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Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку

ПЕДАГОГІКА 

УДК 37.02
Віта Боса 

(Київ)

УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Зростання вимог до професійної підготовки вчителя вимагає якісно нових теоретичних 
і методичних підходів до його підготовки, які дозволять йому, не тільки опанувати основи 
наук і професійні вміння та навички, а й нові педагогічні досягнення, інформаційні 
технології. Саме успішне оволодіння інформаційними педагогічними технологіями 
допоможе випускникам ВНЗ органічно включитися в педагогічну роботу і розпочати 
практичне застосування наукових знань у  процесі самостійної професійної діяльності.

Ключові слова: інформаційні технології, умови, вища освіта, методичні підходи.

Increasing the requirements fo r  teacher training requires qualitatively new theoretical and  
methodological approaches to its preparation, which will allow him not only to master the basics o f  
science and professional skills, but also new pedagogical achievements, information technologies. 
The most successful mastering o f  information pedagogical technologies will help university 
graduates to become organically involved in pedagogical work and to start practical application o f  
scientific knowledge in the process o f  independent professional activity.

Key words: information technologies, conditions, higher education, methodological 
approaches.

В умовах європейської інтеграції, державних політико-економічних і соціокультурних 
змін, перетворення, що відбуваються в системі освіти України відповідно до національних і 
цивілізаційних аксіологічних пріоритетів, спричинили виникнення нового соціального 
замовлення на вчителя іноземної мови та зумовили зростання соціальної ролі творчої 
особистості з високим рівнем інтелектуального розвитку, здатної до продуктивної праці, 
створення й засвоєння інновацій та спроможного здійснювати інноваційну професійну 
діяльність.

Відповідно до визначено в національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті 
модернізація системи освіти спрямовується на:

^  забезпечення розвитку і соціалізації молоді;
>  виховання особистості, здатної орієнтуватися в реаліях і перспективах 

соціокультурної динаміки, підготовленої до життя і праці в суспільстві.
Водночас держава визнає одну з найважливіших умов модернізації освіти -  підготовку і 

професійне вдосконалення педагогічних кадрів. Вихідні концептуальні положення щодо 
професійної підготовки майбутніх учителів закладено в законах України “Про загальну 
середню освіту” [1] “Про вищу освіту” [2], Державній програмі “Вчитель” [3], які 
зумовлюють: модернізацію існуючих та створення нових підсистем, що дозволять 
забезпечити індивідуальні освітні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу 
та використовувати вчителями в педагогічній практиці новітні, інноваційні технології, 
провідні ідеї, концепції зорієнтованого освітнього процесу з урахуванням світового досвіду, 
використання кращих його зразків і стандартів та формування в студентів навичок 
комунікації та здатності до конструктивного розв'язання проблем спілкування за умов 
інтеграційних процесів у полікультурному середовищі, потребу в творчих фахівцях, здатних 
ефективно діяти в нестандартних ситуаціях, умінням поєднувати новітню інтерактивну 
взаємодію викладача і студентів та реальним станом практики навчання студентів за 
традиційною системою [4].
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Зростання вимог до професійної підготовки вчителя вимагає якісно нових теоретичних і 
методичних підходів до підготовки майбутніх вчителів іноземних мов, які дозволять йому, 
не тільки опанувати основи наук і професійні вміння та навички, а й нові педагогічні 
досягнення, інформаційні технології. Успішне оволодіння інформаційними педагогічними 
технологіями допоможе випускникам ВНЗ органічно включитися в педагогічну роботу і 
розпочати практичне застосування наукових знань у процесі самостійної професійної 
діяльності.

За останні роки база інформаційних технологій збагатилася ще однією -  інтерактивною 
(О. Пометун, Г. Селевко, Н. Суворова, С. Уткін та ін.), яка відповідає потребам сучасної 
освіти у пошуку та запровадженні нових форм навчальної взаємодії між учасниками процесу 
навчання, де кінцевою мету і основним змістом є взаєморозуміння та співпраці не лише 
вчителя зі студентами, а й студентами між собою (під час взаємодії майбутні вчителі 
іноземних мов усвідомлюють цінність інших людей, їх думок та інтересів, у них формується 
потреба в спілкуванні, емпатія, що характерно для найкращих моделей суб’єкт-суб’єктного і 
особистісно орієнтованого навчання).

Аналіз широкого кола різних джерел показав, що в педагогічній науці приділяється 
значна увага проблемі фахової підготовки майбутнього вчителя іноземних мов де інтерес 
дослідників викликають і такі дидактичні аспекти: застосування інформаційних технологій 
як розробка інтерактивних навчальних курсів (І. Горбаченко), педагогічні умови 
застосування інтерактивних форм навчання в педагогічному ВНЗ (Т. Добриніна), 
запровадження інформаційних технологій у післядипломній підготовці вчителів іноземних 
мов.

Проведений аналіз дає змогу стверджувати, що сучасні дослідження проблеми 
підготовки майбутнього вчителя іноземних мов орієнтовані на посилення його 
фундаментальної, дидактичної і методичної підготовки, як творчої професійної діяльності, 
що дає поштовх до формування особистості майбутнього вчителя іноземних мов якостями, 
які відповідали б вимогам суспільства та забезпечували студентам успішність у їх майбутній 
педагогічній діяльності.

Слід відзначити, що у педагогіці ВНЗ зарубіжних країн останніми роками значна увага 
приділяється гуманістичним особистісно орієнтованим ідеям, відповідно до яких завданням 
вишу є формування соціально адаптованої особистості, що здатна до самоактуалізації у 
багатокультурному просторі. Основними завданнями у підготовці майбутнього вчителя 
іноземних мов в освітніх системах розвинених країн виступають:

• розвиток особистості через спілкування у процесі навчання,
• підвищення професійної компетентності майбутнього вчителя, зростання його 

мотивації щодо педагогічної праці,
• здатність до незалежного і критичного мислення,
• практичного застосування одержаних знань і досвіду навчально-дослідницької 

діяльності,
• рольового та імітаційного моделювання, творчого пошуку.
Останнім часом аналогічні тенденції можемо спостерігати у вищій педагогічній освіті 

України, де вивчаються технології і методи навчання у ВНЗ, засновані на міжособистісному 
спілкуванні та діяльнісному підході, на розвитку творчого, продуктивного мислення 
майбутніх вчителів іноземних мов, формування у них нових моделей поведінки та 
спілкування. Також, на думку українських учених, крім комунікативних, організаційних, 
інтелектуальних, фізичних, моральних якостей, слід розвивати креативність, 
індивідуальність стилю діяльності, почуття власної гідності, такт, професійну 
компетентність, педагогічний оптимізм, авторитетність тощо. Тому виникає необхідність 
зміни стратегічних, глобальних цілей педагогічної освіти, та поряд з високим рівнем знань і 
умінь майбутнього фахівця з іноземної мови його людські, особистісні якості, що постають 
водночас і як мета, і як засіб його підготовки до майбутньої професійної діяльності.
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Отже, саме сукупність цих ознак і умов дозволяє говорити про нову теоретико- 
методичну основу у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов засобами сучасних 
інформаційних технологій і не тільки у порівнянні з традиційними варіантами організації 
навчального процесу, а й в їх поєднанні.
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УДК 373.3:614
Олена Ващенко, Валент ина Дроздюк

(Київ)

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

У статті розкрито теоретичний аспект формування здоров ’язбережувального 
середовища. Негативна тенденція до погіршення здоров ’я  молоді на рівні загальноосвітньої 
школи обумовлена певними чинниками, а саме: емоційним дискомфортом, спричиненим 
труднощами навчально-виховного процесу, перевантаженням програмовим матеріалом. 
Така ситуація потребує впровадження у  практику роботи шкіл здоров ’язбережувальних 
технологій, які передбачають взаємозв’язок та взаємодію всіх факторів освітнього 
процесу, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я  учнів.

Ключові слова: здоров’язбережувальне середовище, початкова школа, методологічні 
підходи, молодші школярі.

The article explores the theoretical aspect o f  formation o f  health preservation environment. 
The negative tendency fo r  deterioration o f  youth health at the level o f  secondary school is due to 
certain factors, namely: emotional discomfort caused by difficulties in the educational process, 
overload o f  program material, lack o f  healthy leisure organization, lack o f  a well-formed way o f  
life. This situation calls fo r  the introduction into practice o f  schools o f  safety technologies, which 
involve the interconnection and interaction o f  all factors o f  the educational process aimed at 
preserving and promoting the health o f  students.

Key words: health preservation environment,elementary school, methodological approaches, 
younger students.

Одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року є створення безпечного освітнього середовища, що забезпечує компетентнісний 
підхід до формування усіх складників здоров’я як учнів, так і педагогів.

Науковці доводять, що на сьогодні розуміння педагогами сутності стратегії формування 
здоров’язбережувального середовища сучасного загальноосвітнього закладу обмежується 
лише проведенням деяких оздоровчих заходів, які здебільшого не є ефективними та не 
вирішують питання психологічного комфорту учнів, а також не сприяють збереженню 
здоров’я вчителів [8].
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