рівень володіння 

компетентністю. Водночас майже 40% студентів КГ залишилися, на жаль, на 

низькому рівні сформованості інноваційної компетентності за рефлексивним 

критерієм. І лише 92 особам (28,39%) з КГ удалося вийти на високий рівень. 

Таблиця 2.5 

Результати діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів за трьома 

критеріями загалом на аналітичному етапі експерименту 

Рівень ЕГ КГ 

осіб % Осіб % 

Низький 25 7,72 119 36,73 

Середній 104 32,10 114 35,19 

Високий 195 60,18 91 28,08 

 

 

Рис. 2.6. Діагностика рівнів сформованості інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів за трьома критеріями загалом 

на аналітичному етапі експерименту 

 

Дані, представлені в табл. 2.5 та на рис. 2.6, свідчать про те, що 

внаслідок упровадження в освітній процес ЗВО та ЗФПО України 

розроблених нами педагогічних умов формування інноваційної 
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компетентності майбутнього вчителя початкових класів переважна більшість 

студентів ЕГ (60,18%) продемонструвала високий рівень сформованості 

досліджуваного явища. Ще 32,10% студентів ЕГ спромоглися досягти 

середнього рівня сформованості інноваційної компетентності. І лише 25 

здобувачів ЕГ з 324, які брали участь у нашому експерименті, залишилися на 

низькому рівні сформованості інноваційної компетентності, що становить 

7,71% від загальної кількості учасників експерименту в ЕГ. Для порівняння: 

високого рівня сформованості цієї компетентності наприкінці експерименту 

досягли лише 28,08% студентів КГ. Третина студентів КГ (35,19%) 

продемонструвала середній рівень володіння інноваційною компетентністю. 

Проте більшість студентів КГ (36,73%) залишилися на низькому рівні 

сформованості цієї компетентності. 

За допомогою розрахунку критерію Пірсона ми отримали значення 
2 

для визначення статистичної вірогідності результатів діагностики рівнів 

сформованості інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів в ЕГ та КГ на констатувальному етапі експерименту (табл. 2.6) та 

аналітичному етапі експерименту (табл. 2.7). Вихідні дані бралися з таблиць  

3.10 (аналітичний етап), та були обчислені у відповідності з вимогами 

критерію та даними таблиць 1.6, 1.8, 1.10, 1.12 (констатувальний 

експеримент). Критерій Пірсона дозволяє співставити два емпіричні 

розподіли, та з’ясувати, чи достовірні розбіжності між ними. 

Таблиця 2.6 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

ЕГ та КГ на констатувальному етапі експерименту  

Рівень Група 

Емпірична 

частота 

Ƒе 

Теоретична 

частота 

ƒT 

(ƒе -ƒT) (ƒе - ƒT)
2
 

(ƒе-

fT)
2
/ƒT 

Низький КГ 172 168,75 2,75 7,56 0,04 

Середній КГ 103 102,75 -0,25 0,06 0,00 

Високий КГ 50 52,5 -2,50 6,25 0,12 
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Продовження Табл. 2.6 

Низький ЕГ 166 168,75 -2,75 7,56 0,04 

Середній ЕГ 103 102,75 0,25 0,06 0,00 

Високий ЕГ 55 52,5 2,50 6,25 0,12 

      0,329 

 

Результат: χ
2

емп = 0,329 

 

Критичне значення χ
2
 при v=2 

V 
P 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп не перевищує критичне значення, а отже, 

розбіжності між розподілами студентів ЕГ та КГ на констатувальному етапі 

нашого експерименту є статистично недостовірними (підтверджено нульову 

гіпотезу Н1). 

Таблиця 2.7 

Статистична вірогідність результатів діагностики рівнів сформованості 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у 

ЕГ та КГ на аналітичному етапі експерименту 

Рівень Група 

Емпірична 

частота 

ƒе 

Теоретична 

частота 

ƒT 

(ƒе -ƒT) (ƒе - ƒT)
2
 

(ƒе-

fT)
2
/ƒT 

Низький ЕГ 25 72 -47,00 2209,00 30,68 

Середній ЕГ 104 109 -5,00 25,00 0,23 

Високий ЕГ 195 143 52,00 2704,00 18,91 

Низький КГ 119 72 47,00 2209,00 30,68 

Середній КГ 114 109 5,00 25,00 0,23 

Високий КГ 91 143 -52,00 2704,00 18,91 

      99,638 
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Результат: χ
2

емп = 99.638 

Критичне значення χ
2
 при v=2 

v 
P 

0.05 0.01 

2 5.991 9.21 

 

Отримане значення χ
2

емп перевищує критичне значення, а отже, 

розбіжності між розподілами студентів ЕГ та КГ на аналітичному етапі 

нашого експерименту є статистично достовірними (підтверджується 

альтернативна гіпотеза Н1). 

Порівняльні дані діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів на констатувальному 

та завершальному (аналітичному) етапах нашого експериментально 

дослідження представлено в табл. 2.8. 

Таблиця 2.8 

Порівняльні дані діагностики рівнів сформованості інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів на 

констатувальному та аналітичному етапах експерименту 

Рівень 

ЕГ КГ 
Констату-

вальний етап 

Аналітичний 

етап 

+/-,  

% 

Констату-

вальний етап 

Аналітичний 

етап 
+/-,  

% 

осіб % Осіб %  осіб % осіб %  

Високий 50 15,4 195 60,2 44,8 55 17,0 91 28,1 11,1 

Середній 103 31,8 104 32,1 0,3 103 31,8 114 35,2 3,4 

Низький 171 52,8 25 7,7 -45,1 166 51,2 119 36,7 -14,5 

 

Дані, представлені в табл. 2.8, показують, що кількість учасників КГ з 

високим рівнем сформованості інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів наприкінці експерименту збільшилась лише на 

11,1%. Доволі незначним є збільшення кількості студентів КГ, які 

продемонстрували середній рівень сформованості досліджуваного явища, – 
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+3,4%. Відповідно, на аналітичному етапі експериментального дослідження 

ми спостерігаємо зменшення кількості учасників експерименту у КГ з 

низьким рівнем сформованості інноваційної компетентності – на 14,5%. 

Водночас кількість студентів ЕГ з високим рівнем сформованості 

досліджуваної компетентності наприкінці експерименту порівняно з 

констатувальним етапом зросла більше ніж у чотири рази – на 44,8% і склала 

загалом 62,5%. Загальна кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували 

високий та середній рівні сформованості інноваційної компетентності після 

впровадження в освітній процес ЗВО України, склала 92,3%. Для порівняння, 

цей показник у студентів КГ дорівнює 63,3%. Також звертаємо увагу на те, 

що кількість студентів КГ, які залишилися на низькому рівні сформованості 

інноваційної компетентності в кінці експерименту, майже в п’ять разів 

перевищує кількість таких саме студентів в ЕГ – 36,7% проти 7,7% 

відповідно. 

У якісному плані за результатами впровадження в освітній процес ЗВО 

та ЗФПО України розроблених нами педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності можна стверджувати, що студенти ЕГ отримали 

глибокі знання про інноваційні методики та технології навчання; їхня 

здатність до впровадження інновацій в освітній процес початкової школи 

підвищилася; у переважній більшості вони навчилися вдало застосовувати 

сучасні стратегії в роботі з учнями початкових класів; вони проявляли 

зацікавленість у можливостях застосування інноваційних технологій; почали 

демонструвати прагнення до професійного самовдосконалення, уміння 

розвивати інноваційні навички та приймати нестандартні інноваційні 

рішення, здатність самостійно організовувати власну інноваційну діяльність; 

підвищили рівень технологічної готовності до інноваційної діяльності. 

Якісно-кількісний аналіз результатів проведеного педагогічного 

експерименту дає можливість стверджувати, що гіпотеза нашої дисертаційної 

праці була повністю підтверджена. 
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Висновки до розділу 2 

 

Другий розділ нашої дисертаційної праці присвячено теоретичному  

обґрунтуванню запропонованих педагогічних умов, які сприятимуть 

ефективному формуванню інноваційної компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів та опису особливостей їх упровадження в освітній процес 

ЗВО та ЗФПО. 

Гіпотеза нашого дослідження полягала у припущенні, що ефективність 

формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів підвищиться, якщо в процесі навчання реалізувати запропоновані 

педагогічні умови у такому формулюванні: 1) підвищення рівня мотивації до 

оволодіння інноваційною компетентністю майбутнім учителем початкових 

класів у педагогічному коледжі; 2) спрямованість змісту підготовки на 

набуття майбутнім учителем початкових класів інноваційної компетентності; 

3) інтегральне поєднання традиційних методів навчання з інноваційними, 

спрямованими на активізацію моделювання професійних ситуацій на основі 

інноваційно-діяльнісного підходу.   

Реалізація першої педагогічної умови відбувалась шляхом 

впровадження в освітній процес системи позааудиторних заходів 

інноваційно-методичного спрямування, серед яких: методичні семінари, 

дискусії, світові кафе, педагогічні читання, наукові пікніки, майстер-класи, 

освітні воркшопи, педагогічні конкурси, фахові творчі зустрічі з провідними 

науковцями та вчителями, віртуальні подорожі тощо. 

Упровадження другої педагогічної умови в освітній процес закладів 

вищої та фахової перед вищої освіти відбувалося завдяки включенню до 

змісту підготовки майбутніх учителів початкових класів освітнього 

компонента за вибором студентів ,,Інноваційна компетентність учителя 

початкових класів”, а також різних видів педагогічних практик (пробні 

уроки, практика зі спеціалізації, переддипломна практика), і під час 

написання курсових робіт з циклу професійної підготовки.  
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Під час упровадження третьої педагогічної умови майбутніх учителів 

початкових класів було залучено до організації освітнього простору 

лабораторії початкової освіти ВСП «Лисичанський педагогічний коледж ДЗ 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»»; в 

освітньому процесі застосовано інноваційні технології, зокрема: мобільне 

навчання, Сторітелінг, STEM-проєкти, LEGO-конструювання, гейміфікація, 

SMARТ-технології та проєктивні методики тощо; здобувачами освіти 

створено сучасні інноваційні засоби візуалізації освітнього процесу 

(відеододатки Powtoon, інтелект-карти, лепбуки, хмари слів, геоборди, 

Scrum-дошки, дидактичні посібники тощо); проведено педагогічні конкурси 

професійної спрямованості («Золоте правило дидактики», «Молодий учитель 

року», «Кращий студент-практикант», «Інноваційний урок – крок до 

професійної майстерності», «Педагогіка в обличчях»). Формуванню 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів 

засобами інноваційних технологій сприяло залучення здобувачів освіти до 

проходження онлайн-курсів на освітніх платформах Prometheus, EdEra, «Дія. 

Цифрова освіта». 

Був проведений формувальний етап експерименту, результати якого 

встановлили помітну позитивну динаміку за всіма чотирма критеріями в 

експериментальній групі порівняно з контрольною щодо формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Кількість студентів ЕГ з високим рівнем сформованості досліджуваної 

компетентності наприкінці експерименту порівняно з констатувальним 

етапом зросла більше ніж у чотири рази – на 44,8% і склала загалом 62,5%. 

Загальна кількість респондентів ЕГ, які продемонстрували високий та 

середній рівні сформованості інноваційної компетентності після 

впровадження в освітній процес ЗВО та ЗФПО України, склала 92,3%. Для 

порівняння, цей показник у студентів КГ дорівнює 63,3%. Також звертаємо 

увагу на те, що кількість студентів КГ, які залишилися на низькому рівні 

сформованості інноваційної компетентності в кінці експерименту, майже в 



 155 

п’ять разів перевищує кількість таких саме студентів в ЕГ – 36,7% проти 

7,7% відповідно. 

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою 

критерію Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих 

результатах експериментально-дослідної роботи та зробити висновок про 

ефективність розроблених педагогічних умов формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Отже, спираючись на результати проведеного педагогічного 

експерименту, ми дійшли висновку про ефективність упровадження 

педагогічних умов формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення проблеми формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів шляхом теоретичного обґрунтування, 

розроблення, експериментальної перевірки й упровадження в процес їхньої 

професійної підготовки педагогічних умов формування зазначеної 

компетентності.  

1. На підставі аналізу науково-педагогічних джерел досліджено 

проблеми підготовки майбутнього вчителя початкових класів у контексті 

інновацій в освіті, проаналізовано стан розробленості проблеми формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителів початкових класів, який 

потребував подальшого вирішення.  

Установлено, що впровадження Концепції розвитку педагогічної 

освіти, нового Державного стандарту початкової освіти, Концепції Нової 

української школи зумовлюють необхідність удосконалення формування 

інноваційної компетентності у межах професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів.  

2. Оновлено трактування сутності поняття «інноваційна 

компетентність майбутнього вчителя початкових класів» – це 

інтегрована якість особистості, яка характеризується креативністю, здатністю 

конструювати та впроваджувати інноваційні технології навчання молодших 

школярів, орієнтуючись на їхні індивідуальні особливості, інтереси та 

потреби.   

Виокремлено структурні компоненти інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів: мотиваційно-креативний, 

професійно-змістовий, інноваційно-діяльнісний, особистісно-пізнавальний. 

Кожен із зазначених компонентів конкретизується змістовим наповненням 

(показниками), що відповідає особливостям фахової діяльності майбутнього 

вчителя початкових класів в умовах модернізації освіти.  
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Доведено, що представлені компоненти інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів є взаємодоповнювальними, 

формуються комплексно й дозволяють повною мірою врахувати особливості 

професійної діяльності майбутнього вчителя початкових класів.  

3. Теоретично обґрунтовано та реалізовано модель формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, яку 

побудовано з урахуванням специфіки подальшої професійної діяльності, що 

забезпечує підвищення якості формування інноваційної компетентності в 

процесі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. 

Модель складається з цільового, теоретико-методологічного, організаційно-

технологічного та діагностично-результативного блоків і передбачає 

дотримання таких етапів: орієнтаційного, процесуального, діагностичного.  

4. Визначено та теоретично обґрунтувано педагогічні умови, що 

сприяють результативності процесу формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів, а саме: підвищення 

рівня мотивації до оволодіння інноваційною компетентністю майбутнім 

учителем початкових класів у педагогічному коледжі; спрямованість змісту 

підготовки на набуття майбутнім учителем початкових класів інноваційної 

компетентності; інтегральне поєднання традиційних методів навчання з 

інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання професійних 

ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу. 

Так, упровадження в освітній процес ЗВО та ЗФПО України першої 

педагогічної умови – підвищення рівня мотивації до оволодіння 

інноваційною компетентністю майбутнім учителем початкових класів у 

педагогічному коледжі – сприяло значною мірою підвищенню мотивації, 

опанування та систематичного застосування інноваційних технологій 

здобувачами освіти ЗВО та ЗФПО, а також орієнтація їх на самоосвіту, 

саморозвиток, самовдосконалення. 

Розроблена і упроваджена система позааудиторних заходів 

інноваційно-методичного спрямування, серед яких: методичні семінари, 
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дискусії, світові кафе, педагогічні читання, наукові пікніки, майстер-класи, 

освітні воркшопи, педагогічні конкурси, фахові творчі зустрічі з провідними 

науковцями та вчителями, віртуальні подорожі тощо, сприяла ефективному 

формуванню інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових 

класів. 

Друга педагогічна умова в нашому дослідженні була пов’язана із 

спрямованістю змісту підготовки на набуття інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів. Реалізувати цю умову вдалося  

шляхом вивчення освітніх компонентів «Педагогічні основи роботи з 

дитячими та юнацькими колективами», «Методика навчання математики», 

«Методика навчання інформатики», «Методика організації об’єднань та 

клубів за інтересами» та різних видів педагогічних практик (пробні уроки, 

практика зі спеціалізації, переддипломна практика), і під час позааудиторних 

заходів професійної спрямованості (зокрема науково-практичні конференції, 

робота освітніх локацій та студій, пресконференції, науково-практичні 

семінари, інтерактивні лекції тощо). З метою опанування інноваційної 

компетентності до змісту підготовки майбутнього вчителя початкових класів 

було влючено освітній компонент за вільним вибором здобувачів освіти 

«Інноваційна компетентність учителя початкових класів», метою якого було 

формування інноваційних умінь майбутнього вчителя початкових класів, що 

забезпечують позитивний вплив на використання інноваційних технологій 

навчання. 

Завдяки впровадженню в освітній процес ЗВО та ЗФПО України 

третьої педагогічної умови – інтегральне поєднання традиційних методів 

навчання з інноваційними, спрямованими на активізацію моделювання 

професійних ситуацій на основі інноваційно-діяльнісного підходу – було 

розширено спектр професійно-інноваційної підготовки студентів до 

організації освітнього простору навчального кабінету – лабораторії 

початкової освіти ВСП «Лисичанський педагогічний коледж ДЗ «Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка»»; використання в 
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освітньому процесі сучасних трендових технологій (мобільне навчання, 

Сторітелінг, STEM-проєкти, LEGO-конструювання, гейміфікація та ін.), 

упровадження SMARТ-технологій та проєктивних методик навчання; 

створення студентами сучасних інноваційних засобів візуалізації освітнього 

процесу (презентації до проведення уроків початкової школи, відеододатки 

Powtoon, інтелект-карти, лепбуки, хмари слів, предметні зображення, 

танграми, геоборди, нумікони, Scrum-дошки, дидактичні посібники тощо); 

проведення різних педагогічних конкурсів; залучення студентів до 

проходження онлайн-курсів. 

5. Експериментально перевірено ефективність застосування 

педагогічних умов формування інноваційної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки в педагогічному 

коледжі. Порівняння результатів дослідження на констатувальному етапі 

експерименту та контрольному етапі експерименту дозволяють стверджувати 

про суттєві переваги експериментальної групи над контрольною за всіма 

визначеними критеріями формування інноваційної компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів, що підтверджує висунуте 

припущення про ефективність розроблених педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою критерію 

Пірсона χ
2
, що дало змогу переконатись у статистично значущих результатах 

експериментально-дослідної роботи. 

Проведене дослідження не вирішує всіх аспектів зазначеної проблеми 

та є підґрунтям для подальшого наукового пошуку. Значний теоретичний та 

практичний інтерес має підвищення рівня інноваційної компетентності 

науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти, що 

здійснюють підготовку майбутнього вчителя початкових класів. 

Перспективним напрямом наукового пошуку вважаємо у дослідженні 

можливостей дистанційної освіти при формуванні інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя початкових класів. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Тест В. Коулмана для визначення рівня розвитку власної інтуїції 

Інструкція. Відповідайте на питання «так» чи «ні». 

1. Чи швидко ви вгадуєте відповіді, граючи в різноманітні ігри? 

2. Чи таланило вам кілька раз поспіль у грі? 

3. Чи відчували ви коли-небудь, що ваш дім затишний і щасливий? 

4. Чи хотілося вам коли-небудь ближче познайомитися з людиною після того, 

як ви бачили її всього одну мить? 

5. Чи траплялось так, що ви відчували, хто дзвонить по телефону, ще не 

знявши слухавки? 

6.Чи чули ви коли-небудь голос, який говорив, що вам потрібно робити? 

7. Чи вірите ви в долю? 

8. Чи буває так, що ви знаєте заздалегідь, що збирається сказати вам людина? 

9. Чи снився вам коли-небудь поганий сон, який потім виявлявся віщим? 

10. Чи знали ви коли-небудь заздалегідь, що написано в листі, не 

розкриваючи його? 

11. Чи закінчуєте ви в розмові речення за співрозмовника? 

12. Чи траплялося так, що ви думали про людину, з якою вже давно не 

бачилися, а потім раптово отримували від неї листівку, лист чи зустрічалися? 

13. Чи трапляється так, що ви з незрозумілих причин не довіряєте деяким 

людям? 

14. Чи пишаєтеся ви своєю здатністю визначати характер людини з першого 

погляду? 

15. Чи переживали ви коли-небудь почуття, що ви це вже колись бачили? 

16. Чи відмовлялися ви летіти на літаку зі страху, що він може розбитися? 

17. Чи прокидалися ви вночі з хвилюванням про здоров’я та безпеку 

товариша або родича? 

18. Чи буває так, що вам без будь-який особливих на те причин не 

подобаються деякі люди? 



 191 

19. Чи траплялось так, що ви, дивлячись на якийсь аксесуар чи одяг, 

відчували, що обов’язково повинні мати його? 

20. Чи вірите ви в кохання з першого погляду? 

 

Результати тесту. Позитивні відповіді оцінюються в 1 бал. За негативні 

відповіді ви отримуєте 0 балів. 

10 – 20 балів: у вас достатньо розвинена інтуїція. Ви володієте 

надзвичайними здібностями і не боїтеся довіряти своїй інтуїції. 

1 – 9 балів: у вас розвинена інтуїція, але ви не завжди повною мірою 

використовуєте свої інтуїтивні здібності. Намагайтеся частіше покладатися 

на свою інтуїцію. Приймаючи не дуже важливі рішення, навчіться 

користуватися першою думкою, яка спадає на думку. Якщо вам потрібно 

вирішити важку проблему, спробуйте розслабитися, наприклад, подихайте 

свіжим повітрям чи прийміть ванну. І дайте таким чином можливість 

з’явитися новим думкам та ідеям. Ви будете здивовані – скільки можливих 

рішень, ідей та відповідей спаде вам на думку. Запишіть усі можливі 

відповіді й уважно їх продивіться. Ви побачите, що кращі рішення відразу 

виокремляться. 

0 балів: ви зовсім не розвинули свою інтуїцію. Проте вона знаходиться 

далеко у вашій підсвідомості. Намагайтеся частіше дозволяти їй виявлятися й 

активніше використовуйте її. Можливо, що ви відчуєте переваги розвиненої і 

сильної інтуїції. 
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Додаток Б 

Методика «Вивчення мотиву творчої діяльності» 

(Е. Телегіна, В. Подвойський) 

Методика складається з 20 суджень і запропонованих варіантів 

відповіді. 

Для підвищення достовірності результатів усі питання збалансовані за 

кількістю позитивних («так») і негативних («ні») відповідей: за кожною 

шкалою їм відповідає однакова кількість пунктів питальника. 

Зміст тесту-питальника 

Інструкція: З метою підвищення ефективності навчання просимо вас 

узяти участь у нашому дослідженні. Прочитайте кожне твердження й 

висловіть свою думку щодо предметів, якы вивчаються, проставивши 

навпроти номера твердження відповідну відповідь, використовуйте для цього 

зазначені в дужках позначення: 

правильно – ( + +); 

мабуть, правильно – ( +); 

мабуть, правильно – (–); 

неправильно – (–). 

Зміст суджень 

1. Вивчення цього предмета дає мені можливість дізнатися багато важливого 

для себе, проявити свої здібності. 

2. Досліджуваний предмет мені цікавий, і я хочу знати з цього предмета 

якомога більше. 

3. У вивченні цього предмета мені достатньо тих знань, які я отримую на 

заняттях. 

4. Навчальні завдання з цього предмета мені нецікаві, я їх виконую, бо цього 

вимагає вчитель (викладач). 

5. Труднощі, що виникають при вивченні цього предмета, роблять його для 

мене ще більш захопливим. 
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6. При вивченні цього предмета, крім підручників і рекомендованої 

літератури, самостійно читаю додаткову літературу. 

7. Уважаю, що важкі теоретичні питання з цього предмета можна було б не 

вивчати. 

8. Якщо щось не виходить з цього предмета, намагаюся розібратися і дійти до 

суті. 

9. На заняттях з цього предмета в мене часто буває такий стан, коли «зовсім 

не хочеться вчитися». 

10. Активно працюю й виконую завдання тільки під контролем учителя 

(викладача). 

11. Матеріал, досліджуваний з цього предмета, з цікавістю обговорюю у 

вільний час (на перерві, удома) зі своїми однокласниками (друзями). 

12. Намагаюся самостійно виконувати завдання із цього предмета, не люблю, 

коли мені підказують і допомагають. 

13. По можливості намагаюся списати виконання завдань у товаришів або 

прошу когось виконати завдання за мене. 

14. Уважаю, що всі знання із цього предмета є цінними і, по можливості, 

потрібно знати з цього предмета якомога більше. 

15. Оцінка із цього предмета для мене важливіша, ніж знання. 

16. Якщо я погано підготовлений до уроку, то особливо не засмучуюсь і не 

переживаю. 

17. Мої інтереси й захоплення у вільний час пов’язані із цим предметом.  

18. Цей предмет дається мені через силу, і мені доводиться змушувати себе 

виконувати навчальні завдання. 

19. Якщо через хворобу (або з інших причин) я пропускаю уроки з цього 

предмета, то мене це засмучує. 

20. Якби це було можливо, то я виключив би цей предмет з розкладу 

(навчального плану). 
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Обробка результатів 

Підрахунок показників питальника проводиться відповідно до ключа, 

де «так» означає позитивні відповіді (правильно; мабуть, правильно), а «ні» – 

негативні (мабуть, неправильно; неправильно). 

Ключ 

Так: 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19. 

Ні: 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20. 

За кожен збіг із ключем нараховується один бал. Чим вище сумарний 

бал, тим вище показник внутрішньої мотивації вивчення предмета. При 

низьких сумарних балах домінує зовнішня мотивація вивчення предмета. Для 

визначення рівня внутрішньої мотивації можуть бути використані такі 

нормативи кордону: 

0 – 5 балів – низький рівень внутрішньої мотивації; 

6 – 14 балів – середній рівень внутрішньої мотивації; 

15 – 20 балів – високий рівень внутрішньої мотивації. 

Запропоновану методику можна використовувати з метою: 

1) аналізу причин неуспішності студентів; 

2) виявлення категорій студентів залежно від спрямованості мотивації 

вивчення предмета (з домінуванням зовнішньої мотивації, домінуванням 

внутрішньої мотивації й середнім рівнем); 

3) забезпечення психологічного супроводу студентів у процесі навчання; 

4) дослідження ефективності викладання навчальних дисциплін і пошуку 

резервів її підвищення. 
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Додаток В 

Анкета сформованості компонентів ІК  

майбутнього вчителя початкових класів 

1. Як ви розумієте поняття «компетентність»? 

2. Дайте визначення поняттю «інновації». 

3. Які, на вашу думку, критерії охоплює поняття «інноваційна діяльність 

вчителя»? 

4. Назвіть якості сучасного вчителя. 

5. Визначте складники інноваційної (креативної) діяльності вчителя. 

6. Які інновації в освіті може використовувати сучасний учитель? 

7. Якому стилю педагогічного ви надаєте перевагу? 

8. Які технології партнерської діяльності вчителя та учнів щодо 

впровадження ІК ви виділяєте? 

9. Звідки ви черпаєте інформацію про інновації в освіті? 

10.  Яким інноваційним платформам ви надаєте перевагу? 
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Додаток Г 

Анкета щодо виявлення знань здобувачів освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта з дисципліни 

«Методика навчання математики» 

 

1. Які змістові лінії включає програма з математики для 1 – 4-х класів? 

2. Яку мету ставить учитель перед кожним уроком математики в 

початковій школі? 

3. Який тип уроків математики найпоширеніший у початковій школі? 

4. Які засоби візуалізації освітнього процесу використовує вчитель на 

уроках математики? 

5. Назвіть складники математичної компетентності. 

6. Охарактеризуйте стратегію «Щоденні 3». 

7. Як підвищити мотивацію здобувачів початкової освіти до вивчення 

математики? 

8. Назвіть інноваційні технології навчання математики. 

9. Яким чином формуються поняття про геометричні фігури? 

10. Дайте характеристику сучасним методам перевірки навчальних 

досягнень учнів на уроках математики. 
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Додаток Д 

Тест «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

 

Питання тесту «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

Методика визначення рівня творчого потенціалу та креативності 

містить 18 питань. Оберіть один з варіантів відповідей та поставте бали за 

схемою: відповідь «а» – 3 бали, «б» – 1, «в» – 2 бали. 

У тесті необхідно позначити найбільш прийнятні для вас варіанти 

відповідей. 

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ можна покращити? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) так, але тільки в деякий випадках. 

2. Чи думаєте ви, що самі зможете брати участь у значних змінах 

навколишнього світу? 

   а) так, у більшості випадків; 

   б) ні; 

   в) так, у деяких випадках. 

3. Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей принесуть значний прогрес у тій 

сфері діяльності, яку ви оберете? 

   а) так; 

   б) звідки в мене можуть бути такі ідеї? 

   в) можливо, мої ідеї принесуть не надто значний прогрес, але деякий успіх 

можливий. 

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете відігравати настільки важливу 

роль, що зможете у навколишньому світі щось принципово змінити? 

   а) так, напевно; 

   б) дуже малоймовірно; 

   в) може бути. 

5. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа вийде? 

   а) звичайно; 

   б) часто охоплюють сумніви; 

   в) частіше впевнений, ніж невпевнений. 

6. Чи виникає у вас бажання зайнятися справою, у якій ви на цей момент 

некомпетентні й абсолютно її не знаєте? 

   а) так, невідоме мене приваблює; 

   б) ні; 

   в) усе залежить від самої справи й обставин. 

https://inv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z-kliuchem&catid=41&Itemid=893
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7. Якщо ви займаєтеся незнайомою справою, чи буде у вас бажання 

домогтися досконалості? 

   а) так; 

   б) що вийде, те й добре; 

   в) якщо це не дуже важко, то так. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви дізнатись про 

неї все? 

   а) так; 

   б) ні, треба вчитися найбільш важливого; 

   в) ні, я тільки задовольню свою цікавість. 

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то: 

   а) якийсь час наполягаєте, навіть усупереч здоровому глузду; 

   б) відразу махнете рукою на справу, як тільки зрозумієте її нереальність; 

   в) продовжуєте робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже 

непереборність перешкод. 

10. Професію потрібно обирати, виходячи зі: 

   а) своїх можливостей і перспектив для себе; 

   б) стабільності, значущості, потрібності професії; 

   в) престижу й переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, чи могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому 

вже пройшли? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) якщо місце сподобалося й запам’яталося, то так. 

12. Чи можете ви згадати відразу ж після бесіди все, про що говорилось? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) згадаю все, що мені цікаво. 

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете ви повторити його по 

складах без помилок, навіть не знаючи його значення? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) повторю, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час ви волієте: 

   а) залишатися наодинці, помізкувати; 

   б) перебувати в компанії; 

   в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії. 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Ви вирішуєте припинити її тільки коли: 

   а) справа закінчена і, як вам здається, виконана відмінно; 

   б) ви більш-менш задоволені зробленими; 

   в) справа здається зробленою, хоча можна зробити краще. Але навіщо? 
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16. Коли ви на самоті, то: 

   а) любите мріяти про якісь речі, можливо, й абстрактні; 

   б) за всяку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 

   в) іноді любите помріяти, але про речі, які пов’язані з вашими справами. 

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви станете думати про неї: 

   а) незалежно від того, де й з ким ви перебуваєте; 

   б) тільки наодинці; 

   в) тільки там, де є тиша. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею, ви: 

   а) можете відмовитися від її, якщо аргументи опонентів здадуться вам 

переконливими; 

   б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не висувалися; 

   в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним. 

Ключ до тесту «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

Додайте бали за такою схемою: 

Відповідь «а» – 3 бали, «б» – 1, «в» – 2 бали. 

Інтерпретація результатів тесту 

48 і більше балів – у вас закладено значний творчий потенціал, що надає 

вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви на ділі зможете 

застосувати ваші здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми 

творчості. 

18 – 47 балів – у вас є якості, які дозволяють вам творити, але є й бар’єри. 

Найнебезпечніший бар’єр – страх, особливо для людей, орієнтованих на 

обов’язковий успіх. Острах невдачі сковує уяву – основу творчості. Страх 

може бути й соціальним, страхом суспільного осуду. Будь-яка нова ідея 

проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, осуду іншими. 

Острах осуду за нове та незвичне для інших, а також здивовані погляди 

сковують творчу активність, знищують творчу особистість. 

ДЖЕРЕЛА 

Рогов Е.И. Настольная книга практичного психолога. Книга 2. М., 1999. 
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Додаток Е 

Засоби візуалізації освітнього процесу початкової школи,  

створені здобувачами освіти спеціальності 013 Початкова освіта 

Приклади лепбуків для учнів початкових класів 

  

  
Математичні кейси 
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Числовий геоборд 

 
Цеглинки Лего 

 
Нумікон 

 
Потяг «Склад числа в межах 10» 

 
Лічильний матеріал 

 
«Математичний торт» – до 

вивчення дробів 
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Танграм 

 
Лічильний матеріал 

 
Лічильний матеріал у межах 100 

 
Методичний посібник 

 
Рутина «Коло вибору» 
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Додаток Ж 

Навчальна програма освітнього компонента за вибором студента 

«ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ» 

для здобувачів освіти галузі знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 013 Початкова освіта 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До вагомих стратегій розвитку суспільства нового тисячоліття 

належить модернізація системи вищої та фахової передвищої освіти України 

відповідно до національних потреб і тенденцій євроінтеграції з метою 

вдосконалення особистісно-професійної підготовки фахівців, здатних 

компетентно виконувати багатофункційну педагогічну діяльність. В умовах 

реформації національної освіти виникає необхідність перегляду пріоритетних 

чинників системи професійної підготовки вчителів, оскільки перед закладами 

освіти педагогічного спрямування стоїть завдання підготовки фахівців, які 

мають забезпечити новий етап розвитку освіти та суспільства.  

Орієнтація на інноваційне оновлення освіти, виховання креативної 

особистості є базовою для Національної стратегії розвитку освіти в Україні. 

Це обумовлено тим, що індустрія інновацій охопила сьогодні всі сфери 

життєдіяльності людини та галузі виробництва.  

У цьому процесі головними чинниками постають інтелект новаторів і 

вчених, творче виробництво знань. Саме інновація виявляється рушійною 

силою та цінністю. Орієнтація на інновації становить, відповідно, основу 

діяльності не лише високотехнологічних і наукових галузей, але й системи 

освіти, рівень якої поряд з інноваційною системою країни є показником її 

конкурентоспроможності на світовому ринку.  

Відтак, проблема творчості та інноваційності займає сьогодні 

центральне становище в державній освітній політиці, визначаючи пошук 

нових наукових концепцій, методик, технологій, потенціалу науково-

виробничої сфери, стимулюючи творче виробництво знань.  

Реалізація стратегії та тактики нововведень можливі лише на основі 

інноваційної діяльності педагогічних працівників. Важливим складником 

такої діяльності є інноваційна компетентність, оскільки її наявність сприяє 

ефективній науково-дослідницькій роботі, забезпечує систематичне 

вдосконалення змісту і методів навчання, уможливлює неперервне 

інформаційне самооновлення особистості, реалізує потенціал діагностики та 

аналізу навчально-пізнавальної діяльності. 

У зв’язку з реалізацію Концепції Нової української школи актуальною 

проблемою стає підготовка вчителів початкової школи, які володіють 

сучасними інноваційними технологіями на високому рівні. Спецкурс 

«Інноваційна компетентність учителя початкових класів» було укладено з 

метою забезпечення організаційно-педагогічних умов формування 

інноваційної компетентності в майбутніх учителів початкової школи. 
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Освітній компонент узагальнює загальнотеоретичні знання з психолого-

педагогічних та інформаційних дисциплін і спрямований на формування в 

майбутніх учителів початкової школи методичного вміння використовувати 

інноваційні технології в майбутній професійній діяльності.  

При розробці освітнього компонента були враховані принципи: 

системності і послідовності; доступності; актуальності; зв’язку теорії і 

практики; поєднання навчання та самоосвіти, використання різних форм 

організації навчання, створення необхідних умов для творчого розвитку 

особистості. 

Зміст освітнього компонента розкривається шляхом використання 

викладачем новітніх інноваційних технологій, активних та інтерактивних 

методів навчання. Викладання теоретичного матеріалу поєднується із 

практичними завданнями для забезпечення діяльнісного підходу до студентів 

на заняттях та під час індивідуальної роботи.  

У процесі занять одним із основних принципів є заохочення студентів 

до роздумів, дискусій, запитань, активного включення в роботу над 

проблемою. Для ефективного засвоєння матеріалу доцільно використовувати 

запропоновану літературу та електронні сайти щодо використання 

інноваційних технологій в освітньому процесі закладу загальної середньої 

освіти.  

Освітній компонент «Інноваційна компетентність учителя початкових 

класів» ґрунтується на знаннях, уміннях і навичках здобувачів освіти із 

дидактики, психології, фахових методик початкової школи, інноваційних та 

нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання.  

Цінністю представленого освітнього компонента є велика практична 

спрямованість, яка включає розробку студентами комплексу методичних 

матеріалів, які вчителі зможуть ефективно застосовувати в подальшій 

професійній діяльності. 

1. Опис освітнього компонента 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

освітнього компонента 

денна форма навчання  

Кількість кредитів – 1 
Галузь знань: 

01 Освіта/ Педагогіка 
Вибіркова 

Загальна кількість  

годин – 30 

Спеціальність 

013 Початкова освіта 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

7-й 

Лекції 

Освітньо-професійний 

ступінь фахового 

молодшого бакалавра 

 

 10 год.  

Практичні 

10 год. 

Самостійна робота 
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10 год. 

Вид контролю: 

7 семестр – залік 

Продовження табл. 

2. Мета та завдання освітнього компонента 

Програма освітнього компонента «Інноваційна компетентність учителя 

початкових класів» укладена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» галузі  знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова 

освіта.  

Мета – передбачає розкриття специфіки використання інноваційних 

технологій у професійній діяльності вчителя початкової школи, формування 

інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.  

Завдання: 

Теоретичні:  

 розкрити можливості застосування інноваційної компетентності в 

методичній діяльності вчителя початкових класів;  

 ознайомити здобувачів освіти з можливостями використання 

інноваційної компетентності з урахуванням специфіки фахової діяльності 

вчителя початкових класів;  

 ознайомити майбутніх учителів початкових класів з вимогами та 

особливостями використання інноваційних технологій у початковій школі;  

 ознайомити студентів із чинними програмами та онлайн-ресурсами в 

умовах оновлення освіти.  

Практичні:  

 формувати в майбутніх учителів початкових класів вміння роботи з 

різними видами сучасних інноваційних технологій;  

 формувати в майбутніх учителів початкових класів вміння планувати, 

організовувати та аналізувати освітній процес з використанням інноваційних 

технологій;  

 формувати в студентів уміння використовувати інноваційні 

технології в процесі організаційно-методичної діяльності вчителя початкових 

класів; 

 формувати в майбутніх учителів початкових класів навички 

створення власних дидактичних матеріалів шляхом використання 

інноваційних технологій з метою оптимізації освітнього процесу початкової 

школи;  

 формувати в студентів фахового коледжу вміння працювати в 

інноваційно-освітньому середовищі закладу освіти;  

 формувати інноваційну компетентність майбутніх учителів 

початкових класів.  

У результаті навчання за програмою представленого освітнього 

компонента здобувачі освіти повинні знати:  

 основні тенденції застосування інновацій в освіті;  
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 вимоги до методичної підготовки вчителя початкових класів в умовах 

модернізації освіти;  

 правила проведення уроків, занять та позакласних заходів у 

початковій школі з використанням інноваційних технологій;  

 основні форми організації освітнього процесу з використанням 

інноваційних технологій у початкових класів;  

 особливості використання інноваційних технологій для підтримки 

вивчення предметів початкових класів;  

 раціонально використовувати можливості інноваційних технологій з 

метою оптимізації освітнього процесу початкових класів;  

 шляхи оптимізації освітнього процесу початкової школи засобами 

використання інноваційних технологій у рамках реалізації державної 

Концепції «Нова українська школа»;  

 створювати і постійно наповнювати протягом професійної діяльності 

методичний кейс матеріалів – портфоліо вчителя;  

 удосконалювати власну професійну майстерність засобами 

інноваційних технологій та мережі інтернет. 

 

Компетентності, що формуються в здобувачів освіти під час вивчення 

освітнього компонента: 

Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентніс

ть 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що 

передбачають застосування теоретичних положень і методів 

педагогіки, психології та окремих методик навчання й 

характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентнос

ті (ЗК) 

КЗ-1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати 

сучасними знаннями, зокрема, інноваційними методичними 

підходами, сучасними системами, методиками, технологіями 

навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

КЗ-2. Інформаційно-аналітична. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу, систематизації й узагальнення інформації, 

зокрема професійно-педагогічної, з різних джерел та 

формулювання логічних висновків. 

КЗ-3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми, зокрема, у процесі професійно-

педагогічної діяльності. Здатність приймати обґрунтовані рішення, 

працювати автономно. 

КЗ-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною 

мовою на офіційно-діловому рівні; володіти навичками 

нормативного літературного мовлення (його усною та писемною 

формою) в різних сферах комунікації. Здатність до розуміння 

чужих і продукування власних програм комунікативної поведінки,  
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адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 

взаємодії з іншими мовленнєвими суб’єктами. Уміння володіти 

різновидами стилів мовленнєвого спілкування в ситуаціях 

запобігання та врегулювання конфліктів.  

КЗ-5. Громадянська компетентність. Здатність активно, 

відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й 

обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства. 

Здатність орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-

політичного життя в Україні, застосовувати процедури й 

технології захисту власних інтересів, прав і свобод своїх та інших 

громадян, зокрема учнів початкової школи; використовувати 

способи діяльності й моделі поведінки, що відповідають чинному 

законодавству України. 

КЗ-6. Етична. Здатність діяти на основі принципів і норм 

етики, правил культури поведінки в стосунках із дорослими й 

дітьми на основі загальнолюдських та національних цінностей, 

норм суспільної моралі; дотримуватися принципів педагогічної 

етики (професійної етики вчителя початкової школи).  

КЗ-7. Соціокультурна. Здатність застосовувати знання, 

пов’язані із соціальною структурою та національною специфікою 

суспільства, з особливостями соціальних ролей; здатність до 

орієнтування в соціальних ситуаціях, розуміння соціального 

контексту художніх творів Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо; спроможність ідентифікувати себе з 

цінностями професійного середовища; наявність професійної 

позиції вчителя. Здатність до цінування та повага до 

різноманітності і мультикультурності; надання рівних 

можливостей учням різних національностей та різних розумових 

здібностей, толерантне ставлення до їхньої культурної спадщини, 

індивідуальних особливостей. 

КЗ-8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  

міжособистісної взаємодії; зокрема, здатність успішно взаємодіяти 

з керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння 

алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних 

конфліктів. Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, 

групової та кооперативної діяльності. Здатність бути критичним і 

самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих 

зобов’язань..   

КЗ-9. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-

педагогічному середовищі та дії в нових ситуаціях, зокрема тих, 

що передбачають навчання, розвиток і виховання молодших 

школярів, спілкування з їхніми батьками,  комунікації з 

адміністрацією школи й колегами.  

КЗ-10. Рефлексивна. Здатність ефективно та адекватно  
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здійснювати рефлексивні процеси, що сприяє розвитку й 

саморозвитку учнів, творчому підходу до навчально-виховного 

процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати 

педагогічних впливів та забезпечувати якість діяльності навчання, 

розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 

педагогічної рефлексії. 

КЗ-11. Здоров’язбережувальна компетентність. Здатність 

ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення 

здоров’я (фізичного, психічного, соціального та духовного) і 

власного, і інших. Здатність застосовувати знання, уміння, 

цінності і досвід практичної діяльності з питань культури здоров’я 

та здорового способу життя, готовність до здоров’язбережувальної 

діяльності в освітньому середовищі початкової школи та 

створення психолого-педагогічних умов для формування 

здорового способу життя учнів. 

КЗ-12. Інформаційно-комунікаційна. Здатність до 

застосування сучасних засобів інформаційних і комп’ютерних 

технологій для розв’язання комунікативних задач у професійній 

діяльності вчителя початкових класів й у повсякденному житті.  

Фахові 

компетентнос

ті 

спеціальності 

(ФК) 

ФК-1. Предметна компетентність. Здатність до 

застосування знань, умінь і навичок із циклу професійно-наукових 

дисциплін, що є теоретичною основою побудови змісту освітніх 

галузей, визначених Держстандартом, задля усвідомлення їхньої 

реалізації в освітній галузі загалом та окремих змістових лініях 

зокрема.   

ФК-2. Психологічна компетентність. Здатність до 

розвитку учнів початкової школи як суб’єктів освітнього процесу 

на основі знань та вмінь про їхні вікові, індивідуальні особливості 

та соціальні чинники розвитку. Складниками психологічної 

компетентності є диференціально-психологічна, соціально-

психологічна, аутопсихологічна. 

ФК-3. Педагогічна компетентність. Здатність до 

проєктування, організації, оцінювання, рефлексії та коригування 

навчально-виховного процесу в початковій ланці освіти. 

Складниками педагогічної компетентності є дидактична, виховна, 

організаційна. 

ФК-4. Методична компетентність. Здатність ефективно 

діяти, розв’язуючи стандартні та проблемні методичні задачі під 

час навчання учнів освітніх галузей / змістових ліній, визначених 

Державним стандартом початкової загальної освіти. Методична 

компетентність ґрунтується на теоретичній і практичній 

готовності до проведення уроків за різними навчальними 

комплектами, що виявляється у сформованості системи 

дидактико-методичних знань і вмінь із окремих розділів і тем  
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курсу, окремих етапів навчання й досвіду їх застосування та 

наявності емоційно-ціннісного ставлення до діяльності щодо 

навчання учнів предмета.  

ФК-5. Професійно-комунікативна компетентність (ПКК). 

Здатність актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, 

навички, вміння, настанови, стратегії й тактики комунікативної 

поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також 

індивідуально-психологічні якості особистості задля успішного 

здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної 

діяльності з молодшими школярами, батьками, колегами.  

 

3. Структура  

Назви змістових модулів та тем 

Кількість годин 

усього у тому числі 

лекції практ. сам. р. 

7 семестр 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Проблема формування інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів 
4 2 - 2 

Тема 2. Сутність та структура інноваційної 

компетентності майбутнього вчителя 

початкових класів 
4 2 - 2 

Тема 3. Діагностика інноваційної 

компетентності педагогічних працівників 
2 - 2 - 

Тема 4. Новітні методики та технології 

розвитку інноваційної компетентності 

вчителя початкових класів 

Практичне заняття. Сучасні платформи для 

застосування інноваційних технологій у 

професійній діяльності вчителя початкових 

класів 

7 2 2 3 

Тема 5. Інноваційні технології в роботі 

сучасного вчителя початкових класів 

Практичне заняття. Використання 

інноваційних технологій у професійній 

діяльності вчителя 

7 2 2 3 

Тема 6. Підвищення професійної 

майстерності вчителя засобами інноваційних 

технологій 
2 2  - 

Контроль змістового модуля 2 - 2 - 

Залік  2 - 2 - 

Разом за змістовим модулем 1 30 10 10 10 
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4. Індивідуальні завдання  

Індивідуальна робота передбачає розробку кожним студентом комплексу 

матеріалів (методичного кейсу) – власного портфоліо, що буде корисним для 

майбутніх учителів у їхній подальшій професійній діяльності. 

5. Методи та форми навчання 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

1) за джерелом інформації: словесні: лекція (традиційна, проблемна, 

лекція-пресконференція), семінари, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія; 

наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація (за допомогою 

мультимедійної дошки); практичні: вправи, моделювання ситуацій, 

вирішення проблемних ситуацій.  

2) за логікою передачі і сприймання навчальних завдань інформації: 

індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні;  

3) за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі;  

4) за ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 

навчальних проєктів.  

Форми навчальної діяльності студентів: теоретичне вивчення 

матеріалів, виконання практичних завдань (вправ), участь у різних способах 

спілкування (через список розсилки, внутрішню електронну пошту, форум та 

чат спецкурсу), робота в малих групах.  

6. Методи контролю 

При вивченні здобувачами освіти освітнього компонента 

передбачається три види контролю: поточний, модульний та підсумковий. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, а 

також у результаті співбесіди за окремими мікромодулями знань (темами). 

Застосовуються такі типи поточного контролю: опитування на практичних 

заняттях та здачі виконаної самостійної роботи; захист студентом виконаної 

ним практичної роботи.  

Модульний контроль здійснюється у вигляді відповіді на тестові 

запитання. У тестах для кожного запитання може бути подано такі варіанти 

відповідей: одиничний вибір (потрібно вибрати один варіант відповіді з 

кількох); вибір кількох (потрібно вибрати кілька правильних варіантів 

відповідей).  

Підсумковий контроль у вигляді заліку проводиться за умови 

виконання та захисту студентами всіх виконаних ними практичних робіт та 

успішному тестуванні з окремих модулів знань.  

Підсумкова оцінка засвоєння студентом навчального матеріалу 

визначатиметься як інтегральна (рейтингова) оцінка за змістовим модулем.  

Вивчення курсу завершується демонстрацією виконаних власних 

проєктів. 

7. Розподіл балів, які отримують студенти  
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Змістові модулі оцінюються за 100-бальною системою. Оцінювання 

академічних успіхів студента з освітнього компонента здійснюється за 

такими критеріями: 

Поточне тестування та самостійна робота 

 

Залік 

Сума 

   балів 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 ПЗ1 ПЗ2 

10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 10 б. 20 б. 100 б 

Т 1, Т 3 ... Т 6 – теми змістового модуля. Підсумкова оцінка за семестр 

визначається як сума балів, отриманих за кожну тему першого змістового 

модуля. 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку за 5-тибальною шкалою 

100-98 

А 

зараховано 

Відмінно 97-94 

93-90 

89-85 В 

Добре 84-79 
С 

78-74 

73-69 
D 

Задовільно 68-64 

63-60 Е  

59-47 FX 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

46-0 F 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

8. Методичне забезпечення: методичні розробки до проведення лекцій, 

методичні розробки до проведення практичних занять, ілюстративні 

матеріали, мультимедійне забезпечення до проведення лекційних та 

практичних занять. 
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Додаток З 

Питальник креативності Рензуллі 

 

Питальник креативності – це об’єктивне опитування, що складається з 

десяти пунктів, списку характеристик творчого мислення і поведінки, 

створеного спеціально для ідентифікації проявів креативності, доступних 

зовнішньому спостереженню.  

Заповнення питальника вимагає 10 – 20 хвилин, залежно від кількості 

оцінюваних і досвідченості заповнює питальник. Кожен пункт оцінюється на 

основі спостережень експерта за поведінкою особи, яка нас цікавить, у різних 

ситуаціях (в класі, на заняттях, на зборах і т.д.). 

Кожен пункт питальника оцінюється за шкалою, що містить чотири 

градації: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко. Загальна оцінка 

креативності є сумою балів з десяти пунктів (мінімальна можлива оцінка – 

10, максимальна – 40 балів). 

 

Респондент (П.І.Б.) _________________________________ (заповнює 

анкету) 

Будь ласка, оцініть, використовуючи чотирибальну систему, якою 

мірою кожен учень володіє описаними вище творчими характеристиками. 

Можливі оцінні бали: 4 – постійно, 3 – часто, 2 – іноді, 1 – рідко. 

Творчі характеристики 

Надзвичайно цікавий у різних галузях: завжди ставить питання про щось і 

про все. 

 

Висуває велику кількість різних ідей або вирішення проблем; часто пропонує 

незвичайні, нестандартні, оригінальні відповіді. 

 

Вільний і незалежний у висловленні своєї думки, іноді гарячий у суперечці; 

наполегливий і наполегливий. 

 

Здатний ризикувати; підприємливий і рішучий. 

 

Віддає перевагу завданням, пов’язаним із «грою розуму»; фантазує, має уяву 

(«цікаво, що станеться, якщо...»); маніпулює ідеями (змінює, ретельно 

розробляє їх); любить займатися застосуванням, покращенням і зміною 

правил та об’єктів. 

 

Має тонке почуття гумору і бачить смішне в ситуаціях, які не здаються 

смішними іншим. 

 

Усвідомлює свою імпульсивність і приймає це в собі, більш відкритий 

сприйняттю незвичайного в собі (вільний прояв «типово жіночих» інтересів 
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для хлопчиків; дівчатка більш незалежні й наполегливі, ніж їхні однолітки); 

виявляє емоційну чутливість. 

 

Має почуття прекрасного; приділяє увагу естетичним характеристикам речей 

та явищ. 

 

Має власну думку і здатний її обстоювати; не боїться бути несхожим на 

інших; індивідуаліст, який не цікавиться деталями; спокійно ставиться до 

творчого безладдя. 

 

Критикує конструктивно; не схильний покладатися на авторитетні думки без 

їх критичної оцінки. 
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Додаток И 

Дидактичний килимок у стилі PATCHWORK 

 

Зона розвитку 
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Зона відпочинку 

 

 

       

Вигляд у зібраному стані 
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Додаток К 

«Математичний будинок» – проєкт до курсової роботи «Формування 

креативності молодших школярів на уроках математики  

засобами дидактичних ігор» 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Динаміка розвитку визначення поняття «компетентність» 

 

№ 

з/п 

Автор Термін 

публікації 

Визначення поняття «компетентність» 

1.  Дж. Равен  2001 специфічна здатність, необхідна для 

ефективного виконання конкретної дії в 

конкретній предметній галузі, що містить 

вузькоспеціальні знання, особливі 

предметні навички, способи мислення, а 

також розуміння відповідальності за свої 

дії 

2.  Г. Селевко  2004 інтегральна якість особистості, що 

виявляється в загальній здатності та 

готовності до діяльності, яка базується на 

знаннях і досвіді, здобутих у процесі 

навчання і соціалізації й орієнтованих на 

самостійну та успішну участь у діяльності 

3.  І. Зязюн  2005 здатність вирішувати професійні 

завдання певного визначеного класу, що 

вимагає наявності реальних знань, умінь, 

навичок, досвіду 

4.  Н. Мойсеюк  2007 якість особистості, яка необхідна для 

якісної продуктивної діяльності в певній 

сфері 

5.  Н. Бібік  2008 динамічна комбінація знань, умінь і 

практичних навичок, способів мислення, 

професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка 

визначає здатність особи успішно 

здійснювати професійну та подальшу 

навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти 

6.  А. Хуторськой  2009 оволодіння людиною відповідною 

компетенцією, що передбачає її 

особистісне ставлення до неї і предмета 

діяльності» або ж як «особистісна якість 

(сукупність якостей) і мінімальний досвід 

щодо діяльності в заданій сфері / 

сукупність особистісних якостей учня 

(ціннісно-смислових орієнтацій, знань, 

умінь, навичок, здібностей), обумовлених 

досвідом його діяльності в певній  
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Продовження Табл. Л.1  

соціальній і особистісно значущій сфері 

7.  І. Зимня  2009 актуалізована, інтегративна, 

інтелектуально й соціокультурно 

зумовлена якість особистості, що базується 

на знаннях, яка проявляється в діяльності, 

поведінці людини, у її взаємодії з іншими 

під час вирішення різноманітних завдань 

8.  С. Шехавцова  2009 соціокультурна компетентність 

майбутніх учителів іноземної мови – це 

інтегративна особистісна якість, яка 

ґрунтується на знаннях, уміннях та досвіді, 

що набуваються у закладі вищої освіти, 

переважно в позанавчальній діяльності, і 

дозволяє продуктивно взаємодіяти з 

представниками інших мов та культур у 

соціокультурному просторі 

9.  Ф. Шарипов  2010 сукупність властивостей 

(характеристик) особистості, що 

дозволяють їй якісно виконувати певну 

діяльність, спрямовану на вирішення 

проблем (завдань) у будь-якій галузі 

10.  О. Дубасенюк, 

Н. Сидорчук  

2011 складна інтегральна характеристика 

особистості, яка деталізується через 

«здатність вирішувати проблеми і типові 

завдання, які виникають у реальних 

життєвих ситуаціях, у різних сферах 

діяльності на основі використання знань, 

навчального й життєвого досвіду 

відповідно до засвоєної системи 

цінностей» 

11.  О. Антонова, 

Л. Маслак  

2011 гармонійне, інтегроване, системне 

поєднання знань, умінь і навичок, норм, 

емоційно-ціннісного ставлення та 

рефлексії, що становлять мінімальну 

готовність особистості до вирішення 

практичних завдань 

12.  М. Головань  2011 володіння компетенцією, що 

виявляється в ефективній діяльності і 

включає особисте ставлення до предмета і 

продукту діяльності; інтегративне 

утворення особистості, що інтегрує знання, 

уміння, навички, досвід і особистісні 

властивості, які обумовлюють прагнення, 

здатність і готовність розв’язувати  
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проблеми і завдання, що виникають у 

реальних життєвих ситуаціях, 

усвідомлюючи при цьому значущість 

предмета й результату діяльності 

13.  М. Авшенюк 

та ін. 

2014 результат набуття людиною 

компетенцій, які дають їй змогу якісно 

виконувати трудові функції, успішно 

засвоювати знання, взаємодіяти з іншими 

людьми в різних ситуаціях, швидко 

адаптуватися до змін у професійній 

діяльності, набувати соціальної 

самостійності 

14.  К. Коваль  2015 до групи м’яких навичок («softskills») 

належать індивідуальні, комунікативні та 

управлінські навички. Поняття «softskills» 

пов’язане з тим, яким чином люди 

взаємодіють між собою, тобто «м’які» 

навички рівною мірою необхідні і для 

повсякденного життя, і для роботи» 

15.  Закон України 

«Про освіту», 

стаття 1 

Концепція 

НУШ 

2017 динамічна комбінація знань, способів 

мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи успішно 

провадити професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність 

16.  Н. Глебова  2019 ефективний процес соціальної 

взаємодії, відповідність властивостей 

особистості вимогам соціуму, розвиток і 

формування цієї компетентності є 

важливим напрямом у професійній освіті 

17.  О. Сахно  2020 цифрова компетентність – розвиток 

цифрових навичок викладачів, поширення 

практик застосування інноваційних 

технологій у навчальній, викладацькій, 

дослідницькій роботі та в повсякденному 

житті 

18.  Я. Лукацька  2021 здатність установлювати певну 

соціальну взаємодію з урахуванням 

позицій інших особистостей, що 

спрямована на співпрацю, роботу в 

команді, прояву комунікативних навичок, 

уміння приймати рішення, усвідомлювати 

власні потреби і цілі, визначати особистісні 

ролі в суспільстві 
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Додаток М 

Презентація проєкту «Еколого-математична освіторія» 
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Додаток Н 

SMARТ-проєкти студентів 4 курсу спеціальності 013 Початкова освіта 

  

  

 

 



 223 

Додаток П 

Віртуальні дошки, створені за допомогою платформи Padlet 

 
Інтерфейс віртуальної дошки «Е-кейс учителя НУШ» 

 

 
Інтерфейс віртуальної дошки «Інтерактиви з інформатики» 

 

 
Інтерфейс віртуальної дошки «Інтерактивні завдання» 
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Додаток Р 

«Математичний Smart-box», проєкт до курсової роботи 

«Гейміфікація (Е-LEARNING) як засіб підвищення ефективності навчання на 

уроках математики в початковій школі», здобувачки освіти 4 курсу 

спеціальності 013 Початкова освіта Жиділової Лілії 
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Додаток С 

Серія завдань для впровадження інноваційних технологій  

в освітній процес початкової школи 

  
Інтерактивні кросворди з методики організації гуртків та клубів 

 

 
Ментальна карта Хмара слів 
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Можливості застування у роботі 

гуртків творчих завдань дослідного 

характеру 

Розвиток Soft-skills у роботі клубів 

Інтерактивні проєкти з математики та інформатики, 

створені на платформі LearningAps (1 – 4 рис.) 



 227 

1  
2  

3  
4  

Відеорекомендації з математики на 

YouTube «Множення і ділення в 

межах 1000, що зводиться до 

табличних» 

Відеорекомендації з математики на 

YouTube «Множення трицифрового 

числа на одноцифрове» 
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Додаток Т 

Навчальний кабінет «Лабораторія початкової освіти» у ВСП 

«Лисичанський педагогічний коледж ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»» 

  

Виставка «Педагогічний коледж – платформа впровадження сучасних 

освітніх трендів» 
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