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Постановка проблеми. Модернізація зага-льної середньої освіти, відповідно до законів України про освіту, передбачає підсилену увагу до вивчення іноземної мови дітьми молодшого шкільного віку. Пріоритетна роль у цій роботі належить учителеві як основному суб’єкту на-вчального процесу. Відомо, що процес форму-вання фахівця є тривалим і складається з різно-манітних видів діяльності. Проте провідне місце в цьому процесі вчені віддають формуванню в студента, мабутнього вчителя, готовності до професійної діяльності (Бігич О.Б., Капська А.Й., Пехота Е.Н., Редько В.Г., Сериков В.В., Узнадзе Д.Н. та інші). Спільним в дослідженнях цих уче-них є трактування її як особистісного утворен-ня, що забезпечує внутрішні умови для успішно-го виконання професійної діяльності. Компоне-нтами готовності до педагогічної діяльності прийнято розглядати установку, мотиви, знан-ня про предмет і способи діяльності, навички і вміння їх практичного використання [1]. Отже, розглядатимемо готовність майбутнього вчите-ля іноземної мови (ІМ) початкової школи до професійної діяльності як результат його відпо-відної підготовки у вищому навчальному закла-ді. Саме опису процесу формування готовності майбутнього вчителя ІМ початкової школи до впровадження комунікативного підходу (КП) у навчанні ІМ молодших школярів і аналізу ре-зультатів експериментальної роботи присвяче-на наша стаття. 
Виклад основного матеріалу. Метою експе-риментальної роботи було простежити динамі-ку зростання готовності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи до реалізації КП протягом усіх років навчання у вищому на-вчальному закладі та перевірити гіпотетичні положення ефективності розроблених організа-ційно-педагогічних умов і моделі їх реалізації в навчальному процесі. Відповідно до мети і пос-

тавлених завдань експериментальне навчання здійснювалося в кілька етапів: І етап – розвіду-вальний експеримент; ІІ етап – формувальний експеримент [2, c. 129]. Метою розвідувального експерименту була апробація моделі реалізації розроблених органі-заційно-педагогічних умов підготовки майбут-нього вчителя ІМ початкової школи до впрова-дження КП [2, c. 143]. Метою формувального експерименту було визначення рівня готовнос-ті студентів V курсу до реалізації КП до і після впровадження спецкурсу “Комунікативний під-хід до навчання ІМ учнів початкової школи”, проходження студентами виробничої комуніка-тивно орієнтованої педагогічної практики та створення іншомовного комунікативного сере-довища (ІКС) [2, c.156].  Перебіг експериментальної роботи включав апробацію організаційно-педагогічних умов, змісту і форм фахової підготовки формування готовності майбутнього вчителя ІМ початкової школи до реалізації КП, а саме: 1) забезпечення інтегративної цілісності психолого-педагогіч-них, лінгвістичних дисциплін і методики викла-дання ІМ у початковій школі на засадах КП шля-хом внесення змін до програм зазначених дис-циплін; 2) наповнення змісту методики викла-дання ІМ та лінгвістичних дисциплін теорією і практикою КП; 3) формування в студентів умінь проектувати комунікативно орієнтований урок з ІМ у процесі проведення тренінгів; 4) орієнта-ція цілей і мотивів педагогічної практики на формування іншомовної комунікативної компе-тенції молодшого школяра; 5) введення в зміст програм педагогічних практик завдань комуні-кативно орієнтованого навчання; 6) створення ІКС. Підсумком розвідувального експерименту був контрольний зріз, мета якого – з’ясувати ефективність розробленої моделі формування 
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Р о з д і л  2 
Технології педагогічної освіти 
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готовності. Порівняння результатів контроль-них робіт на початку та наприкінці І етапу екс-перименту позначилися незначним зростанням середніх значень сформованості компонентів професійної готовності студентів експеримен-тальних груп: рівень мотиваційного компонен-та виріс на 0,28 бала; змістового – на 0,37 бала; процесуального – на 0,63 бала; регулятивного – на 0,55 бала. В середньому рівень готовності майбутнього вчителя до реалізації КП в навчан-ні ІМ учнів початкової школи зріс на 0,44 бала. Такий результат виявився не зовсім переконли-вим, зважаючи на те, що експериментальне на-вчання було спрямоване саме на формування зазначеної готовності. Отже, незважаючи на те, що повторне діагно-стування студентів на І етапі експерименталь-ного навчання засвідчило зростання професій-ного спрямування респондентів у напрямі кому-нікативно орієнтованої педагогічної діяльності, все ж воно виявило в деяких компонентах моде-лі окремі недоліки, що перешкоджають досяг-ненню бажаного результату. Відтак перед нами постала необхідність певної корекції змісту компонентів моделі. З цією метою по закінчен-ню І етапу експериментального навчання серед студентів проводилось анонімне анкетування. У результаті обробки відповідей ми отримали дані, необхідні для корекції змісту і форм підго-товки: інформацію, яка дозволила скласти уяв-лення про ставлення студентів до внесених змін у навчальний процес і їх вплив на формування готовності майбутнього вчителя до реалізації КП в навчанні ІМ учнів початкової школи. Ми змогли виявити труднощі, з якими зіткнулися студенти, а також проблеми в організації навча-льно-виховного процесу тощо. Звернемося до отриманих результатів. В першу чергу привертає увагу те, що, хоча за результатами анкетування майже половина ре-спондентів (45%) вважають, що їх задовольнила інформація про особливості навчання ІМ учнів початкової школи під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін, все ж таки значна час-тина студентів (22%) бажають мати більше ін-формації з цього питання. Однією з причин та-кого стану речей ми вважаємо низький рівень професійної мотивації в студентів. Це, в свою чергу, дає підстави зробити перерозподіл ауди-торних занять з курсу методики викладання ІМ у початковій школі на користь збільшення кіль-кості годин для вивчення розділу “Формування в студентів знань, умінь і навичок реалізації ко-мунікативних засобів, методів, форм, прийомів навчання ІМ у початковій школі” або введення 

спецкурсу “Комунікативний підхід до навчання ІМ учнів початкової школи”. На запитання, чи потрібно використовувати технології комунікативно орієнтованого на-вчання під час вивчення професійно орієнтова-них дисциплін у вищому навчальному закладі, ми отримали в цілому позитивну відповідь: 63% респондентів хотіли б навчатися за комуні-кативно орієнтованими технологіями. 35% рес-пондентів хотіли б поєднувати різні технології в навчанні ІМ і лише 2% не проявили зацікавле-ності у використанні комунікативно орієнтова-них технологій. Такий результат опитування підтвердив наше припущення про те, що досвід навчання студентів у вищому навчальному за-кладі об’єктивно впливає на формування їхньо-го майбутнього досвіду організації навчального процесу у початковій школі. Це зумовлює актив-но використовувати комунікативні технології під час вивчення студентами професійно орієн-тованих дисциплін. Пам’ятаючи про те, що метою експерименту є підтвердження (чи спростування) ефективно-сті організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя до реалізації КП в навчан-ні ІМ учнів початкової школи, ми поцікавилися думкою студентів про ці умови. Зокрема, для нас важливо було дізнатися, чи підтвердилося припущення про важливість створеного ІКС для майбутньої професійної діяльності. Як засвід-чив аналіз анкет, переважна більшість респон-дентів (76%) переконані у важливості створено-го ІКС для своєї майбутньої професії, але обме-жені можливості в користуванні Інтернетом не дають їм змоги спілкуватися з носіями ІМ у пов-ному обсязі. А відтак перед нами постала про-блема в організації систематичних занять з ко-ристування комп’ютером і мережею Інтернет у позанавчальний час. Були розроблені додаткові завдання для самостійної роботи з практичного курсу ІМ з метою формування вмінь організації спілкування з носіями ІМ за допомогою комп’ю-тера та мережі Інтернет. На запитання щодо ефективності іншої орга-нізаційно-педагогічної умови – організація ко-мунікативно орієнтованої педагогічної практи-ки з метою формування вмінь проводити кому-нікативно орієнтовані уроки, ми також отрима-ли в цілому позитивну відповідь: 27% респонде-нтів погодилися з цією умовою, 38% відповіли, що це допомогло їм і школярам у формуванні вмінь спілкуватися ІМ. Але значна частина рес-пондентів (35%) відмітила, що ця умова справ-дилася лише частково. У зв’язку з цим ми зму-шені були доопрацювати завдання та методичні 
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рекомендації до педагогічної практики, збага-тити їх комунікативно орієнтованими завдан-нями. Наприклад, ми запропонували студентам описати і застосувати на практиці один із при-йомів комунікативно орієнтованого навчання, побачених під час педпрактики, охарактеризу-вати цілі і мотиви власних уроків ІМ у початко-вій школі з позиції комунікативно орієнтовано-го навчання, розробити сценарії рольових ігор для учнів 2-4 класів тощо. Крім того, ми вважали за необхідне з’ясувати думку студентів про найбільш результативні форми навчання з формування вмінь проекту-вати комунікативно орієнтований урок з ІМ у початковій школі. Як виявилося, майже всі сту-денти надали перевагу тренінгу (54%), діловим і рольовим іграм (46%). Це дало підстави зроби-ти перерозподіл аудиторних занять з курсу ме-тодики викладання ІМ у початковій школі на користь практичних, що збільшило можливість проведення тренінгів, ділових і рольових ігор. Таким чином, аналіз результатів анкетуван-ня підтвердив доцільність визначених нами ор-ганізаційно-педагогічних умов, дав можливість визначити недоліки в організації та змісті екс-периментального навчання й удосконалити зміст й організацію формувального експериме-нту, а саме: 1) у змісті програми спецкурсу “Комунікативний підхід до навчання ІМ учнів початкової школи” ми збільшили кількість та-ких форм роботи як тренінги, ділові та рольові ігри за рахунок зменшення кількості лекцій; 2) збагатили педагогічну практику новими варі-антами комунікативно орієнтованих завдань; 3) удосконалили зміст і організацію ІКС. Підсумком формувального експерименту став контрольний зріз, мета якого – з’ясувати ефективність удосконалених нами технологій упровадження організаційно-педагогічних умов підготовки майбутнього вчителя до реалізації КП в навчанні іноземної мови учнів початкової школи. За результатами комплексної діагностичної роботи після проведення зазначеного спецкурсу студенти продемонстрували значно кращий загальний результат готовності до реалізації КП в навчанні ІМ учнів початкової школи та ро-зуміння його особливостей. У відповідях студе-нтів на перше запитання (визначення мети уро-ку ІМ у початковій школі) прямо чи опосередко-вано згадувалися психофізіологічні особливості молодшого школяра та умови формування і роз-витку його іншомовної комунікативної компе-тенції. Вони порівняно вільно і в більшому обся-зі володіли інформацією про пріоритетні напря-

ми розвитку сучасної зарубіжної та вітчизняної педагогіки та шкільної освіти в галузі навчання іноземних мов, охоче інтерпретували її згідно з власними поглядами. Серед відповідей з третього запитання були запропоновані нетрадиційні форми проведення уроків (уроки-ігри, театралізовані уроки, уроки-подорожі, уроки-турніри, урок-мрія, урок-конкурс, урок-аукціон тощо), інтерактивні ме-тоди їх проведення (робота в групах, парах, “ситуація успіху” тощо), прийоми (“чарівний мікрофон”, робота в шеренгах , що рухаються, “репортаж” та інші). Питання 4 і 5 (про складові іншомовної комунікативної компетенції молод-шого школяра та необхідність створення розу-мово-мовленнєвих завдань) не викликали у сту-дентів значних труднощів. Ними були названі та охарактеризовані всі види іншомовної кому-нікативної компетенції молодшого школяра, а також достатньо професійно з психологічної та методичної точок зору обґрунтовано необхід-ність використання розумово-мовленнєвих за-вдань до вправ. Додатково нами було з’ясовано, що організа-ція ІКС сприяла формуванню і розвитку в студе-нтів комунікативних професійно значущих цін-ностей, важливих для їхньої майбутньої профе-сійної діяльності: особистісних (індивідуальної здатності особистості педагога як суб’єкта педа-гогічних відносин до спілкування ІМ); предмет-них (знання та вміння з професійно орієнтова-них дисциплін); людських (дитина як головна педагогічна цінність і педагог, здатний до фор-мування і розвитку її іншомовної комунікатив-ної компетенції, співробітництва з нею, соціаль-ного захисту, надання допомоги, підтримки її індивідуальності й розвитку творчого потенціа-лу); практичних (способи комунікативно орієн-тованої практичної діяльності, перевірені прак-тикою навчально-виховної системи, відповідні комунікативно орієнтовані технології).  Порівняльне оцінювання рівнів готовності майбутніх учителів до реалізації КП в навчанні ІМ учнів початкової школи до та після впрова-дження спецкурсу “Комунікативний підхід до навчання іноземної мови учнів початкової шко-ли” показує, що у 21% студентів відбувся пере-хід на наступний рівень готовності, 10% студен-тів змогли перейти з низького на середній, 9% перейшли з середнього на високий, 2% – з низь-кого на високий. Ці результати підтверджують достовірність визначених нами організаційно педагогічних умов. На заключному етапі дослідження студентам в кінці педагогічної практики було запропоно-
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вано провести комунікативно орієнтований урок з ІМ, та описати технологію формування іншомовної комунікативної компетенції молод-шого школяра. 93% студентів досягли комуні-кативно орієнтованої мети уроку; процес фор-мування іншомовної комунікативної компетен-ції учнів свого класу описали 89 % студентів.  
Висновки. Отже, ефективність формування готовності майбутнього вчителя іноземної мо-ви початкової школи залежить від уміння на-вчального закладу творчо організовувати інте-рактивну взаємодію викладачів і студентів у навчальному процесі та забезпечувати повно-цінну теоретичну і практичну підготовку студе-нтів до майбутньої професійної діяльності. Перспективність розробки досліджуваної проблеми полягає у подальшому визначенні шляхів і засобів формування готовності майбут-нього вчителя іноземної мови початкової шко-ли до впровадження комунікативно орієнтова-ного навчання у процесі дистанційної післядип-ломної педагогічної освіти та в організації між-культурної комунікації.  
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В статье представлены результаты разведывательного и формирующего экспериментов исследова-
ния уровня сформированности готовности студентов к реализации коммуникативного подхода в обуче-
нии иностранному языку учеников начальной школы. 
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The article deals with the results of the prospective and forming experiments of studying the level of student’s 
readiness for the realization of the communicative approach to teaching English at primary school. 
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