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Модернізація системи освіти України зага-лом, і зокрема її початкової ланки, вимагає визна-чення нових стратегічних орієнтирів у галузі про-фесійної підготовки майбутніх учителів початко-вої школи як нової генерації педагогічних кадрів, здатних як до особистісно-професійного самороз-витку та життєвої самореалізації, так і до форму-вання компетенції мобільної життєтворчості ви-хованців як пріоритетного чинника формування суспільного інтелекту, національного ресурсу оновлення соціального життя, перетворення су-часної школи на важіль соціальної рівності та згу-ртованості, економічного розвитку і конкуренто-здатності країни. З урахуванням чинних документів (Закон України «Про освіту», «Про вищу освіту», Націо-нальна доктрина розвитку освіти України, Держа-вна програма «Вчитель», концепція «Нова україн-ська школа») вектор розвитку України спрямова-ний на європейське суспільство як суспільство освіченого загалу, суспільство високої культури і рівних можливостей, що забезпечує європейську якість життя, на освіту розвинених країн, а, від-так, проблема професійної підготовки майбутньо-го вчителя початкової школи розглядається у контексті реформаторських тенденцій суспільно-го прогресу, різномасштабної інтеграції й глобалі-зації, перетворення освіти на «чинник економіч-

ного зростання, джерело національної єдності, засіб соціального просування кожного громадя-нина» (Л. Гриневич).  К. Авраменко, А. Алексюк, Т. Байбара, Є. Барбі-на, І. Бех, Н. Бібік, О. Бігич, В. Бондар, С. Гончарен-ко, О. Глузман, Н. Гузій, В. Гриньова, М. Євтух, О. Дубасенюк, В. Желанова, Н. Кічук, О. Киричук, Я. Кодлюк, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, В. Лозо-ва, Н. Ничкало, Р. Пріма, О. Савченко, С. Сисоєва, Г. Тарасенко, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін. засвідчу-ють, що розв’язання цього важливого завдання посилює соціально-педагогічні вимоги, які став-ляться до вітчизняної вищої педагогічної школи, зумовлюючи потребу в задіяності її резервів щодо вдосконалення професійної підготовки майбут-нього педагога. 
Мета статті – окреслити стратегічні вектори змін щодо професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Передусім відзначимо, що фундаментальні зміни у фаховій підготовці майбутнього вчителя початкової школи є об’єктивною реальністю, зу-мовленою модернізаційними процесами, зокрема у сфері вищої школи в Україні, яка повинна адап-туватись до нових викликів часу, відповідати сві-товим стандартам, стати привабливою та конку-рентоспроможною на європейському і світовому ринках професійної освіти. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: СТРАТЕГІЯ ЗМІН

У статті висвітлюються позиції щодо необхідності визначення нових стратегічних орієнтирів у
галузі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи як нової генерації педагогічних
кадрів, що розглядається у контексті реформаторських тенденцій суспільного прогресу, різномасштаб-
ної інтеграції й глобалізації, перетворення освіти на «чинник економічного зростання, джерело націона-
льної єдності, засіб соціального просування кожного громадянина». Окреслено й конкретизовано такі
стратегічні вектори змін щодо професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, зокре-
ма, через актуалізацію: формату підготовки професійно мобільного вчителя, акмеологічної складової у
становленні педагога-професіонала, практико орієнтованої спрямованості підготовки майбутнього
вчителя початкової школи. Акцентується увага на двоспрямованості професійної мобільності, універ-
сальності цього інтегративного утворення, його незавершеності, виключній ролі професійної мобільно-
сті як особистісно-професійної якості педагога у розв’язанні завдань гуманізації освіти, мобілізації фа
хових компетенцій, прогнозуванні саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи. Відзначено
наявність різних наукових позицій щодо проблеми особистісно-професійного розвитку вчителя, пріори-
тетність акмеологічного підходу у становленні педагога-професіонала, потребу підготовленості сту
дента до усвідомленого поєднання теоретичних і практичних знань, формування й закріплення навичок,
трансформації теоретичних положень у практичну сферу професійно-педагогічної діяльності.

Ключові  слова :  майбутній учитель, особистісно-професійний розвиток, педагог-професіонал,
початкова школа, професійна підготовка, професійна мобільність, стратегія змін.
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При цьому ми виходимо з того, що нинішнє динамічне суспільство потребує компетентного фахівця, здатного швидко адаптуватися до склад-них умов соціальної і професійної дійсності, само-стійно й відповідально приймати рішення, зорієн-тованого на успіх і постійне самовдосконалення. Закономірно виникає необхідність зміни стратегічних, глобальних цілей педагогічної осві-ти, перенесення акценту зі знань фахівця на його людські, особистісні якості, що постають водно-час і як мета, і як засіб його підготовки до майбут-ньої професійної діяльності, виявлення при цьому психолого-педагогічних резервів особистісного розвитку майбутнього вчителя, мобільності як індивідуальної відповіді особистості на виклик динамічного світу. Відтак, на наш погляд, чітко окреслюються такі стратегічні вектори змін щодо професійної підготовки майбутнього вчителя початкової шко-ли, зокрема, через актуалізацію: 
– формату підготовки професійно мобільно-го вчителя; 
–  акмеологічної складової у становленні педагога-професіонала; 
– практико орієнтованої спрямованості під-готовки майбутнього вчителя початкової школи. Насамперед відзначимо, що у нашому розу-мінні професійна мобільність характеризує внут-рішній (мотиваційно – інтелектуально – вольо-вий) потенціал особистості, що лежить в основі гнучкої орієнтації і діяльнісного реагування в ди-намічних умовах (як соціальних, так і суто профе-сійних) відповідно до власних життєвих позицій; забезпечує готовність до змін і реалізацію цієї готовності у своїй життєдіяльності (готовність особистості до сучасного життя з його багатоаспе-ктними чинниками вибору); детермінує профе-сійну активність, суб’єктність, творче ставлення до професійної діяльності, особистісного розвит-ку, що сприяє ефективному розв’язанню фахових проблем.  Зауважимо, проблема професійної мобільнос-ті – це, по суті, проблема розвитку і змін людських цінностей, сфери їх дій, конфліктів між новими і традиційними цінностями та шляхами їх подо-лання. При цьому суспільні зміни (як прогресив-ного, так і регресивного характеру) створюють нові умови, які, водночас, сприяють (чи навпаки) більш повній реалізації людиною самої себе, своїх можливостей, вимагають адекватної оцінки ре-альної ситуації, вміння не тільки адаптуватися до цих нових динамічних умов, але й переорієнтува-тися і переоцінити нові професійні реалії. У цьому контексті, на наш погляд, вартує уваги досить оригінальна позиція М.Чошанова, який, виводячи 

формулу компетентності сучасного фахівця, визна-чає в якості її елементів мобільність знань, варіа-тивність методу і критичність мислення, що дозво-ляє виокремити суттєву характеристику професій-ної мобільності – її незавершеність [1, 12].  Термін «професійна незавершеність» уживає і В. Вершловський при характеристиці компетент-нісної мобільності, що акумулює самобутність педагога, унікальність його досвіду, постійне вдо-сконалення педагогічної діяльності, а також змі-ни суспільної свідомості й відносин, зміни змісту і методів викладання, якими фахівець має оволоді-ти, а цей процес не має меж [2, 26]. Безмежність самовдосконалення, багатство виборів дозволя-ють говорити і про незавершеність вияву профе-сійної мобільності. Причому постійні зміни ринку праці, ускладнення професійних технологій, поза сумнівом, ведуть до розширення професійної ком-петентності і не можуть не впливати на стан са-мооцінки фахівця. Сучасні зміни в освіті ведуть за собою рефор-мування всієї педагогічної системи, відповідно мобілізуються професійні компетенції вчителя, актуалізується нове бачення себе у професії. Май-бутній педагог повинен уміти приймати рішення і відповідати за них, розвивати в собі не тільки професійно значущі якості, що мають поліпрофе-сійний, поліфункційний характер, але й суб’єктив-ну готовність до неперервної самоосвіти, що до-зволяє закцентувати на прогностичній функції професійної мобільності. При цьому конструктив-ною нам видається думка П. Анохіна: чим шир-шою є мобілізація минулого досвіду, тим глиб-шим буде процес прогнозування саморозвитку (культурного, професійного, соціального), тим більшої енергетики потребує цей процес; саме в цьому і полягає одна із найважливіших характе-ристик професійної мобільності майбутнього вчи-теля: навчити рефлексії, прогнозуванню свого життя, розвинути волю щодо досягнення успіху [3, 259–262].  Зауважимо, у педагогічній діяльності саме від рефлексії залежить уміння мобілізувати себе, щоб вийти за межі ситуації і подолати соціально-особистісні, професійні труднощі. На основі реф-лексії, спрямованої на пошук їх причин, майбутній учитель може керувати власною професійною діяльністю, зіставляти свої можливості й умови, що склалися у ситуації «ускладнення». Рефлек-сивний компонент виявляється також в умінні студента переосмислювати ставлення до власної діяльності, що виражається у побудові нових об-разів професійного «Я» (Я-реальне, Я-майбутнє, Я-ідеальне). На наш погляд, ступінь усвідомлення динаміки професійних самозмін, здатність вста-новити відповідність між реальним та ідеальним 
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професійними образами «Я» є головними показ-никами самоосмисления індивідуальних можли-востей у досягненні образу «Я» професійно мо-більного вчителя початкової школи [4, 52].  Професійна мобільність учителя проявляєть-ся в інтересі до процесів індивідуалізації й соціа-лізації із урахуванням змін загальної історичної ситуації, нових цілей і цінностей освітнього про-цесу, що, вочевидь, засвідчує виключну роль озна-ченої особистісно-професійної якості педагога у розв’язанні завдань гуманізації освіти. Обгрунто-ваність цієї позиції посилюється твердженням В. Онушкіна та Є. Огарьова про те, що «згідно з філософською та соціально-політичною доктри-ною, що проголошує благо людини як вищої мети освітньої діяльності, зміст освіти має забезпечити вільний і всебічний розвиток особистості, діяльну участь індивіда в житті суспільства. Це означає, що треба надавати можливість вільного вибору в навчальній діяльності, спонукати саморозвиток особистості, розвивати мобільність як якість осо-бистості. При цьому професійна мобільність педа-гога є умовою розвитку мобільності школя-рів…» [5, 65].  Акцентується також на двоспрямованості професійної мобільності педагога [6] – організа-ційної і соціальної, – що, з одного боку, зумовлює розвиток внутрішньої позиції майбутнього вчите-ля, а з іншого – рух уперед, упровадження і розви-ток новацій, проектування освітнього середовища неможливе без мобільної, компетентної діяльнос-ті індивідів.  Необхідність пошуку вищою школою нових педагогічних підходів, орієнтованих, передусім, на вільний розвиток особистості майбутнього вчителя початкової школи, на виявлення при цьо-му його ініціативи, самостійності, конкурентосп-роможності, мобільності, самореалізації, безумов-но, актуалізує акмеологічну складову в системі професійної освіти.  Зауважимо, суттєвим у контексті окресленої проблеми є те, що акмеологія як міждисциплінар-на галузь знань у системі наук про людину апе-лює до таких науково-методологічних принципів, як: «сходження до розвитку людини як особистос-ті і суб’єкта діяльності; домірність соціальних і життєвих змін із особистісними і суб’єктними властивостями людини; самоуправління та само-реалізація особистості для досягнення вищого ступеня розвитку своїх якостей у надскладному соціумі; розгляд об’єктивних і суб’єктивних умов розвитку індивідуальності людини поза жорстко заданих настанов» [7].  Звертаємо увагу на наявність різних науко-вих позицій щодо проблеми особистісно-професійного розвитку, пріоритетність яких зу-

мовлена їх значущістю не тільки у становленні педагога-професіонала, але й, водночас, професій-но мобільного вчителя початкової школи. Так, О. Деркач наголошує, що акмеологічна складова су-проводжується прогресивним зростанням профе-сійно-особистісного потенціалу суб’єкта діяльнос-ті, виникненням у нього особистісного акмеологі-чного механізму і перетворенням його особистос-ті, яке призводить до суттєвого підвищення за-кладених у ньому можливостей продуктивного розвитку, причому продуктивність трактується як напрям руху особистісного і професійного рос-ту людини щодо досягнення свого «акме». При цьому науковець уточнює, що під акмеологічним механізмом розуміються «… такі явища і процеси, завдяки яким відбувається прогресивний розви-ток суб’єкта діяльності, взаємодія, що підвищує рівень його організації й організованість усієї осо-бистісної системи, включаючи її професійно-діяльнісні складові» [8, 362]. За твердженням ученого, в межах означеного підходу суб’єкт саморозвитку ніби знаходиться у просторі між двома полюсами – від реального (часто неоптимального) до ідеального способу самоорганізації. Його активність розгортається саме в цьому «реально-ідеальному» просторі і проявляється в постійному розв’язанні протиріч між тією високоорганізованою живою системою, якою є він сам, і об’єктивними умовами його жит-тєдіяльності [9, 36]. Вочевидь, рушійною силою професійного розвитку фахівця є суперечність між очікуваним і реальним результатом, який базується на кардинальній перебудові концепції самого себе і натомість побудови нової шляхом самовдосконалення, самоперебудови й корекції своєї поведінки і діяльності [10]. Подібної думки дотримується і Л. Мітіна, ак-центуючи увагу на моделі професійного розвитку, що визначається суперечністю між «Я-дієвим», «Я-віддзеркаленим» і «Я-творчим», де професіонал характеризується здатністю бачити власну про-фесійну діяльність цілісною [11].  Щодо цілісного бачення власного професійно-го розвитку видається за необхідне звернутися до концепції становлення професіонала Ю. Поварен-кова, згідно з якою рушійною силою професіоналі-зації є суперечність між професійними вимогами і можливостями людини, між особистісними потре-бами та умовами професіоналізації. При цьому головними показниками професіоналізації учений визначає такі: професійна продуктивність, профе-сійна ідентичність, професійна зрілість (ефектив-ність професійного розвитку і професійної діяль-ності, значущість професії для людини, здатність до саморегулювання професійного розвитку), що є суттєвим у контексті окресленої проблеми [12]. 
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Потреба практико орієнтованої спрямованос-
ті професійної підготовки майбутнього вчителя 
початкової школи зумовлена, на наш погляд, супе-речністю щодо професійної готовності сучасних учителів, де, з одного боку, – фундаменталізм, академізм, ґрунтовні теоретичні знання, а з іншо-го – невміння ефективно застосовувати набуті знання, самостійно вирішувати конкретні педаго-гічні задачі чи ситуації, труднощі у безпосередній практиці вчительської діяльності. Поза сумнівом, важливим показником якості засвоєння студентами педагогічної теорії є діє-вість отриманих знань, що оцінюється вмінням їх оптимального, творчого застосування на практи-ці. Використання знань на практиці – складний аналітико-синтетичний процес, що передбачає готовність студента до усвідомленого поєднання теоретичних і практичних знань, формування й закріплення навичок, трансформації теоретичних положень у практичну сферу. Педагогічна практика загалом розглядається нами як домінантний, поліфункційний феномен у практико орієнтованому освітньому процесі за-кладу вищої освіти, змістова наповнюваність яко-го розкривається в її освітній, розвивальній та діагностувальній функціях. Ми виходимо з того, що у процесі педагогічної практики усвідомлю-ються й застосовуються фундаментальні теорети-чні знання, інтенсифікується розвиток педагогіч-ного мислення, творчих здібностей студентів (освітня функція педагогічної практики). Водно-час, педагогічна практика – це етап особистісного формування майбутнього вчителя, його загальної і професійної культури, коли створюються мож-

ливості для самоактуалізації студента, різнобіч-ного виявлення його індивідуальності, особистіс-ної самореалізації як умови динамічного і непере-рвного вдосконалення діяльності майбутнього вчителя (розвивальна функція), коли здійснюєть-ся перевірка ступеня професійної підготовленості та придатності студентів до педагогічної діяльно-сті (діагностувальна функція). Отже, поза сумнівом, сьогодення зумовлює необхідність зміни стратегічних, глобальних ці-лей педагогічної освіти, пошуку нових підходів до професійного виховання студентської молоді, особливо майбутніх учителів початкової школи, цілісного становлення і розвиток особистості майбутнього вчителя, формування готовності бути мобільним у професійній діяльності, що за-безпечується «переведенням» майбутніх педаго-гів із стану виконавців у стан активно діючих су-б’єктів, внутрішньо готових до самозмін у швид-козмінному світі, здатних коректувати життєві ситуації, змінюючись і розвиваючись при цьому і як особистість, і як професіонал. Це дозволить майбутньому вчителю, зокрема початкових кла-сів, оволодіти такими формами і методами діяль-ності, які оновлять школу майбутнього новими цінностями освіти [4, с. 4]. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи має бути спрямована на його неперервне внутрішнє особи-стісно-професійне збагачення в процесі дієвої ак-тивності, формування доцільних взаємовідносин з професією, працею, потреби в постійному фахо-вому зростанні, самовдосконаленні як педагога-професіонала з чим, власне, ми і пов’язуємо перс-
пективи подальших наукових розвідок.  
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Раиса Прима. Профессинальная подготовка будущего учителя начальной школы: стратегия 
изменений 

В статье освящаются позиции относительно необходимости определения новых стратегических 
ориентиров в отрасли профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы как новой 
генерации педагогических кадров. Которая рассматривается в контексте реформаторских тенденций 
общественного прогресса, разномасштабной интеграции и глобализации, превращения образования в 
«фактор экономического роста, источник национального единства, средство социального продвиже-
ния каждого гражданина». Определены и конкретизированы такие стратегические векторы изменений 
в профессиональной подготовке будущего учителя начальной школы, в частности, через актуализацию: 
формата подготовки профессионально мобильного учителя, акмеологической составляющей в станов-
лении педагога-профессионала, практико ориентированной направленности подготовки будущего учи-
теля начальной школы. Акцентируется внимание на двунаправленности профессиональной, универ-
сальности этого интегративного образования, его незавершенности, исключительной роли профессио-
нальной мобильности как личностно-профессионального качества педагога в решении задач гуманиза-
ции образования, мобилизации профессиональных компетенций, прогнозировании саморазвития буду-
щего учителя. Отмечено наличие разных научных позиций относительно проблемы личностно-
профессионального развития учителя, приоритетности акмеологического подхода в становлении пе-
дагога-профессионала, необходимости подготовленности студентов к осознанному соединению теоре-
тических и практических знаний, формированию и закреплению навыков, трансформации теоретиче-
ских положений в практическую сферу профессионально-педагогической деятельности. 

Ключевые  слова :  будущий учитель, личностно-профессиональное развитие, педагог-профес-
сионал, начальная школа, профессиональная подготовка, профессиональная мобильность, стратегия 
изменений. 

 

Raisa Prima. Professional training of primary school teachers: change strategies 
The article focuses on the necessity of identifying new strategic guidelines for the training of future primary 

school teachers as a new generation of pedagogical staff that is considered in the context of the reform trends of 
social progress, the various dimensions of integration and globalization, the transformation of education into a 
«factor of economic growth, a source of national unity, means of social promotion of every citizen «. The following 
strategic vectors of changes in the professional training of the future teacher of elementary school are outlined 
and specified, in particular, due to the actualization: the format of the training of a professionally mobile teacher, 
the acmeological component in the formation of a professional teacher, a practical orientation of the training of 
the future teacher of elementary school. The emphasis is on the two-directionality of professional mobility, the 
universality of this integrative entity, its incompleteness, the exclusive role of professional mobility as a personal 
and professional quality of a teacher in solving the tasks of humanizing education, mobilizing professional compe-
tences, forecasting the self-development of a future teacher of elementary school. The presence of different scien-
tific positions regarding the problem of the teacher’s personal and professional development, the priority of the 
acmeological approach in the formation of a professional teacher, the need for a student’s preparedness for an 
informed combination of theoretical and practical knowledge, the formation and consolidation of skills, the trans-
formation of theoretical positions into the practical sphere of vocational and pedagogical activity is noted. 

Key  words :  future teacher, personal and professional development, teacher professional, primary school, 
professional training, professional mobility strategy changes.  

Раїса ПРІМА Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: стратегія змін  


