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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ДІАЛОГІЧНОГО 

НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
У статті висвітлено теоретичні й практичні аспекти професійної 

підготовки вчителѐ в освітньому процесі закладу вищої освіти відповідно до вимог 
розбудови нової української школи. Розкрито пріоритетні стратегії, означеного в 
статті педагогічного феномена, його сутнісну характеристику. Подано 
особливості підготовки вчителѐ до діалогічного навчаннѐ учнів початкової школи (з 
урахуваннѐм психологічних, дидактичних чинників); розкрито складові готовності до 
діалогічного навчаннѐ учнів: набуттѐ психологічного та фахового досвіду комунікації, 
проектуваннѐ мети, завдань, змістово-технологічного забезпеченнѐ, виробленнѐ 
алгоритму діалогічного навчаннѐ з урахуваннѐм корекції та кінцевого результату. 

Ключові слова: професійна підготовка, готовність учителѐ початкової 
школи, функціональна грамотність, діалогічне навчаннѐ, особистісно оріюнтовна 
парадигма, особливості діалогічного навчаннѐ учнів початкової школи, діалогічне 
спілкуваннѐ, діалог, форми організації діалогічного навчаннѐ, педагогічна підтримка. 

 
Постановка проблеми. Професійна підготовка сучасного вчителѐ 

визначаютьсѐ соціальними чинниками й особистісноя освітньоя 
траюкторіюя студента. Соціальний чинник ґрунтуютьсѐ на потребах 
суспільства щодо підготовки вчителѐ-професіонала, ѐкий не лише оперую 
психолого-педагогічними знаннѐми, уміннѐми, навичками, а й готовий 
будувати взаюмодія з учнѐми, що ґрунтуютьсѐ на сприйнѐтті й підтримці їх 
розвитку. Зауважимо, що в Концепції нової української школи (2017) 
актуалізовано нову модель освіти «длѐ життѐ». Стратегічна її мета полѐгаю 
в остаточному відході від «залишків» дерективно-знаннювого навчаннѐ та 
предметного поділу змісту освіти. Відтак реалізаціѐ моделі «освіта длѐ 
життѐ» ґрунтуютьсѐ на особистісно зоріюнтованій парадигмі, а також 
діѐльнісному, рефлексивному підходах. 

У сучасному світовому освітньому просторі та в Україні зокрема, 
варто говорити про актуалізація аспектів функціональної грамотності. 
Учитель створяю освітню середовище засвоюннѐ й поглибленнѐ знань, 
розвитку вмінь і навичок, способів застосуваннѐ їх у життювих і навчальних 
ситуаціѐх. Оскільки педагог маю справу з лядиноя на різних ступенѐх її 
зростаннѐ, то можемо стверджувати, що метоя професійної підготовки ю 
формуваннѐ готовності до діалогічної й полілогічної взаюмодії. У цьому 
контексті актуалізуютьсѐ проблема підготовки вчителѐ початкової школи до 
діалогічного навчаннѐ. Сутнісноя особливістя діалогічного навчаннѐ ю 
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перехід від утилітарних цілей освіти: формуваннѐ знань, умінь і навичок 
длѐ успішного виконаннѐ в майбутньому тих чи інших видів праці, – до 
створеннѐ психолого-педагогічних умов длѐ особистісного зростаннѐ, 
самоформуваннѐ особистості, її самореалізації в процесі продукуваннѐ 
індивідуального й соціально-культурного досвіду соціальних спільнот. 

Варто зауважити, що зміна ціннісних пріоритетів освіти з предметно-
змістових на особистісно-оріюнтовані зумовляю вибудовуваннѐ особистісно-
центрованих зв’ѐзків процесу навчаннѐ. Підготовка вчителѐ до діалогічного 
навчаннѐ спрѐмована на вдосконаленнѐ педагогічної (дидактичної, 
методичної), психологічної складових загальної та фахової компетентності. 

Аналіз актуальних досліджень. Підготовка вчителѐ початкової школи в 
освітньому процесі університету ю багатоаспектноя. Ретроспективне 
дослідженнѐ понѐттюво-категоріального апарату з означеної проблеми даю 
підстави виділити в першу групу наукові праці, що розкриваять сутнісні 
особливості професійної підготовки вчителѐ (основні стратегії), особливості 
підготовки вчителѐ початкової школи длѐ організації діалогічного навчаннѐ. 

Насамперед, варто виокремити ті наукові праці, що найістотніше 
відображаять предмет нашого дослідженнѐ. Сутність стратегій аксіологічних 
вимірів професійної освіти вчителѐ висвітлено в «Білій книзі національної 
освіти України» *1, 269–273+. Погоджуюмосѐ з авторами «Білої книги 
національної освіти України» про домінанту професійної підготовки вчителѐ, 
а саме: процес професійної підготовки вчителѐ «базуютьсѐ на аксіологічних 
складових і підпорѐдковуютьсѐ логіці ціннісної сфери особистості…» *1, 271+. 

Ці думки ю важливі в контексті зазначеної проблеми «Підготовка 
вчителѐ початкової школи до діалогічного навчаннѐ». Актуалізаціѐ 
професійної готовності педагога до створеннѐ розвивального середовища 
длѐ кожної особистості потребую уточненнѐ здобутків сучасних науковців. 

У дослідницькому полі нашої проблеми важливі концептуальні ідеї 
щодо стратегій професійної підготовки вчителѐ в наукових надбаннѐх сучас-
них українських учених: В. Андрущенка *5+, В. Бондарѐ *2+, С. Сисоювої *7+. 

Мета статті – розкрити концептуальні ідеї та особливості підготовки 
вчителѐ початкової школи до діалогічного навчаннѐ в контексті розбудови 
нової української школи. 

Методи дослідження. На етапі підготовки статті використано такі 
методи дослідженнѐ: теоретичного аналізу (длѐ з’ѐсуваннѐ концептуальних 
ідей, теоретичних положень щодо підготовки вчителѐ, сутнісних 
особливостей діалогічного навчаннѐ молодших школѐрів); контент-аналізу 
(длѐ аналізу освітніх програм і навчальних програм із дисциплін); 
інтерпретаційні (длѐ поѐсненнѐ й узагальненнѐ педагогічних процесів і ѐвищ). 

Виклад основного матеріалу. Очевидним ю те, що реалізаціѐ нової 
освітньої стратегії в Україні модернізаціѐ освітнього простору неможлива 
без поюднаннѐ педагогічної науки й освіти. ак зауважую В. Андрущенко: 
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«предмет педагогічної дії – особистість учнѐ чи студента… Без глибокого 
проникненнѐ в її сутність – найбільш ефективно це здійсняютьсѐ науковим 
чином – педагог не зможе відшукати й застосувати необхідні засоби, 
технології, методи» [5, 47, 36–50]. 

Варто зауважити, що особистісно-оріюнтована парадигма освіти 
становить стрижень професійної підготовки вчителѐ, трансформації його 
ролі: від суб’юкт-об’юктної – до суб’юкт-суб’юктної. Учитель – учень; 
викладач – студент творѐть спільне поле індивідуально-професійного 
пошуку, творчості, критичного мисленнѐ, готовності конструктивно 
мислити, що ю важливим длѐ розуміннѐ сутності й функцій діалогічного 
навчаннѐ. Насамперед, функції соціальної адаптації особистості, готовності 
до виконаннѐ соціальних ролей. Суб’юктність учителѐ й учнѐ в процесі 
навчаннѐ зумовляю твореннѐ середовища, що сприѐю розвитку й 
саморозвитку особистості, твореннѐ культури взаюмодії.  

У контексті підготовки вчителѐ початкової школи до діалогічного 
навчаннѐ вартісноя ю актуалізаціѐ підготовки особистості до життѐ в 
соціокультурному середовищі. Означену проблему підготовки вчителѐ 
початкової школи розглѐдаюмо ѐк у соціальному, так і в індивідуальному полі. 
Тому, правомірноя ю її психологічна та педагогічна компонента, що значним 
чином, стаю діѐльнісноя. Зміна домінуячої функції вчителѐ з інформативної 
(викладаннѐ) до педагогічної підтримки зумовляю вдосконаленнѐ 
професійної підготовки й уточненнѐ показників готовності до організації 
навчаннѐ на основі діалогу. У цьому контексті здатність і готовність 
майбутнього вчителѐ початкової школи до педагогічної підтримки учнѐ в 
налагодженні діалогічної взаюмодії в навчальному процесі, пошуку цікавих і 
життюво важливих питань длѐ обговореннѐ полѐгаю в:  

- умінні розпізнавати, діагностувати, прогнозувати проблему, що 
становить особистісний інтерес; використовувати проблему ѐк засіб 
створеннѐ умов длѐ формуваннѐ знань, умінь, навичок, способів діѐльності 
й уміти ними управлѐти, а саме: ставити пріоритети щодо особистісно-
центрованих завдань; використовувати ресурс вихованнѐ й навчаннѐ ѐк 
засіб самостійного вирішеннѐ особистістя освітніх завдань. 

Готовність учителѐ початкової школи до діалогічного навчаннѐ 
полѐгаю в умінні та здатності вибудовувати в освітньому процесі 
продуктивну міжособистісну взаюмодія, що зумовляю розвиток 
самостійності учнѐ й формую в нього почуттѐ власної гідності. Створеннѐ 
психолого-педагогічних умов длѐ виходу учнѐ в суб’юктну позиція сприѐю 
набування особистістя (учнем) досвіду рефлексії, аналізу ситуації з 
власних позицій; співставлѐннѐ й корекції своїх інтересів і можливостей, 
управліннѐ емоціѐми; вибудовувати партнерську взаюмодія в команді.  

Ступенева система підготовки вчителѐ початкової школи 
модернізуютьсѐ відповідно до потреб суспільства. Однак, зауважимо, що 
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сьогодні все частіше запити щодо освіти дітей визначаять батьки. Сучасна 
практика навчаннѐ в початковій школі часто ю відірвана від інтересів і 
потреб дитини. Предметний підхід до навчаннѐ, оріюнтаціѐ на знаннѐ, 
уміннѐ й навички ще залишаятьсѐ домінантними в освітньому процесі 
багатьох шкіл. Простежуютьсѐ значний розрив між теоретичними 
знахідками щодо модернізації підготовки вчителѐ до навчаннѐ учнів і 
реальним станом навчально-виховного процесу в початковій школі. 

Перебудова змісту фахової підготовки вчителѐ початкової школи 
зумовлена необхідністя врахуваннѐ функцій його діѐльності. На часі 
розробленнѐ змістово-технологічного забезпеченнѐ мети й завдань 
підготовки вчителѐ початкової школи відповідно до внутрішніх потреб 
українського суспільства та ювропейського виміру. Професійно-педагогічна 
освіта зміняю вектор від студента-споживача до суб’юкта, що реалізую 
особистісно-професійні ѐкості. Тому, в структурі освітньо-кваліфікаційної 
характеристики вчителѐ початкової школи передбачено знаннѐ дитини, її 
психофізіологічних особливостей; функцій, системи професійних і загальних 
компетентностей. На часі оновленнѐ професіограми вчителѐ на засадах 
особистісно-оріюнтованого, компетентнісного підходів. Комплексний підхід 
до підготовки вчителѐ буде сприѐти формування готовності до реалізації 
інтегрованих технологій навчаннѐ, зокрема й діалогічного. 

Вивченнѐ праць українських педагогів із проблем професійно-
педагогічної підготовки вчителѐ даю підстави вважати, що різні аспекти 
розглѐдаятьсѐ ними в сув’ѐзі з діалогічним підходом, «красоя педагогічної 
дії», врахуваннѐм інформаційної сутності спілкуваннѐ в системі 
викладач⇄студент, учитель⇄учень ѐк соціально-психологічного феномену 
(І. Зѐзян), реалізаціюя діѐльнісного й системного підходів щодо виробленнѐ в 
майбутніх учителів умінь будувати особистісно-оріюнтовані технології 
навчаннѐ й вихованнѐ учнів початкової школи (В. Бондар). І. Зѐзян уточнив 
важливість наповненнѐ професійно-спрѐмованої інформації педагогічними 
знаннѐми, що виконуять важливі функції: соціально-психологічну, прагма-
тичну, інтеграційну, діагностичну, соціально-прогностичну *5, 154–155+. З 
позицій розкриттѐ сутності функцій педагогічної інформації в освітньому 
процесі вищого навчального закладу, вчений аргументую важливість 
готовності вчителѐ до наповненнѐ діалогу в системі «вчитель–учень–вчитель» 
інформації виховними й розвивальними смислами. Саме така інформаціѐ 
може виконувати наведені вище функції. Варто відмітити, що трактуваннѐ 
сутності функцій інформації в освітньому процесі вчений вибудовую на 
психологічних особливостѐх спілкуваннѐ суб’юктів освітньої практики. 

З оглѐду на проблему дослідженнѐ підготовки вчителѐ початкової 
школи до діалогічного навчаннѐ, важливими ю наукові висновки 
Л. Виготського, О. Леонтьюва, а саме: на основі розкриттѐ сутності 
центральної проблеми мовленнювої регулѐції поведінки лядини. 
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Вкляченнѐ мовленнѐ в регулѐція довільної поведінки Л. Виготський вивів 
із розподілу функцій між дорослоя лядиноя та дитиноя. О. Леонтьюв 
показав, що слово акумуляю практичний довід мовленнювої взаюмодії з 
іншими лядьми. Тому саме слово може здійснявати регуляячу функція 
поведінки лядини (дитини) *8, 328–329]. 

Тому, безперечноя ю важливість мовленнювого спілкуваннѐ учнів 
початкової школи. У процесі діалогічного мовленнѐ педагог реалізую 
першорѐдну роль щодо управліннѐ комунікативноя взаюмодіюя. Учень за 
допомогоя усвідомленого мовленнѐ може регулявати власну поведінку. 

Розбудова глобального освітнього простору спонукаю до пошуку 
нових педагогічних практик, а також модернізації тих, що лядство 
відносить до гуманістичних (сократичний діалог, діалогізм Г. Сковороди в 
навчанні й вихованні готових до соціальної життютворчості молодих 
лядей) у сучасному індустріальному суспільстві. 

Вивченнѐ теоретичних джерел з означеної проблеми даю змогу 
стверджувати про значний інтерес педагогів до теорії та практики діалогіч-
ного навчаннѐ. Варто враховувати те, що підготовка вчителѐ початкової шко-
ли маю деѐкі відмінності від тіюї, що пропонуютьсѐ длѐ вчителѐ-предметника. 

Насамперед варто врахувати ті, що ю специфічні длѐ ціюї категорії 
педагогів: 

а) вікові психофізичні особливості розвитку дітей 6-ти (7-ми) – 10-ти 
(11-ти) – річного віку. Учитель працяю з дітьми, близькими за віком, однак 
діти 6-го року життѐ потребуять індивідуального підходу ѐк до організації 
навчаннѐ й вихованнѐ, так і до психофізичного розвантаженнѐ; 

б) подоланнѐ багатопредметності ставить перед учителем проблеми, 
що пов’ѐзані не лише зі знаннѐми з методик навчальних предметів, а 
вміннѐм і готовністя працявати зі змістом щодо його відбору, інтеграції; 

в) оріюнтаціѐ на особистісне зростаннѐ учнів; 
г) організаціѐ діалогічної взаюмодії з усіма учасниками освітнього 

процесу (учнѐми, педагогами, батьками). 
Готовність учителѐ початкової школи до діалогічного навчаннѐ 

розглѐдаюмо в контексті набуттѐ психологічного й фахового досвіду 
комунікації, сприйнѐттѐ думок, іншої лядини, й повага до них, уміннѐ 
приймати особистість із її міркуваннѐми, співпрацявати задлѐ необхідної 
корекції; самовдосконаленнѐ в професійній діѐльності (проектуваннѐ 
діалогічного навчаннѐ у вимірі мети й завдань, змістово-технологічного 
забезпеченнѐ, алгоритму навчально-виховної діѐльності з урахуваннѐм 
корекції та кінцевого результату. 

Проблему підготовки вчителѐ початкової школи до діалогічного нав-
чаннѐ розглѐдаюмо в полі освітнього процесу вищого навчального закладу. 
Предметом вивченнѐ ю мета, змістово-технологічне забезпеченнѐ, що забез-
печуять умови длѐ розвитку готовності майбутнього вчителѐ длѐ діалогічного 
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навчаннѐ. Оскільки в сучасній педагогіці існуять різні тлумаченнѐ ѐк понѐттѐ 
«діалогічне навчаннѐ», так і його засобів, інтерес становить з’ѐсуваннѐ стану 
зазначеної проблеми в практиці вищих навчальних закладів. 

Вивченнѐ навчальних планів, навчальних і робочих програм із 
психології, педагогіки, методик викладаннѐ предметів гуманітарних і 
природничо-математичних циклів даю підстави виѐвити, що попри значну 
кількість навчальних дисциплін (нормативних) достатньо побіжно питаннѐ 
діалогу розглѐдаютьсѐ у змісті психології, зокрема педагогічної; у змісті 
педагогіки (модулі «Дидактика», «Теоріѐ вихованнѐ»). У процесі вивченнѐ 
дисциплін гуманітарного циклу, значна увага приділѐютьсѐ означеній 
проблемі в методиках вивченнѐ іноземних мов, мовно-мовленнювого 
розвитку учнів початкової школи.  

Базовий курс «Педагогіка» маю значний потенціал ѐк змістовий, так і 
технологічний длѐ діалогічного навчаннѐ. Прикладом може слугувати 
проектуваннѐ діалогічного навчаннѐ студентів спеціальності «Початкова 
освіта» першого освітнього рівнѐ (бакалаврський). Студенти виконуять 
самостійну роботу з теми «Сучасна сім’ѐ в контексті соціокультурних 
реалій». Завданнѐ самостійної роботи: написати листа школѐреві (за 
зразком твору В. Сухомлинського «Листи до сина»). На семінарському 
занѐтті студенти вибудовуять діалоги за змістом цих листів. Зразок листа 
студентки першого курсу подано: «Дорога дитино! У твоюму майбутньому 
тебе чекатиме чимало труднощів, але в жодному разі ти не маюш права 
здаватисѐ та втрачати надія. Життѐ – це не лише хороший сон, радість від 
ігор та весело проведений час з друзѐми, це також сукупність багатьох 
проблем, і ѐкщо зараз длѐ тебе – це постійні зауваженнѐ вихователѐ, 
несмачна їжа в дитѐчому садочку та поламана іграшка, то з кожним роком 
ти дедалі краще розумітимеш, що труднощі стаять важчими. 

Ніколи не забувай ті настанови, ѐкі ми (вчителі) тобі даюмо адже ми 
переживаюмо за тебе, хочемо щоб ти з гідністя прожив свою життѐ. Одніюя 
з найважливіших настанов, ѐкі ѐ завжди дая дітѐм – це залишатисѐ собоя, 
незалежно від проблем та труднощів, крізь ѐкі тобі прийдетьсѐ пройти в 
життѐ. Лише залишаячись щирим, справжнім ти зможеш подолати все те, 
що багатьом лядѐм не під силу. Пам’ѐтай, наше життѐ залежить лише від 
нас, і від того, скільки зусиль ми докладаюмо длѐ досѐгненнѐ поставленої 
мети. І ѐкщо вдастьсѐ побороти всі труднощі, і не втратити справді лядські 
ѐкості, ѐк наприклад: доброта, взаюмодопомога, лябов до ближнього, 
щирість, ввічливість та інші, то ти зможеш впевнено сказати: «а – Лядина, 
ѐка недаремно прожила свою життѐ і не втратила його». 

Нізащо не забувай своїх батьків, історія свого края, своя мову, 
пам’ѐтай, за що боролисѐ твої діди та батьки, не дозволѐй іншим 
заплѐмувати це, а тим більше – знищити. Коли ти виростеш, стань справді 
патріотом своюї держави, щоб тобоя могли б гордитисѐ всі твої пращури та 
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гордилисѐ нащадки. Не дозволѐй іншим зламати твій дух і перетворити 
тебе на псевдо патріота – погану лядину. 

Та на завершеннѐ ѐ дам тобі найважливішу настанову: слухайсѐ своїх 
батьків, поважай їх та не груби їм. а зная, що протѐгом свого довгого життѐ 
ти неодноразово посваришсѐ з ними, ми всі проходили крізь це, деколи й 
зараз теж траплѐятьсѐ непорозуміннѐ між нами, але не забувай, твої 
батьки маять більше досвіду, адже довше прожили в цьому світі. Звичайно 
ж, вони, ѐк і всі ляди можуть помилѐтисѐ, але вони, ѐк ніхто інші зможуть 
тебе зрозуміти, завжди будуть білѐ тебе, підтримуватимуть тебе і 
бажатимуть тобі лише найкращого. 

Дитино, не став себе також вище інших, не принижуй нікого, адже всі 
ляди рівні. Навіть ѐкщо тобі хтось не сподобавсѐ, просто промовчи. У тебе 
завжди ю вибір – принизити себе, принижуячи іншого, чи залишитисѐ 
лядиноя. Просто промовчавши. Намагайсѐ допомогти всім, хто просить 
твоюї допомоги, але ніколи не розчаровуйсѐ, коли тобі відмовили в ній, не 
всіх лядей можна назвати Лядьми. Просто живи далі, минаячи всі 
труднощі, посміхайсѐ і йди з високо піднѐтоя головоя. На твоюму шлѐху 
буде чимало хороших лядей, заради ѐких і варто жити та залишатисѐ 
хорошоя лядиноя. 

З лябов’я, твоѐ вчителька і друг: Наталіѐ Іванівна». 
Зауважимо, що така форма роботи активізую пізнавальну діѐльність 

студента щодо баченнѐ себе в професії, зумовляю формуваннѐ відчуттѐ в 
майбутнього педагога усвідомленої відповідальності за доля вихованців. 

Однак, ми не відстежуюмо цілісного підходу до діалогічного 
навчаннѐ вчителѐ початкової школи. Завданнѐ полѐгаю в тому, щоб 
забезпечити організаційні, змістово-технологічні умови підготовки вчителѐ 
початкової школи до розвитку в учнів соціального досвіду спілкуваннѐ й 
засвоюннѐ ними соціальних методів навчально-розвивальної діѐльності. 

Студіяваннѐ змісту підручників і посібників із різних галузей педагогіки: 
історіѐ педагогіки, дидактика, теоріѐ вихованнѐ засвідчую розрив між 
потребами практики й тими напрацяваннѐми, що ю в сучасній науці. Часто 
застарілий зміст, що не відповідаю меті й завданнѐм підготовки вчителѐ до 
умов початкової школи, що зміняютьсѐ. На часі – розробленнѐ нових підходів 
ѐк до навчаннѐ учнів початкової школи, так і до підготовки вчителѐ, ѐкі б 
забезпечили цілісність формуваннѐ професійної компетентності. 

Актуальність діалогічного навчаннѐ полѐгаю в переході від 
односторонньо-самостійної роботи учнів до соціально-розвивальної. 
Зауважимо, що в процесі цілеспрѐмованої навчально-пізнавальної 
діѐльності, основоя ѐкої слугую діалог, створяятьсѐ умови длѐ цілісного 
розвитку соціальної сфери особистості учнѐ. Така організаційно-
педагогічна діѐльність під силу лише длѐ вчителѐ. 
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Системотвірним елементом у такому навчанні ю діалогічне 
спілкуваннѐ. Ураховуячи вікові особливості учнів початкової школи, діалог 
створяю умови длѐ продуктивної взаюмодії вчителѐ й учнѐ. 

Діалог сприѐю трансформації індивідуальної діѐльності в сумісну, 
об’юднану спільноя метоя. Слушними будуть міркуваннѐ про те, що 
розвиваютьсѐ не дитина, а її юдність із мікросередовищем (ближню коло 
соціального оточеннѐ). 

Відтак, у цьому контексті важливо розкрити сутність професійних 
ѐкостей учителѐ в контексті діалогічного навчаннѐ учнів. Насамперед 
важливим ю усвідомлене засвоюннѐ майбутнім учителем й використаннѐ в 
професійній діѐльності суспільно-унормованих правил спілкуваннѐ, що 
ґрунтуятьсѐ на гуманістичних і полікультурних цінностѐх. До них можемо 
віднести такі: звертатисѐ один до другого по імені; дивитисѐ прѐмо на 
співбесідника; вислухати думку співбесідника до кінцѐ, не допускати 
репліки, зауваженнѐ; відповідь формулявати ґрунтовно й чітко; виділѐти 
позитивне у відповіді учнѐ; корекції, самокорекції; надавати рекомендації, 
щодо окремих упущень у діалогічній комунікації.  

Длѐ майбутнього вчителѐ однаково важливі знаннѐ й способи 
діѐльності щодо організації та здійсненнѐ діалогічного навчаннѐ, так і 
підготовка учнів, оскільки в них зазвичай немаю такого виду взаюмодії, та 
соціального досвіду. Такий досвід нагромаджуютьсѐ впродовж певного 
часу, тому вчителя необхідно навчитисѐ організовувати діалогічну 
взаюмодія з перших днів перебуваннѐ дитини в школі. 

ак засвідчую практика, застосуваннѐ методу взаюмоперевірки 
сприѐю організації продуктивної взаюмодії учнів початкової школи. 
В учнів викликаю високий інтерес перевірка один в одного домашніх, 
самостійних, творчих робіт. 

З метоя підготовки вчителѐ до діалогічної взаюмодії з учнѐми варто 
вклячати студентів у тренінгову роботу. Наприклад, підготувати завданнѐ 
(класні, домашні) та організувати самоперевірку. Така робота сприѐю 
формування готовності до взаюмодії в парі, малій групі, колективі; вкляченнѐ 
учнів у творчу діѐльність і сприѐю їх мовно-мовленнювому розвитку, розвиваю 
інтерес до пізнавальної діѐльності. Доповненнѐм може слугувати 
обговореннѐ придуманих завдань і способів їх вирішеннѐ. Метоя 
обговореннѐ ю пошук кращих або інших (варіативних) шлѐхів їх виконаннѐ. 

Створеннѐ ситуацій спільних переживань сприѐю підготовці вчителѐ 
до педагогічної взаюмодії. Такі ситуації наближено до діѐльності учнів, 
об’юднаних спільноя метоя, що надаю діалогічній взаюмодії позитивні 
емоційні переживаннѐ. 

Зауважимо, що в учнів початкової школи проѐвлѐятьсѐ емоційні 
переживаннѐ під час відповіді білѐ дошки перед усіма однокласниками. 
Учитель маю володіти достатньоя готовністя длѐ того, щоб використовувати 
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такі особливості учнів на всіх етапах навчально-вихованої діѐльності, а саме: у 
підготовці до відповіді, в процесі власне, відповіді, на етапі обговореннѐ 
учнѐми своїх відповідей, оціняваннѐ і пошуків альтернативних варіантів. 
Унесеннѐ своюї частки праці, емоцій, майбутнього успіху в спільну діѐльність 
об’юдную учнів. Учитель забезпечую педагогічну підтримку: допомагаю учнѐм 
обрати певну роль і окреслити відповідь. Безумовно можуть бути й інші 
підходи до організації діалогічного навчаннѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  Студіяваннѐ 
проблеми підготовки вчителѐ початкової школи до діалогічного навчаннѐ 
учнів уможливило деѐкі авторські узагальненнѐ. Діалог розглѐдаюмо ѐк спосіб 
взаюмодії вчителѐ та учнів задлѐ реалізації дидактичної мети (метод) й форму 
навчаннѐ (зовнішню вираженнѐ узгодженості діѐльності вчителѐ та учнів, що 
здійсняютьсѐ у встановленому порѐдку та певному режимі) [3, 481]. 
Зауважимо, що пошук ідей, обмін міркуваннѐми ю водночас предметом 
діалогу. Відтак, відповідь на запитаннѐ: чому діалог важливий в умовах 
розбудови нової української школи? Полѐгаю в наближенні процесу навчаннѐ 
до потреб особистості учнѐ. Готовність учителѐ до діалогічного навчаннѐ в 
початковій школі розглѐдаюмо ѐк здатність створявати організаційні, 
психологічні, дидактичні умови длѐ особистого пошуку необхідної інформації 
й формуляваннѐ власних думок із питань, що хвиляять учнів; до педагогічно 
доцільного поюднаннѐ загальних світоглѐдних і моральних аспектів із реаль-
ним проживаннѐм конкретних особистісно значущих ситуацій; знаходженнѐ 
продуктивних рішень у вирішенні ситуацій; рівноправністя учасників 
діалогічної взаюмодії (розвиваю повагу до іншої думки, взаюмну довіру). 

У руслі проблематики статті ми погоджуюмосѐ з характеристикоя 
вчителѐ-фасилітатора, розробленоя К. Роджерсом. Очевидноя ю 
важливість особистісно-професійних ѐкостей у контексті діалогічного 
навчаннѐ, ѐк от: виѐв турботи, схваленнѐ, довіра до учнів [6, 251]. Учитель-
фасилітатор створяю сприѐтливе розвивальне середовище, у ѐкому учень ю 
суб’юктом учіннѐ. Сучасний учитель початкової школи – це лідер, ѐкий умію 
вести учнів, підтримувати їхні інтереси. 

Окремі аспекти професійно-педагогічної підготовки вчителѐ 
початкової школи в руслі означеної проблематики можуть бути предметом 
досліджень у контексті викладаннѐ психолого-педагогічних дисциплін, 
спеціальних методик.   
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РЕЗЮМЕ 

Иванюк Анна. Подготовка учителѐ начальной школы к диалогическому 
обучения в контексте новой украинской школы.  

В статье освещены теоретические и практические аспекты 
профессиональной подготовки учителѐ в образовательном процессе учреждениѐ 
высшего образованиѐ в соответствии с требованиѐми развитиѐ новой украинской 
школы. Раскрыты приоритетные стратегии, указанного в статье педагогического 
феномена, его сущностнуя характеристику. Представлены особенности 
подготовки учителѐ к диалогическому обучения учащихсѐ начальной школы (с 
учетом психологических, дидактических факторов), раскрыты составлѐящие 
готовности к диалогическому обучения учащихсѐ: приобретение психологического и 
профессионального опыта коммуникации, проектирование целей, задач, 
содержательно-технологического обеспечениѐ, выработка алгоритма 
диалогического обучениѐ с учетом коррекции и конечного результата. 

Ключевые слова: профессиональнаѐ подготовка, готовность учителѐ 
начальной школы, функциональнаѐ грамотность, диалогическое обучение, 
личностно ориентировочнаѐ парадигма, особенности диалогического обучениѐ 
учащихсѐ начальной школы, диалогическое общение, диалог, формы организации 
диалогического обучениѐ, педагогическаѐ поддержка. 

 
SUMMARY 

Ivaniuk Аnna. Training of elementary school teacher for dialogue teaching in the 
context of building a new Ukrainian school. 

Modernization of the elementary school teacher training system in Ukraine is due to 
challenges at the internal and external levels. The essence of these challenges is to bring 
teachers closer to the socio-cultural needs of junior pupils’ education. External challenges are 
due to intercultural interaction in a globalized space. 

Therefore, the article deals with the preparation of a teacher for the dialogic teaching 
of pupils as a means of forming functional literacy. The solution of this problem is considered 
in the context of changes in the value priorities of education (from the subject-content – to 
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the person-oriented), which makes it possible to build childhood-centric connections of the 
learning process. Therefore, the preparation of a teacher for dialogue teaching is focused on 
the improvement of pedagogical (didactic, methodical), psychological components of general 
and professional competence. 

Studying the research of a given topic made it possible to distinguish two groups of 
sources: 1) works that reveal the strategies of pedagogical education (V. Andrushchenko, 
N. Bibik, V. Bondar, O. Savchenko, S. Sysoeva); 2) works that highlight the peculiarities of the 
preparation of elementary school teacher for the organization of dialogue teaching 
(N. Mikhailova, S. Yusin, O. Alexander, O. Moroz); the philosophical aspects of this problem 
are disclosed in the writings of I. Zyazyun, V. Ognevyuk. 

The author’s interpretation of the preparation of elementary school teacher for a 
dialogic teaching has a practical orientation. The readiness of the elementary school teacher 
for the dialogue teaching is given in the context of psychological and professional experience, 
communication, the opinions of another person, respect and ability to accept the person with 
her thoughts: cooperation for the purpose of correction and self-correction, development and 
self-development in dialogue interaction. 

The readiness of the teacher for dialogue teachig is reflected in the light of the design 
of dialogical training in accordance with the goals and objectives, content and technology 
provision, the algorithm of educational activities. 

Key words: professional training, elementary school teacher’s readiness, functional 
literacy, dialogic teaching, person-oriented paradigm, peculiarities of dialogic study of 
elementary school pupils, dialogic communication, dialog, organizational forms of dialogic 
teaching, pedagogical support. 
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