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Засвоєння лексики -  процес довго
тривалий. Нова лексична одиниця по
винна «визріти» у свідомості учня, посту
пово «злитись» з його мисленням.

При засвоєння лексичного матеріа
лу з метою формування лексичних на
вичок іншомовного мовлення, слід вка
зати на особливості застосування різ
них лексично спрямованих вправ на 
різних етапах навчання.

Досліджено, що для дітей молодшо
го шкільного віку одним з основних 
видів діяльності є гра. Це природний 
вид діяльності, притаманний дитині. Її 
цікавість до ігор, старанність, з якою 
вона бере участь у них, дозволили пси
хологам вважати дитячі ігри серйозним 
заняттям. Знання, отримані в результа
ті певного зусилля (розумового чи фізи
чного), більш стійкі, ніж отримані в 
готовому ВИГЛЯДІ [З, с. 11].

Вивчення іноземної мови робить 
дитину більше активною, привчає її до 
групових форм роботи, пробуджує до
питливість, розвиває дитину інтелекту
ально й естетично;

• основою комунікативного розви
тку є комунікативні вміння, сформова
ні на основі мовних знань і навичок 
(фонетичних, лексичних, граматичних);

• для того, щоб правильно органі
зувати процес засвоєння лексичних 
одиниць у початковій школі, потрібно 
розробити систему вправ для навчання 
лексики молодших школярів;

• засвоїти і закріпити якомога бі
льше лексичних одиниць для того, щоб 
учні використовували їх у подальшій 
практиці спілкування.
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Т. О. Пономаренко
м. Київ, Україна

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ В УМОВАХ ФОРМАЛЬНОЇ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Сучасне реформування вітчизняної 
системи освіти зумовлює зростання вимог 
до рівня загальнокультурної та професій
ної підготовки керівників дошкільної 
освіти, потребує здійснення ефективної 
управлінської діяльності, оволодіння ети
кою культуровідповідного управління, 
основною цінністю якого є людина, парт
нерські рівноправні стосунки. Разом з 
тим аналіз наукової літератури, освітньої 
практики свідчить, що ефективне управ
ління в сфері дошкільної освіти більше 
декларується, ніж реалізується. Керівни
кам закладів дошкільної освіти часто не 
вистачає професійності. Спостерігається 
дефіцит культури (світоглядної, мораль
ної, правової, економічної тощо), культу
ровідповідного управління на засадах 
належної сформованості управлінської 
культури. Тож проблема забезпечення 
цілісності процесу формування управлін
ської культури керівників дошкільної 
освіти, здатних здійснювати культуровід- 
повідну управлінську діяльність, є досить 
актуальною.

Проблема підготовки фахівців дошкі
льної освіти вивчалася в ряді досліджень 
(Л. Артемова, А. Богуш, Г. Грама, 
К. Крутій, Т. Поніманська, Т. Танько та 
ін.), зокрема, підготовки студентів до пе
дагогічного менеджменту в сфері дошкі
льної освіти (Г. Закорченна, Р. Шаповал 
та ін.). Сутність та особливості управління 
дошкільною освітою досліджували 
Н. Денисенко, М. Молочко, А. Пісоцька, 
О. Янко. Загальнотеоретичні аспекти ста
новлення управлінської культури фахівців 
освітньої галузі вивчали В. Алфімов,
A. Карамушка, О. Мармаза,
B. Семиченко, Є. Хриков та ін. Ряд дослі
джень присвячено формуванню організа
ційної (А. Яцинік) й управлінської 
(Л. Васильченко, А. Губа, С. Королюк, 
В. Медведь, О. Хмизова, М. Якібчук, 
О. Ярковой) культури фахівців різних 
освітніх галузей. Таким чином, результати 
аналізу теорії й практики формування 
управлінської культури керівників дошкі
льної освіти дозволяють констатувати 
наявність наукозої бази щодо можливості 
вирішення означеної проблеми.

Уетцяаміічнняи засадами форму
вання управлінської культури керівників
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дошкільної освіти визначено сукупність 
провідних наукових підходів: системного, 
синергетичного, гуманістичного, компе- 
тентнісного, андрагогічного, аксюлогічно- 
го, культурологічного, акмеологічного.

Стратегічною метою розробленої на
ми педагогічної системи [1] є формування 
управлінської культури керівників дошкі
льної освіти як цілісної, інтегративної, 
складної за змістом якості особистості, що 
розглядається як сукупність компонентів: 
ціннісно-мотиваційного (ціннісних орієн
тацій та мотивів управлінської діяльнос
ті); когнітивно-діяльнісного (управлінсь
ких знань, умінь, навичок) та особистіс- 
ного (особистісно-професійних якостей 
керівника, що зумовлюють особливості 
стилю управління колективом закладу 
дошкільної освіти).

Педагогічними умовами формування 
управлінської культури визначено такі: 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників 
освітнього процесу; використання інтера
ктивних форм і методів навчальної діяль
ності; андрагогічні засади формування 
управлінської культури чинних керівни
ків дошкільної освіти.

Провідною ідеєю дослідження є твер
дження про те, що формування управлін
ської культури керівників дошкільної 
освіти забезпечується впровадженням у 
різних ланках неперервної педагогічної 
освіти (університетській, після дипломній, 
самоосвітній) цілісної, багаторівневої, 
багатокомпонентної системи.Тож було 
розроблено цілісну, багатовимірну, бага
токомпонентну модель формування 
управлінської культури в умовах непере
рвної педагогічної освіти, що становить 
спеціально створену систему, яка відтво
рює ланки, рівні та етапи формування 
управлінської культури як цілісного цик
лу.

Формування управлінської культури 
майбутніх керівників дошкільної освіти 
відбувалося на початковому (бакалаврат) 
і завершальному (магістратура) рівнях 
університетської освіти, кожний з яких 
включав три взаємопов’язані етапи: про- 
педевтично-прогнозувальний; курсовий; 
рефлексивно-корекційний. В умовах піс- 
лядипломної педагогічної освіти змоде- 
льована система формування управлінсь
кої культури чинних керівників дошкіль
ної освіти реалізувалася впродовж чоти
рьох взаємопов’язаних етапів (пропедев
тично-прогнозуй ального, курсового, між- 
курсового, рефлексивно-корекційного). 
Реалізація етапів здійснювалася на заса

дах упровадження технології педагогічно
го менеджменту, який на кожному з 
означених етапів навчання набував спе
цифічного змісту.

Формування управлінскої культури 
здійснювалося на основі застосування 
технології педагогічного менеджменту. 
Оскільки базову сутність педагогічного 
менеджменту становить циклічне відтво
рення управлінських функцій (організа
ції, планування, керування (координації й 
стимулювання), контролю), то технологія 
педагогічного менеджменту в нашому 
дослідженні розкриває послідовність, 
зміст та особливості актуалізації означе
них функцій у процесі реалізації органі
заційно-мотиваційного, планувального, 
координаційно-стимулювального, контро
льно-оцінювального етапів управлінського 
циклу.

Організаційно-мотиваційний етап 
означеної технології включав розробку 
організаційної структури та організацій
ного механізму управління освітньою дія
льністю; визначення системи цінностей, 
що складають підґрунтя здійснення осві
тнього процесу; підготовку викладачів до 
здійснення освітнього процесу на засадах 
технології педагогічного менеджменту; 
андрагогічну підготовку викладачів до 
навчання чинних управлінців в умовах 
післядипломної педагогічної освіти; підго
товку майбутніх та чинних керівників до 
участі в освітньому процесі на засадах 
технології педагогічного менеджменту; 
підготовку експертів до здійснення екс
пертизи самооцінки майбутніми й чин
ними керівниками особливостей розвитку 
власної управлінської культури.

Протягом планувального етапу здійс
нювалися: проблемний аналіз об’єктів та 
суб’єктів навчальної діяльності; розробка 
концепції, принципів, стратегічних цілей 
освітнього процесу; розробка ідеальних 
моделей управлінської культури майбут
ніх та чинних керівників дошкільної осві
ти та змісту програм формування їх 
управлінської культури.

На координаційно-стимулювальному 
етапі здійснювалося формування та роз
виток колективів навчальних груп; ство
рення комфортного, емоційно-
позитивного психологічного клімату в 
групах; забезпечення суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії всіх учасників освітнього про
цесу; стимулювання успішної навчально- 
пізнавальної діяльності студентів і слуха
чів; розвиток мотивації успішної діяльно
сті майбутніх та чинних управлінців; по

101



передження конфліктів, їх конструктивне 
вирішення.

Упродовж контрольно-оцінювального 
етапу реалізації технології педагогічного 
менеджменту відбувалося планування та 
реалізація різних функцій, видів та мето
дів контролю; делегування функцій конт
ролю всім суб’єктам освітнього процесу; 
зміщення акцентів з реалізації контроль
ної функції на рефлексивну діяльність 
студентів і слухачів; здійснення контролю 
на засадах усвідомлення мотивів та цін
нісних установок щодо його здійснення.

У процесі апробації розробленої та 
впровадженої системи формування 
управлінської культури керівників дошкі
льної освіти підтверджено можливість її 
практичного застосування в професійній 
підготовці фахівців дошкільної освіти в 
умовах університетського навчання та в 
системі після дипломної педагогічної осві
ти; доведено її позитивний вплив на фо
рмування в майбутніх і чинних керівни
ків управлінської культури в єдності її 
складників. Подальших наукових дослі
джень потребує проблема формування 
міжпредметної компетентності виклада
чів закладів педагогічної вищої освіти та 
андрагогічної компетентності викладачів 
в системі після дипломної педагогічної 
освіти з метою формування управлінської 
культури керівників у сфері освіти дітей 
дошкільного віку.
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РОЗВИТОК ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ
ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ЙОГО 

ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ
Культура -  еталон розвитку особис

тості, оскільки вона характеризує не лише 
обсяг засвоєних цінностей, накопичених 
упродовж усієї історії людства, але й спо
соби, якими людина прилучається до цих 
цінностей. У педагогічному словнику С. 
Гончаренка пропонується така дефініція: 
«Культура -  це сукупність практичних, 
матеріальних і духовних надбань суспіль
ства. У вужчому розумінні -  це сфера ду
ховного життя, яке охоплює насамперед 
систему виховання, освіти, духовної тво
рчості тощо [2, 182]. В «Основах педагогі-

ки» С. Гесен подає схему зовнішнього ка
талогу культури, яка, на його думку, 
складається із трьох структурних компо
нентів -  освіченості (наука, мистецтво, 
моральність, релігія), громадянськості 
(право, державність), цивілізаційності 
(господарство, техніка). Культурна ж лю
дина -  це освічена особистість, яка воло
діє громадянською позицією і почуваєть
ся незалежною у будь-якому цивілізацій- 
ному просторі. *

Отже, культура є метою існування 
сучасної людини, позаяк впливає на стиль 
мислення, поведінкову модель індивіда. 
Охоплюючи всі сфери суспільного життя, 
культура демонструє широту, глибину, 
повноту й всеохопність знань особистості, 
її вихованість, уміння чітко висловлювати 
свої думки, уважно слухати, правильно 
висновувати, гідно поводитися тощо. На 
наш погляд, виховним ідеалом сучасної 
освіти повинна бути людина культури. 
Однак виплекати високодуховну, культу
рну особистість може лише педагог, який 
володіє як професійною, так і духовною 
культурою.

Проблема професійної культури та її 
формування ґрунтовно висвітлені у робо
тах В. Кременя, В. Ткаченка, І. Зязюна, В. 
Кудіна, Ю. Палюхи, В. Білкова, О. Рома- 
новського й інших учених, а також у дос
лідженнях Е. Бондаревської, Т. Іванової, 
Н. Ничкало, В. Сластьоніна, І. Шевченко.

Виникає запитання: «Як визначити 
рівень педагогічної культури вчителя, 
якщо майже все визначається 
суб’єктивними моментами професійної 
діяльності?» Професійна діяльність учите
ля у своїй структурі передбачає визначе
ну систему різноманітних постійно змі
нюваних і водночас сталих взаємостосун
ків із учнями. Очевидно, що така система 
взаємодїї має свої характерні особливості, 
відносно самостійні закономірності, 
принципи й рівні розвитку. Оволодіння 
цією системою і буде показником сфор- 
мованості професійної культури вчителя.

Варто зазначити, що сьогодні у педа
гогічній науці існують кілька категорій, 
які характеризують культуру вчителя: 
професійна культура, педагогічна культу
ра, професійно-педагогічна культура. Ча
сто їх вживають, як синонімічні. Деякі 
науковці розмежовують ці поняття. Ми 
поділяємо точку зору С. Грицая і вважає
мо, що терміни «професійно-педагогічна 
культура» та «педагогічна культура» -  то
тожні, а поняття «професійна культура 
вчителя» ширше, ніж «професійно-
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