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Я кажу вам: без прагнення до наукової роботи вчитель елементарної школи 

неминуче підпадає  під  владу  трьох  педагогічних  демонів:  механічності, 

рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається. 

                                                                 А.Дістервег 

 

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується посиленням 

уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на розвиток творчого 

потенціалу учасників навчально-виховного процесу. Реалізація нових 

векторів розвитку освіти потребує використання інноваційних педагогічних 

технологій, творчого пошуку нових чи вдосконалених концепцій, принципів, 

підходів до освіти, суттєвих змін у змісті, формах і методах навчання, 

виховання, управління педагогічним процесом в загальній середній школі. 

Вищі педагогічні навчальні заклади ще не скоро зможуть підготувати 

нове покоління педагогів, зорієнтованих на цінності сучасного 

інформаційного суспільства. Успіх реформ вирішальною мірою залежить від 

того, наскільки вдасться збудити творчий потенціал педагогів, які зараз 

працюють в системі освіти. 

Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу 

підготовки професійно компетентного вчителя є безперервна освіта, оскільки 

вона, по-перше, відповідає потребам і закономірностям розвитку 

інформаційного суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного 

забезпечення сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці 

педагогічної діяльності, ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, 

новатора у педагогічному процесі, що передбачає безперервне збагачення 

професійно-значущих дослідницьких якостей. 

Ми не будемо зупинятись на визначеннях понять «професійно-

педагогічна компетентність», оскільки це було темою наших багатьох 

попередніх засідань педрад та педагогічних читань, але змушені зупинитись 
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на характеристиці операційно-технологічного компонента професійно-

педагогічної компетентності вчителя, викладача, майбутнього вчителя. 

Операційно-технологічний компонент включає: 

- методологічну компетентність, яка передбачає знання принципів, 

методів, форм, процедур пізнання і перетворення педагогічної дійсності, 

знання загальнонаукової методології, сформованість світогляду, розвиненість 

умінь з організації і проведення педагогічних досліджень, знання 

методологічних норм та уміння їх застосовувати в процесі розв’язування 

проблемних ситуацій, здатність до наукового обґрунтування, критичного 

осмислення та творчого застосування концептуальних наукових положень; 

- дидактичну компетентність, яка  передбачає сформованість таких знань 

і умінь, як закономірності, принципи, методи і засоби навчання; сутності 

процесу навчання; форм організації навчання; диференціації та 

індивідуалізації навчання; технології навчання та ін.; 

- психолого-педагогічну компетентність, яка передбачає знання 

загальних характеристик особистості, особливостей перебігу процесів 

мислення, пам‘яті, уяви тощо, методів психологічного дослідження щодо 

вивчення особистості учня, психологічних основ навчання і виховання; 

- практично-діяльнісну компетентність, яка включає сформованість знань 

і умінь здійснення освітньої, виховної, розвивальної, діагностичної, 

організаційної, комунікативної, самоосвітньої діяльності; умінь планувати 

діяльність, визначати її зміст; впливати на учнів; здійснювати аналіз, оцінку, 

контроль діяльності;  

- економіко-правову компетентність, до якої належить сформованість 

знань і умінь основ ринкової економіки, трудових відносин, менеджменту; 

знання Конституції України, Законів України „Про освіту”; Конвенції про 

права дитини та ін.;  
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- екологічну компетентність, яка ґрунтується на знаннях законів 

розвитку природи та суспільства, зокрема знанні синергетичних принципів 

побудови світу, а також екологічної відповідальності за професійну 

діяльність; 

- валеологічну компетентність, яка передбачає знання та уміння в 

галузі здоров‘я та здорового способу життя;  

- комунікативну компетентність, що передбачає сформованість знань, 

умінь і якостей особистості, які сприяють ефективній взаємодії з іншими 

суб‘єктами навчально-виховного процесу; 

- управлінську компетентність, яка передбачає сформованість знань 

основ теорії управління; розвиненість умінь інформаційних, аналітичних, 

цілепокладання, організаційних, планування, контрольно-діагностичних, 

координації і регулювання; а також умінь організовувати навчально-

пізнавальну діяльність учнів на уроці, впливати на вчинки й поведінку 

вихованців. 

 Функції операційного-технологічного компонента: 

1) формування готовності педагога до продуктивної педагогічної 

творчості (креативності), що включає в себе: 

 вміння творчо переосмислювати нововведення, стосовно до умов 

конкретного закладу освіти; 

 адаптувати впроваджувані концепції і методики; 

 прагнення до оволодіння новими інформаційними і 

професійними методами і засобами; 

2) отримання та збагачення інформації про сутність і структуру 

пошукової діяльності; 

3) реалізація умінь оперувати даною інформацією в різних сферах 

інноваційної діяльності. 
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Таким чином, операційно-технологічна  готовність педагога до 

використання навчальних технологій, ефективних методів навчання та 

способів педагогічної взаємодії проявляється через уміння визначати 

найбільш ефективні прийоми і способи впровадження інновацій, майстерне 

володіння впроваджуваними технологіями, методиками тощо. Операційно-

технологічна складова компетентності охоплює уміння і навички, які 

забезпечують ефективність виконання діяльності: проектування 

(цілепокладання, планування, структурування, прогнозування); організації та 

управління (володіння методами, формами, засобами, технологіями 

організації та управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів); 

моделювання (уміння моделювати дидактичну взаємодію на різних рівнях та 

створювати дидактичне середовище); діагностування (уміння 

використовувати діагностичні засоби для аналізу і самоаналізу власної 

методичної системи та для визначення показників засвоєння учнями знань). 

При вивченні та аналізі роботи викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін ми використовували і рекомендуємо для використання 

чотирьохрівневу структуру готовності викладачів, вчителів до 

застосування освітніх технологій, ефективних методів навчальної діяльності 

(Н.І. Клокар): 

1. Репродуктивний рівень Педагог здійснює свою педагогічну діяльність на основі 

традиційних, вже відомих і впроваджених методик, 

передового педагогічного досвіду, рекомендацій і 

визначає для себе ті, які найбільш доцільні для 

відтворення в умовах конкретного навчально-виховного 

закладу, а також відповідають інтелектуально-вольовим 

та психофізіологічним особливостям учнів, з якими він 

працює. Такий педагог не підготовлений до розв’язання 

нових освітньо-виховних завдань. 

2. Репродуктивно- Педагог має досить усвідомлену особистісну позицію, що 

базується на знаннях сучасних концепцій розвитку школи 
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корегуючий рівень та педагогіки. На основі аналізу власного досвіду, 

конкретних реалій педагогічної практики він вносить 

корективи у свою роботу, удосконалює, модернізує 

існуючі методики та досвід відповідно до завдань 

сучасної освіти та розвитку конкретного навчального 

закладу. Для такого викладача, вчителя характерні прояви 

творчої уяви, інтелектуальної активності, асоціативного 

мислення. 

3. Конструкторський рівень Робота педагога базується на власному досвіді, 

характеризується високим рівнем педагогічної рефлексії, 

глибокою обізнаністю щодо інтелектуально-вольових та 

психофізіологічних особливостей учнів. Учитель 

використовує сучасні педагогічні технології, конструює 

свій варіант визначення і розв’язання педагогічних 

проблем. Для такого педагога характерний високий прояв 

педагогічної інтуїції, оригінальності мислення, 

креативності, прогнозування, планування та передбачення 

результатів власної діяльності на основі їх 

співвідношення з прогнозом та проектом. 

4. Новаторський рівень Це  найвища ступінь прояву креативності викладача чи 

вчителя, здатного вирішувати педагогічні проблеми на 

принципово нових засадах, що характеризуються 

новизною, оригінальністю та високою результативністю. 

Для такого педагога характерними є висока ступінь 

оволодіння пошуковими методами навчання, 

комунікативно-діалогічними, дискусійними вміннями, 

володіння мистецтвом педагогічної рефлексії, 

оригінальністю та асоціативністю мислення, 

інтелектуальною активністю, технологією проведення 

дослідно-експериментальної роботи. Ці професійно 

значущі якості в поєднанні з високим теоретико-

методологічним рівнем сприяють створенню таким 

педагогом авторських концепцій, програм та методик 

освітньо-виховної діяльності. 
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Серед технологій, що активно застосовуються в педагогічній практиці, 

можна виділити традиційні та інноваційні. Їх порівняльний аналіз дозволяє 

виділяти як позитивні, так і негативні сторони. Так, до переваг традиційних 

технологій можна віднести: науковість (помилкових знань бути не може, 

можуть бути тільки неповні); організаційна чіткість педагогічного процесу, 

постійний ідейно-емоційний вплив особистості викладача; оптимальні 

витрати ресурсів при масовому навчанні; впорядкована, логічно 

структурована подача навчального матеріалу, орієнтація на розвиток пам'яті 

(запам'ятовування і відтворення); доступність; врахування вікових та 

індивідуальних особливостей студентів; усвідомлення завдань і активність. 

Проте традиційним технологіям властиві і недоліки: характер відносин 

між викладачами та студентами типу "суб'єкт-об'єкт", орієнтація на 

формування шаблонного мислення; відсутність орієнтації на розвиток 

творчого потенціалу, пригнічення ініціативи, однаковий підхід до всіх 

студентів. 

Інноваційні педагогічні технології в процесі професійної підготовки 

майбутніх фахівців покращують їх засвоєння навчального матеріалу, 

зменшують час на вирішення стандартних завдань та допомагають знайти 

розв'язки нестандартних, стимулюють творчий потенціал, зумовлюють 

позитивне ставлення до навчальних дисциплін, підвищують рівень 

інформаційної культури та створюють умови для повноцінного розкриття їх 

як особистостей. Тому застосування інноваційних педагогічних технологій є 

однією з умов якісної підготовки майбутнього фахівця. 

Проаналізувавши діяльність викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін з точки зору володіння навчальними технологіями, ефективними 

методами навчання, ми дійшли наступних висновків. 

По-перше, в цикловій комісії викладачів психолого-педагогічних 

дисциплін немає викладачів неготових  до розв’язання нових освітньо-

виховних завдань. Це й не випадково, адже викладачі педагогіки були і є в 
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авангарді вивчення та застосування нових освітніх технологій, методів 

навчання та виховання, оскільки це є предметом викладання педагогіки та 

інших педагогічних дисциплін. 

По-друге, у нашій комісії є викладачі, про яких ми можемо говорити, 

що вони знаходяться на новаторському рівні, тому що володіють пошуковими 

методами навчання, мистецтвом педагогічної рефлексії, оригінальністю та 

асоціативністю мислення, інтелектуальною активністю, технологією 

проведення дослідно-експериментальної роботи. Таким викладачем є кандидат 

педагогічних наук Адамів Г.С. Запропонована, апробована і активно 

впроваджувана нею технологія створення ситуації успіху на заняттях 

педагогічних дисциплін дозволяє стверджувати про високу її результативність 

у формуванні професійно-педагогічної компетентності майбутніх вчителів, а 

нині студентів коледжу. В основі педагогічної технології «Створення ситуації 

успіху» лежить особистісно орієнтований підхід до процесу навчання та 

виховання. Ситуація успіху — це суб'єктивний психічний стан задоволення 

наслідком фізичної або моральної напруги виконавця справи, творця явища. 

Ситуація успіху досягається тоді, коли сам студент визначає цей результат як 

успіх. Кожному педагогу слід звернути увагу на це положення і керуватись 

ним у своїй діяльності, а конкретні методи, прийоми, тренінги та вправи, 

спрямовані на створення ситуації успіху ви можете знайти у методичному 

посібнику з проблеми, запропонованому Адамів Г.С. 

По-третє, більшість викладачів знаходяться на конструктивному рівні 

готовності до застосування педагогічних технологій, ефективних методів, 

тому що використовують сучасні педагогічні технології, конструюють свій 

варіант визначення і розв’язання педагогічних проблем, проявляють 

педагогічну інтуїцію, оригінальність мислення, креативність, здатні до 

прогнозування, планування та передбачення результатів власної діяльності. 

Застосовує активно у повсякденній діяльності з метою формування 

професійно-педагогічної компетентності технологію створення ситуації успіху 
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і викладач вищої категорії Масунова Л.В. Крім того, заслуговує на увагу, 

вивчення та пропагування досвід використання викладачем і технології 

проблемного навчання. Проблемним називають навчання не тому, що весь 

навчальний матеріал засвоюється тільки шляхом самостійного вирішення 

проблем і «відкриття» нових понять, тут сама організація навчального процесу 

базується на принципі проблемності, відбувається 

систематичне розв'язування навчальної проблеми, що й спостерігаємо ми на 

заняттях Масунової Л.В. В основі усіх технологій, які використовує викладач, 

лежить особистісно орієнтоване навчання, основною метою якого є створення 

умов для розвитку й самореалізації кожної особистості. Як соціальне явище 

воно орієнтоване на формування особистості, де поряд з передачею знань і 

підготовкою до професійної педагогічної діяльності великого значення 

набуває формування духовного світу людини, що є життєвим кредом 

викладача. 

Глибоко володіє ефективними методами навчання Кравчук Н.В. На 

заняттях з методики виховної роботи використовує такі активні методи 

навчання: ділова гра, розігрування ролей, аналіз конкретних ситуацій, ігрове 

проектування. Активні методи навчання використовуються на заняттях для 

тренування та розвитку творчого мислення студентів, формування в них 

відповідних практичних умінь та навичок, стимулюють і підвищують інтерес 

до занять, активізують та загострюють сприймання навчального матеріалу, 

тобто сприяють формуванню професійно-педагогічної компетентності 

майбутнього вчителя. Крім того, викладачем Кравчук Н.В. широко 

впроваджується у практичну діяльність, описано та сформульовано досвід 

використання тренінга як технології навчання, розроблено алгоритм 

використання тренінга як засобу адаптації студента до професійної 

педагогічної діяльності. 

Технологію формування творчої особистості Г.Альтшуллера, 

інтерактивні технології навчання, проектну технологію навчання та 
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виховання широко впроваджує у навчально-виховний процес викладач 

педагогіки Багай Б.М. Переваги технологій інтерактивного навчання у тому, 

що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії 

всіх студентів, відбувається співнавчання, взаємонавчання (колективне, 

групове), де і студент, і викладач є рівноправними, рівнозначними 

суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання має на меті створити комфортні 

умови навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, що і становить вимогу сьогодення. 

Викладачем розроблено методичні рекомендації щодо ефективного 

застосування інтерактивних технологій на заняттях педагогічних дисциплін, 

розроблено систему інтерактивних технологій навчання педагогіки на усіх 

етапах навчання. Впровадження технології формування творчої особистості 

полягає у створенні ситуації творчої переробки, узагальнення, 

експериментування, пошуку, використання вправ ТРВЗ-педагогіки, що 

стимулюють прояви самостійності, розвитку творчих можливостей. 

Особливо ефективною дана технологія є у використанні під час практики з 

позакласної та позашкільної виховної роботи, пробних виховних занять, 

оскільки можна здійснити індивідуальний творчий підхід до кожного 

студента, що в свою чергу сприятиме формуванню творчого та професійно 

компетентного майбутнього вчителя. 

Викладач педагогіки Болгар О.М. метою діяльності вважає 

вироблення у студентів інноваційної компетентності, тобто готовності до 

інноваційної педагогічної діяльності. Основою інноваційної компетентності є 

проінформованість про інноваційні педагогічні технології, особиста 

переконаність у необхідності застосування інноваційних педагогічних 

технологій, належне володіння їх змістом і методикою, висока культура 

використання інновацій у навчально–виховному процесі. Тому викладач 

вважає, що  формування педагога нового типу – ініціативного, мислячого, 

креативного, духовного, самокритичного – можливе лише за умови 

наближення навчання у вищому навчальному закладі до реальної 
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професійної діяльності. Тому змінюється методика занять із педагогіки і 

виникає необхідність у використанні таких педагогічних  технологій: 

інтерактивного навчання, формування творчої особистості, технології 

навчання як дослідження,  технології саморозвитку. Все це сприяє 

формуванню особистісного іміджу майбутнього вчителя, що і є темою 

проблеми, над якою працює Болгар О.М. «Формування індивідуального 

іміджу майбутнього вчителя у виховному просторі педагогічного коледжу», 

мета якої розробити систему основ формування та корекції позитивного 

іміджу майбутніх педагогів, що спрямована на забезпечення свідомого 

використання набутих знань для подальшого професійного 

самовдосконалення та самопрезентації. 

 

Викладач психології Перхач Л.П. використовує технологію 

проблемного навчання та технологію розвитку критичного мислення. Щодо 

застосування технології проблемного навчання, то під час відвіданих занять 

можна було спостерігати такі методичні прийоми, які використовуються 

викладачем для створення проблемних ситуацій, як виклад різних точок зору 

з одного і того ж питання; спонукання студентів робити порівняння, 

узагальнення, висновки з ситуацій, співставляти факти; постановка 

дослідницьких завдань, що свідчить про активне втілення теоретичних основ 

технології у практику з метою формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя. Переваги використання технології 

розвитку критичного мислення викладач бачить у розвитку внутрішньої 

мотивації до цілеспрямованого навчання, підтриманні пізнавальної 

активності студентів, спонуканні студентів, майбутніх вчителів, до 

порівняння отриманої інформації з особистим досвідом, на грунті якої 

відбувається формування аналітичних суджень. 

На заняттях з педагогіки викладач Гай В.Р. та на заняттях з психології 

Кривенко-Камінська О.Ю. використовують такі методи навчання: а) 

активні неімітаційні методи: лекція прес-конференція, самостійна робота з 
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літературою; б) активні імітаційні методи: ділова гра, педагогічні ситуації, 

педагогічні завдання, ситуація інсценування різної діяльності; в) методи 

діалогічної взаємодії: проблемна дискусія, експрес-дискусія; г) методи 

колективно-групового навчання: «Мікрофон», «Мозковий штурм». Ці 

викладачі, маючи невеликий досвід педагогічної діяльності, проходять 

стажування, працюють над виробленням власного стилю викладання, 

активну участь беруть у роботі циклової комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін з проблеми формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутнього вчителя, тому можна стверджувати, що вони 

готові до удосконалення, модернізації методик та досвіду відповідно до 

завдань сучасної освіти та проблеми навчального закладу. 

Аналіз застосування педагогічних технологій у навчальному процесі,  

результати реальної практики  застосування технологій, методів викладачами 

психолого-педагогічних дисциплін дали підстави для визначення 

педагогічних умов ефективного використання педагогічних технологій у 

підготовці майбутніх учителів.  

Першою педагогічною умовою ефективного застосування освітніх 

технологій у навчальному процесі нами визначено створення такого 

навчального середовища, яке спрямоване на забезпечення самореалізації 

особистості та заснованого на розробці та застосуванні у навчальному 

процесі ефективних технологій, форм і методів його засвоєння.  

Друга педагогічна умова ефективного застосування педагогічних 

технологій навчання – розвиток технологічної компетентності викладачів, 

тобто поглиблене ознайомлення викладачів з науковими основами 

різноманітних технологій, розвиток спеціальних практичних навичок та 

вмінь використовувати дані технології, формування певних психологічних 

і моральних якостей, необхідних для роботи в сучасному освітньому 

середовищі. 
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Третя педагогічна умова ефективного застосування технологій 

навчання, ефективних методів нами визначена як розвиток пізнавальної 

активності студента. Для ефективного застосування нових технологій у 

ході навчального процесу необхідний розвиток пізнавальної активності 

студентської молоді, високий рівень якої впливає на формування інтересу 

до навчання, озброює студентів прийомами розумової діяльності з 

мобілізації та накопичення знань для вирішення навчальних проблем, 

розвиває ініціативу студентів у творчому пізнанні. 

А щодо системи роботи педагогічного закладу щодо формування в 

педагогів готовності до діяльності з використання навчальних технологій, 

ефективних методів навчання слід розпочати із створення в закладі освіти 

сприятливого творчого середовища, що передбачає акцентування уваги 

вчителів на самовиховання та саморозвиток, активне навчання в школах 

педагогічної майстерності, передового педагогічного досвіду, психолого-

педагогічних семінарах, оволодіння психолого-педагогічними 

діагностиками тощо. 

Які ж труднощі виникають під час використання педагогічних 

технологій, методів навчання? 

Дослідження та практика свідчать, що до основних труднощів, 

пов’язаних із застосуванням педагогічних технологій, ефективних методів 

можна віднести: 

 нерозробленість механізму реалізації педагогічної технології в 

конкретному навчальному закладі; 

 відсутність необхідного навчально-методичного забезпечення; 

 недостатня поінформованість вчителів з проблем організації і 

проведення діяльності з впровадження технології, методу; 

 відсутність сертифікованих критеріїв оцінки ефективності даної роботи; 

 велике навантаження педагогів навчальною та іншими видами діяльності; 

 обмеженість ресурсів та інші. 
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Отже, з вищесказаного можна зробити висновки, що викладачі циклової 

комісії психолого-педагогічних дисциплін готові до використання, 

використовують та глибоко володіють навчальними технологіями, 

ефективними методами навчання та способами педагогічної взаємодії, що 

становить основну вимогу операційно-технологічного компонента 

професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя.  

 

Освіта, яка не вчить жити  успішно в сучасному світі, не має ніякої цінності. 

Кожен із нас приходить у життя з природженою здатністю жити успішно й 

щасливо. А ми повинні збагатити цю здатність знаннями і навичками, які 

допомогли б нам її реалізувати якомога ефективніше. 

Р. Т. Кіосакі 
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