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СВІТЛАНА ПАРШУК · Формування загальнокультурної грамотності учнів  початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва 
карьеры (организационно-методический фактор); включение неформального образовательного компо-
нента в процесс профессиональной подготовки будущих специалистов социальной сферы (инновационно-
методический фактор).  

Ключевые  слова :  иноязычная подготовка, будущие специалисты социальной сферы, педагогиче-
ское условие, факторный анализ, фактор. 

 
Kateryna Pavelkiv. Factor Analysis of Pedagogical Conditions of Foreign Language Training of Per-

spective Specialists in the Social Sphere in the Соntext of the University 
The quantitative results of expert evaluation of pedagogical approaches and conditions of foreign language 

training of perspective specialists in the social sphere in the context of the university are presented. Empirical 
data of expert evaluation of 37 academicians were processed using the method of factor analysis. It is established 
that the most significant pedagogical approaches to organizing foreign language training are activity, systemic 
and competenсу-based approaches. The conclusion is drawn that experts prefer the approaches that allow ensur-
ing the effectiveness of the process of learning a foreign language and promote the competence of perspective 
foreign social specialists in the social sphere. There are 5 statistically significant factors that determine the system 
of pedagogical conditions of foreign language training at the university. The results of elaboration of empirical 
data using the computer program STATISTICS are presented; the statistical factor loads of the investigated condi-
tions are allocated. It is statistically confirmed that the application of the obtained conditions will increase the 
effectiveness of foreign language training, since it characterizes 81% of the overall dispersion. The system of 
pedagogical conditions of foreign language training of perspective specialists in social sphere is mathematically 
substantiated: focus on individual motivation of professional training of perspective specialists of social sphere 
(personality factor); coherence of the process of professional training with social requests and actual trends 
(social factor); provision of interdisciplinarity in the process of foreign language training at the university 
(educational and environmental factor); use of an individual trajectory for teaching foreign language students 
taking into account young people's plans for building a career (organizational and methodological factor); the 
inclusion of the informal educational component in the process of training future specialists in the social sphere 
(innovative methodological factor). 

Key  words :  foreign language training, future specialists in the social sphere, pedagogical condition, factor 
analysis, factor. 
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У статті розглянуто поняття загальнокультурної грамотності та проаналізовано формування 
загальнокультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами образотворчого 
мистецтва та трудового навчання. Ця компетентність передбачає глибоке розуміння власної націо-
нальної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вира-
ження інших. Саме тому вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а 
проблема формування загальнокультурної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завж-
ди буде актуальним питанням у підготовці фахівців початкової освіти. 

Ключові  слова :  компетентність, загальнокультурна грамотність, загальнокультурна компе-
тентність, образотворче мистецтво, трудове навчання. Сьогодні, коли у шкільне життя починають впроваджуватися стандарти нової початкової освіти, постає необхідність у зміні підходів до ор-ганізації та здійснення професійно-педагогічної діяльності. Формування загальнокультурної гра-мотності є однією із компетентністю нової україн-ської школи, яка по-іншому трактує умови нав-

чання молодших школярів. Згідно цьому, основ-ною ідеєю є відхід від фактичного навчання шкільних предметів, коли дітей змушують заучу-вати сам предмет, а не навички, які він дає. Проблемі формування загальнокультурної грамотності учнів початкових класів засобами трудового навчання присвячені дослідження  
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таких вчених: Н. Волкова, О. Пометун, Г. Атанов, В. Голобородько, В. Гнедешева, А. Католиков, І. Міщенко, Н. Тіпухова, О. Артамонова. На наш погляд, засоби трудового навчання найбільш формують та розвивають загальнокуль-турну грамотність учнів початкових класів. Тому тема «Формування загальнокультурної грамотно-сті учнів початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва» є акту-альною та потребує дослідження. Мета статті – розкрити сутність формування загальнокультурної грамотності учнів початкової школи засобами трудового навчання та образот-ворчого мистецтва.  Практично всі класифікатори учнівських ком-петентностей (Н. Бібік, І. Зимня, В. Шадріков, А. Хуторськой) виокремлюють як одну зі стриж-невих компетентностей – загальнокультурну. Українськими науковцями визнано, що загально-культурна компетентність стосується сфери роз-витку культури особистості та суспільства в усіх її аспектах, що передбачає передусім формування культури міжособистісних відносин, оволодіння вітчизняною та світовою культурною спадщиною, введення та закріплення принципів толерантнос-ті, плюралізму.  Загальнокультурна компетентність учнів є предметом дослідження О. Єгоршиної, яка визна-чає її як комплексну властивість, що об’єднує у своїй структурі інформаційний, операційно-діяль-нісний, аксіологічний та креативний компоненти. Проблему формування загальнокультурної компе-тентності сучасних школярів дослідниця пропонує розв’язати засобами впровадження «інтерактив-них технологій викладання літератури», які спри-яють формуванню цілісної картини світу у свідо-мості учнів, усебічному розвитку мислення, підви-щенню навчальної мотивації, забезпечують висо-кий рівень знань, знижують навчальне наванта-ження й дозволяють виключити дублювання ма-теріалу в різних навчальних дисциплінах [3, 175].  Детальну розгорнуту характеристику загаль-нокультурної компетентності учнів пропонує О. Лебедєв, вважаючи її складовою загальної осві-ченості школяра разом із функціональною грамо-тністю, допрофесійною та методологічною компе-тентностями. На його думку, загальнокультурна компетентність утілюється в здатність учнів по-яснювати явища дійсності, вільно орієнтуватися в світі культурних цінностей. Досягнення загально-культурної компетентності повинно стати зазда-легідь спланованим результатом загальної освіти школярів. У роботі «Формування загальнокуль-турної компетентності учнів як ціль та результат шкільної освіти» вчений зазначає, що загально-культурна компетентність передбачає орієнтацію в джерелах культури. 

Важливим компонентом загальнокультурної компетентності школяра є здатність орієнтувати-ся в джерелах інформації. Відбирати їх для розв’я-зання пізнавальних завдань за певними критерія-ми, провідним із яких повинна бути достовірність. Також важливим компонентом цього феномену є здатність пояснювати явища дійсності та орієнту-ватися у важливих проблемах суспільного життя (сутності проблем, причинах виникнення, думках щодо розв’язання), здатність орієнтуватися в світі соціальних, моральних, естетичних цінностей.  Аналогічні судження знаходимо й у Н. Кона-сової, яка вважає загальнокультурну компетент-ність показником освіченості учня загальноосвіт-ньої школи [4, 215].  Отже, загальнокультурна компетентність є стрижневою серед усіх компетентностей. Її дослі-джували багато вчених та науковців. У Державному стандарті початкової загальної освіти загальнокультурна компетентність визна-чається як одне з фундаментальних понять, на яких базується освіта школяра (поряд із поняття-ми громадянської, здоров’язбережувальної, ін-формаційно-комунікаційної, комунікативної ком-петентностей), і тлумачиться як «здатність учня аналізувати та оцінювати досягнення національ-ної та світової культури, орієнтуватися в культур-ному та духовному контексті сучасного суспільст-ва, застосовувати методи самовиховання, орієнто-вані на загальнолюдські цінності».  У новому Державному стандарті, який запро-ваджується, одним із пунктом є загальнокуль-турна грамотність. Це здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні смаки, висловлю-вати ідеї, досвід та почуття за допомогою ми-стецтва.  Ми вважаємо, що за допомогою засобів трудо-вого навчання та образотворчого мистецтва цей пункт активізується і є дієвим у навчально-виховному процесі.  Загальні цілі, які ставить Державний стан-дарт перед учнями: Учень/учениця 1) створює виріб від творчого задуму до йо-го втілення в готовий результат; 2) дбає про свій побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його/ її оточує; 3) ефективно використовує природні мате-ріали, турбуючись про навколишнє сере-довище; 4) практикує і творчо застосовує традиційні й сучасні ремесла [1, 5]. Проаналізувавши загальні очікувані резуль-тати учнів 1–2 класів, можна зробити висновок, що учні самостійно чи з допомогою дорослих пла-нують власну діяльність, прогнозують остаточ-ний результат; аналізують зображення схем із 
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СВІТЛАНА ПАРШУК · Формування загальнокультурної грамотності учнів  початкових класів засобами трудового навчання та образотворчого мистецтва допомогою дорослих та керуються ними у процесі роботи; добирають конструкційні матеріали для виконання практичної роботи; моделюють, конс-труюють виріб із готових елементів із допомогою дорослих; самостійно чи з допомогою дорослих виготовляють виріб; спостерігають за процесом виготовлення виробу народними майстрами; створюють та оздоблюють виріб за допомогою дорослих чи самостійно за зразком або власним задумом, застосовуючи технології традиційних ремесел та промислів. Загальні очікувані результати учнів 3–4 кла-сів: задумують об’єкт праці та прогнозують ре-зультат власної діяльності; самостійно планують послідовність технологічних операцій; моделю-ють, конструюють, виготовляють та оздоблюють виріб знайомими мені технологіями; безпечно використовують найпростіші прилади у власному побуті; самостійно організовують робоче місце відповідно до власних потреб та визначених за-вдань; самостійно виконують прості технологічні операції; самостійно виготовляють виріб; самос-тійно створюють та оздоблюють виріб, застосову-ючи технології традиційних ремесел. Що стосується змістової лінії та конкретних очікуваних результатів, то проект нового Держав-ного стандарту початкової загальної освіти подає нам таку характеристику (2 клас): учень / учени-ця прогнозує, яким має бути виріб, описує, як він мав би виглядати; планує послідовність техноло-гічних операцій за допомогою дорослих (вико-ристання технологічних карт); задумує конструк-цію виробу та конструює його з готових елемен-тів (розмічання розгорток; виготовлення, оздоб-лення пласких та об’ємних виробів); добирає конструкційні матеріали за їх властивостями для виконання практичної роботи (використання па-перу, пластмаси, деревини, металу, пінопласту та інших матеріалів для макетування); зіставляє та розрізняє вироби, виготовлені за технологіями традиційних і сучасних ремесел (демонстрація виробів декоративно-ужиткового мистецтва: гон-чарство, ткацтво, витинанка, вишивка, різьблен-ня та інше); спільно з дорослими розраховує при-близну кількість необхідних матеріалів для вико-нання завдання; самостійно робить припущення про потрібну кількість матеріалів для виконання простого завдання. 4 клас: задумує об’єкт для виготовлення; про-гнозує результат власної діяльності; створює та оздоблює виріб, дотримуючись логічної послідов-ності за зразком чи власним задумом із різних конструкційних матеріалів та повторно викорис-товуючи матеріали; самостійно виконує знайомі технологічні операції з конструкційними матеріа-лами(використання паперу, ниток, тканини, при-

родного матеріалу, пластиліну, пласких матеріа-лів та ін.); самостійно дотримується безпечних прийомів праці при використанні інструментів та пристосувань (організація робочого місця; вико-ристання клею, інструментів та пристосувань із гострими частинами); спільно з дорослими розра-ховує приблизну кількість необхідних ресурсів для виготовлення виробу; самостійно робить припущення про потрібну кількість ресурсів для виконання простого завдання. Важливий аспект психологічної підготовки підростаючого покоління до праці — формування у нього почуття самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе. Як справедливо стверджує О. Вишневський, почуття самовідповідальності сприяє розвитку в характе-рі людини таких необхідних для життя і діяльнос-ті рис, як підприємливість, ініціативність, твор-чість. Коли ці риси «стають характерними для більшості людей, то суспільство має шанс досяг-нути господарського успіху і добробуту» [6, 51]. Питання організації навчальної праці, здійс-нення виховання у процесі навчання розглядали-ся в розділі дидактики. Варто лише наголосити на важливості для навчальної праці організації само-стійного здобування учнями знань, формування у них пізнавальних інтересів, інтелектуальних умінь і навичок в активній пізнавальній діяльнос-ті за допомогою відомих методів і форм навчання. В організації трудового навчання та образот-ворчого мистецтва вагома роль належить особис-тому прикладу вчителя, його майстерності та культурі праці [7, 183]. Отже, можна побачити, що на уроках трудово-го навчання та образотворчого мистецтва досить добре відбувається формування загальнокультур-ної грамотності учнів початкової школи. Отже, загальнокультурна компетентність дозволяє особистості аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, європей-ської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та духовному контекстах сучасно-го українського суспільства. Протягом вивчення трудового навчання та образотворчого мистецтва в початковій школі вирішуються такі завдання: учнів озброюють тех-нічними та сільськогосподарськими знаннями, у них формуються трудові вміння і навички, здійс-нюється психологічна та практична підготовка до праці й вибору професії, розвивається емоційно-почуттєва сфера, формується системи цінностей (духовних, культурних, національних, естетич-них) у процесі пізнання та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному жит-ті, плекається пошана до національної і світової мистецької спадщини. 
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Светлана Паршук. Формирование общекультурной грамотности будущих учителей началь-
ной школы  

В статье рассмотрено понятие общекультурной грамотности и проанализировано формирование 
общекультурной компетентности будущих учителей начальной школы средствами изобразительного 
искусства. Эта компетентность предусматривает глубокое понимание своей национальной 
ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження 
інших. Саме тому вчитель початкової школи має бути взірцем культури для своїх вихованців, а пробле-
ма формування загальнокультурної грамотності у майбутніх вчителів початкової школи завжди буде 
актуальним питанням у підготовці фахівців початкової освіти. 

Ключевые  слова :  компетентность, общекультурная грамотность, общекультурная компе-
тентность, изобразительное искусство. 

 
Svetlana Parshuk. Formation of general cultural literacy of the future primary school teachers 
This article discusses the concept of general cultural literacy and analysis of the formation of general cultural 

competence of primary school teachers by means of art. This competency provides deep understanding of national 
identity as the basis for an open attitude and respect for the diversity of cultural expressions of others. Therefore, 
an elementary school teacher must be a role model of culture for its students, and the problem of the general cul-
tural literacy formation of future elementary school teachers will always be a topical issue in training of primary 
education specialists. 

Keywords : competence, general cultural literacy, general cultural competence, art. 
 
 


