
176 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

DOI: 10.33310/2518-7813-2019-67-4-176-181 
УДК 378.016:[373.2:159.946.4] 

Юлія  РУДЕНКО  
доктор педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти 
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», 
вул. Старопортофранківська, 26, м. Одеса, Україна  ORCID: 0000-0002-9253-0679 e-mail: rudenkoj@gmail.com 

КОМПОНЕНТИ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ  
КУЛЬТУРОМОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
У статті розглянуто теоретичні засади проблеми формування професійно-методичної спрямова-

ності культуромовної особистості майбутніх вихователів. З’ясовано сутність ключових понять 
«спрямованість», «професійна спрямованість», «професійно-методична спрямованість», «мовленнєво-
методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», «професійно
-методична спрямованість культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти». На основі аналізу нормативних документів з організації освітнього процесу у закладах вищої 
освіти автором визначено компоненти професійно методичної спрямованості майбутніх вихователів 
закладів дошкільної освіти: мотиваційний, когнітивний, професійно-орієнтований, рефлексивно-
оцінний. Автором описано принципи формування професійно-методичної спрямованості культуромов-
ної особистості майбутніх вихователів, які сприяють підвищенню успішності реалізації процесу форму-
вання культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

Ключові  слова :  спрямованість, професійна спрямованість, професійно-методична спрямова-
ність, мовленнєво-методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної 
освіти, компоненти, принципи. 
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Актуальність дослідження визначається не-обхідністю оновлення змісту фахової підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної осві-ти, раціонального поєднання в освітньому проце-сі закладів вищої освіти їхньої теоретично-професійної і практичної (методично-спрямо-ваної) підготовки. Напрями розвитку дошкільної та вищої освіти на державному рівні регламенту-ються Законами України «Про освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про дошкільну осві-ту» (2017), «Базовий компонент дошкільної осві-ти» (2012), Концепція розвитку педагогічної осві-ти (2018). Пріоритетність української мови у сфе-рі освіти, науки, культури визначається Законом України «Про забезпечення функціонування укра-їнської мови як державної» (2019). Метою Кон-цепції педагогічної освіти є підготовка педагогіч-них працівників нової генерації, забезпечення умов для становлення альтернативних моделей безперервного професійного та особистісного розвитку педагогів. Проблема методичної підго-товки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти виступила предметом дослідження таких учених: А. Богуш, Г. Григоренко, К. Крутій, І. Княжева, О. Корнєєва, Т. Пономаренко та ін.). Проблема підготовки майбутніх вихователів ЗДО до мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку розкрито в дослідженнях О. Аматьєвої, А. Богуш, 

Н. Гавриш, О. Швець, І. Луценко та ін.). Водночас проблема формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості май-бутніх вихователів закладів дошкільної освіти не була предметом спеціального дослідження. Наяв-ні суперечності між: необхідністю забезпечення етнокультурної та культурологічної спрямовано-сті мовної, лінгводидактичної освіти майбутніх вихователів і недостатньою мовленнєвою спря-мованістю етнолінгвістичного, етнокультурного, культурологічного складників мовної підготовки майбутніх вихователів ЗДО в закладах вищої осві-ти; необхідністю формування професійно-мето-дичної спрямованості мовної особистості майбут-ніх вихователів закладів дошкільної освіти та не-достатнім теоретичним обґрунтуванням психоло-го-педагогічного супроводу їхньої мовленнєво-методичної підготовки у закладах вищої освіти; дидактичним розмаїттям форм, методів, засобів, прийомів мовленнєвого розвитку майбутніх вихо-вателів та відсутністю експериментальної мето-дики формування професійно-методичної спря-мованості майбутніх вихователів закладів дошкі-льної освіти зумовили необхідність наукової роз-відки з досліджуваної проблеми. Мета започаткованої наукової розвідки поля-гає у визначенні сутності поняття «професійно-методична спрямованість формування культуро-
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мовної особистості майбутніх вихователів закла-дів дошкільної освіти».  Для досягнення поставленої мети було окрес-лено такі завдання: 1) визначити сутність понят-тя «професійно-методична спрямованість форму-вання культуромовної особистості майбутніх ви-хователів закладів дошкільної освіти»; схаракте-ризувати структурні компоненти формування професійно-методичної спрямованості культуро-мовної особистості майбутніх вихователів закла-дів дошкільної освіти; 3) обґрунтувати принципи, на яких базується професійно-методична підгото-вка майбутніх вихователів ЗДО. Методи дослідження: аналіз методичної, пе-дагогічної, лінгводидактичної літератури з про-блеми дослідження, який дозволив визначити основні теоретико-методологічні засади започат-кованої наукової розвідки; емпіричні – аналіз нор-мативних документів (Державного стандарту, освітньої-професійної програми зі спеціальності 012 – «Дошкільна освіта», з метою уточнення ста-ну досліджуваної проблеми в теорії і практиці вищої освіти.  Так, у змісті Державного стандарту регламен-товано оволодіння майбутніх вихователів низкою спеціальних фахових компетентностей (КС -7. Зда-тність до національно-патріотичного виховання-дітей раннього і дошкільного віку (любов до Бать-ківщини,рідної мови, рідного міста; інтерес і пова-га до державнихсимволів України, національних традицій, звичаїв, свят,обрядів; КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами). Формування спеціальних фахових ком-петентностей видається можливим завдяки про-фесійно-методичній спрямованості процесу фахо-вої підготовки майбутніх вихователів ЗДО.  В руслі започаткованого дослідження з’ясує-мо сутність поняття спрямованість. Поняття «спрямованість» є різноманітно дослідженим в психології (Б. Басс, Т. Кружева, С. Рубінштейн, Д. Фельдштейн та ін.). Розкриттю різних аспектів професійної спрямованості майбутніх фахівців присвячено праці багатьох педагогів (А. Богуш, Н. Нічкало, Г. Кашканова, В. Сластьонін, О. Туриця, Л. Шевченко, Д. Щербакова, Ю. Якуніна та ін.). Уче-ними професійна спрямованість визначається як «якісна характеристика особистості, яка утворена сукупністю ціннісних орієнтацій, переконань, схи-льностей, здібностей особистості, які знаходять вияв в мотивах вибору професії; цілеспрямована взаємодія викладача і студентів, в процесі якої засвоюються знання, уміння і навички певної про-фесії» (Г. Кашканова) [5, с. 16- 17]; «багатогранне утворення, яке є результатом формування систе-ми ціннісних мотивів, які спонукають особистість до отримання професійних знань умінь і навичок 

і творчого їх використання на практиці» (Л. Шевченко) [13, с. 207]; «провідна, інтегральна риса особистості, характерною ознакою якої є вибіркове і мотиваційне ставлення індивіда до вибору професії відповідно ідеалів, світогляду, інтересів» (Д. Щербакова) [14, с. 2]; «організація навчання, яка забезпечує осягнення базових тео-ретичних знань, практичних умінь, навичок…. необхідних фахівцеві для формування професій-ного мислення, професійної самосвідомості та професійної культури» (О. Туриця) [10, с. 57]. Професійна спрямованість розуміється Т. Кружевою як «інтегральне новоутворення, що характеризується предметом професійної спрямо-ваності, яким виступає бажана професія, видами мотивів професійної діяльності, рівнем спрямова-ності, виявом чого, є міра вираженості прагнення до оволодіння професією та реалізації в ній, задо-воленістю чи незадоволеністю людини своєю професією» [7]. Професійна спрямованість витлу-мачується ученою, як передусім така інтегральна якість особистості майбутнього фахівця, що вияв-ляється і реалізується переважно «у вибірковому й мотивованому ставленні студента до вибору професії, відповідно до світоглядних поглядів, ідеалів, вподобань», тобто виявляється як «соціально-психологічна установка на певний вид діяльності» [7], в результаті чого, на основі пози-тивної мотивації та самомотивації, на думку Т. Кружевої, стає можливим набуття необхідних професійно-значущих знань, умінь і навичок.  Я. Левченко під професійною спрямованістю майбутніх педагогів розуміє «стрижневий профе-сійно-значущий складник динамічної інтегратив-ної системоутворювальної якості у структурі осо-бистості, що охоплює сукупність професійних по-треб, домінантних мотивів, надання переваги пе-дагогічної професії, професійних інтересів, потя-гів, ідеалів, настанов, святогляду, знань, пов’яза-них з діяльністю педагога, який організовує взає-модію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу, орієнтує його діяльність і поведінку, спо-нукає до аналізу та оцінки професійно-педагогічної діяльності [8, с.213]. Як бачимо, учені майже одностайні щодо структури професійної спрямованості майбутніх фахівців. Обов’язковими складовими якої є: цільо-
вий блок (індивідуальні особистісні вподобання, особистісні риси, схильності, переконання, нахи-ли, інтереси, мрії, ідеали, світогляд тощо); моти-
ваційний (усвідомлення необхідності певної про-фесії; позитивна настанова на оволодіння профе-сією; усвідомлення себе, своєї ролі в професії; по-зитивні очікування від майбутньої професії; пози-тивні емоційні настанови на процес і результат майбутньої професійної діяльності); професійно-
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технологічний (оволодіння професійно-значу-щими знаннями, уміннями та навичками, та на цій основі формування професійної (фахової) ком-петентності з подальшим творчим використан-ням їх в майбутній професії; формування готовно-сті до майбутньої професійної діяльності). На основі аналізу наукових визначень понят-тя «професійна спрямованість», визначаємо її як інтегральну якість майбутніх фахівців, керований процес оволодіння ними професійно-орієнтова-ними знаннями, уміннями і навичками, формуван-ні на цій основі інтегральної, загальних, спеціаль-них фахових компетентностей, нормативний зміст підготовки яких сформульовано і регламентовано програмними результатами навчання. Професійна спрямованість, на нашу думку, містить в своїй структурі такі компоненти: мотиваційний, техно-логічний, когнітивний, оцінно-контрольний.  Професійно-методична спрямованість майбу-тніх фахівців передбачає передусім акцентування та методичній складовій професійної підготовки майбутніх фахівців. Передумовою методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, за О. Корнєєвою, є методична робота. Під методичною роботою у ЗДО учена ро-зуміє «цілеспрямовану роботу вихователя-методиста з вихователями різного рівня профе-сійно-методичної компетентності з метою підви-щення їхньої педагогічної майстерності й оцінно-рефлексивної діяльності методичної спрямовано-сті… результатом якої є формування професійної, методичної компетентності » [6]. Керівником ме-тодичної роботи ЗДО виступає вихователь-методист, який «зосереджує увагу на концентра-ції, підтримці зусиль вихователів з реалізації но-вих знань, нового досвіду» [6]. Для успішності ме-тодичної роботи в закладах дошкільної освіти необхідною, на думку А. Богуш, є методична спря-мованість фахової підготовки майбутніх вихова-телів. В аспекті започаткованої наукової розвідки, актуалізовано на мовленнєво-методичній спрямо-ваності професійної підготовки майбутніх вихова-телів. Поняття «мовленнєво-методична спрямова-ністьпрофесійної підготовки майбутніх виховате-лів магістрів дошкільної освіти» визначається А. М. Богуш як «умотивована, позитивна настано-ва майбутніх магістрів на досконале володіння нормативним українським мовленням, осягнен-ням змісту і методики викладання навчальної дисципліни «Методика розвитку мовлення і на-вчання дітей рідної мови у закладах дошкільної освіти» студентами бакалаврату, позитивним емоційно-ціннісним до здійснення оцінно-конт-рольної, освітньо-мовленнєвої діяльності дітей і вихователів у процесі керівної мовленнєво-спрямованої методичної роботи у закладах дош-

кільної освіти, що, з одного боку, забезпечує педа-гогічну і методичну підтримку вихователям, а з іншого – ефективність мовленнєвого розвитку дітей» [1, с.12]. Мовленнєва методична спрямова-ність підготовки майбутніх магістрів позиціону-ється ученою як процес і результат «професійного зростання, їхнього прагнення до мовленнєво-методичної досконалості у професійно-мето-дичній роботі в ЗДО» [1, с.20]. Мовленнєво-мето-дична спрямованість майбутніх вихователів є пе-редумовою успішності їхньої майбутньої профе-сійної діяльності і одночасно виступає «сегмен-том їхньої професійної діяльності, яка супрово-джується мовленням» [1].  Виходячи із наукових трактувань понять «професійна спрямованість», «мовленнєво-методична спрямованість підготовки майбутніх вихователів дошкільної освіти» визначаємо клю-чове поняття наукової розвідки «професійно-
методична спрямованість культуромовної особи-
стості майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти», як: позитивно-умотивовану, емоційну настанову майбутніх вихователів закладів дош-кільної освіти на оволодіння професійно-значущими культурно-зорієнтованими, мовлен-нєвими, мовними знаннями, вміннями і навичка-ми в процесі опанування нормативних, мовознав-чих дисциплін та дисциплін фахової спрямованос-ті із посиленням етнокультурознавчої складової кожної дисципліни на засадах українознавчого підходу; індивідуально-груповий процес профе-сійної, професійно-мовленнєвої (фахової) підгото-вки, результатом якого є сформованість культу-ромовної особистості майбутніх вихователів ЗДО. Дисциплінами, які забезпечували процес фор-мування професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх виховате-лів закладів дошкільної освіти виступили: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Історія української культури», «Дитяча літерату-ра», «Основи образотворчого мистецтва з методи-кою образотворчої діяльності в ЗДО» – перший курс; «Сучасна українська мова з практикумом», «Етнопедагогіка»,«Культура мовлення та виразне читання» – другий курс; «Дошкільна лінгводидак-тика», «Теорія і методика музичного виховання», Методика ознайомлення дітей з українським на-родознавством у ЗДО», «Методика організації ху-дожньо-мовленнєвої діяльності дітей у ЗДО» – третій курс; «Методика навчання української мо-ви у ЗДО» – четвертий курс; «Методика організа-ції і управління освітнім процесом з розвитком мовлення і навчання дітей рідної мови в ЗДО» – перший курс магістратури; «Методика викладан-ня дошкільної лінгводидактики» – другий курс магістратури. 
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Компонентами професійно методичної спря-мованості культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є мотива-ційний, когнітивний, професійно-орієнтований, рефлексивно-оцінний. Схарактеризуємо означені компоненти. Мотиваційний компонент (наявність у студентів позитивної мотивації, самомотивації, взаємомотивації щодо мовленнєвого розвитку, врахування етнолінгвокультурних потреб студен-тів; формування мовної, мовленнєвої, культуроз-навчої, лінгвокультурознавчої, лінгвокраїнознав-чої, професійно-мовленнєвої компетенцій). Когні-
тивний компонент (опанування мовознавчих дис-циплін та дисциплін фахової, мовленнєво-методичної, українознавчої спрямованості; опану-вання етнолінгвістичного, українознавчого мате-ріалу упродовж усього періоду навчання у закладі вищої освіти; національно-мовне виховання засо-бами культурно-значеннєвих професійно-зорієнтованих текстів, які рекомендовані програ-мами навчання і виховання в ЗДО; усвідомлення національно-культурної, мовної специфіки украї-нського народу; мовно-термінологічна підготовка майбутніх вихователів). Професійно-орієнтований (обізнаність майбутніх вихователів з традиційни-ми та новітніми (інноваційними) експеримен-тальними методиками, технологіями мовленнє-вого розвитку дітей дошкільного віку та обізна-ність із методиками власного мовленнєвого само-розвитку, самоосвіти; уміння використовувати набуті фахові компетентності в майбутній профе-сійно-мовленнєвій діяльності). Рефлексивно-
оцінний (наявність у майбутніх вихователів знань, умінь і навичок необхідних для формування куль-туромовної особистості дітей дошкільного віку; наявність аналітичних знань, умінь і навичок здійснювати самооцінку, рефлексію задоволенос-ті професійно-методичною спрямованістю їхньо-го мовленнєвого розвитку, сформованості культу-ромовних знань, умінь і навичок).  

Принципами формування професійно-методичної спрямованості культуромовної особи-стості майбутніх вихователів виступили: лінгво-дидактичні принципи (взаємозв’язок мислення, мови і мовлення; комунікативна спрямованість навчання; ситуативність моделювання майбут-ньої професійно-мовленнєвої діяльності в нав-чальному процесі); принцип науковості і доступ-ності; принцип комунікативної спрямованості навчання; принцип варіативності в розробці про-грамно-методичного, психолого-педагогічного, психолінгвістичного забезпечення у формуванні культуромовної особистості; принцип комплекс-ності; принцип практичної спрямованості майбут-ньої професійної діяльності; принцип наступнос-ті; принцип послідовності; принцип систематич-ності; принцип перспективності; принцип співт-ворчості,співробітництва всіх учасників освітньо-го процесу – викладачів закладів вищої освіти, майбутніх вихователів, вихователів ЗДО, методис-тів; принцип індивідуалізації навчання; принцип педагогічної мобільності; системності; принцип стимулювання мовленнєвого розвитку майбутніх вихователів, який передбачав позитивну мотива-цію, самомотивацію, саморозвиток, самоосвіту в професійно-мовленнєвій діяльності. Перспективи подальших наукових розвідок вбачаємо у проведенні пошуково-розвідуваль-ного етапу експерименту, визначенні критеріїв, показників та характеристиці рівнів сформовано-сті культуромовної особистості майбутніх вихова-телів, теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов психолого-педагогічного супроводу форму-вання професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості майбутніх виховате-лів закладів дошкільної освіти, розробленні від-повідного програмно-методичного забезпечення формування професійно-методичної спрямовано-сті культуромовної особистості майбутніх вихова-телів ЗДО. 
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Юлия Руденко. Компоненты профессионально-методической направленности культурно-
речевой личности будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Целью статьи является аналитический анализ научных исследований проблемы формирования 
профессионально-методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей 
дошкольных учебных учреждений. Заданиями публикации являются: определить сущность и структуру 
ключевого понятия исследования; рассмотреть и охарактеризовать структурные компоненты, прин-
ципы организации процесса психолого-педагогического сопровождения формирования профессионально-
методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных учеб-
ных учреждений. Автором рассматриваются ключевые понятия исследования «направленность», 
«профессиональная направленность», «профессионально-методическая направленность», «методи-
чески-речевая направленность будущих воспитателей дошкольных образовательных учреждений», 
«профессионально-методическая направленность культурно-речевой личности будущих воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений». На основе анализа нормативных документов организации 
образовательного процесса в высших учебных заведениях определены компоненты профессионально-
методической направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных учеб-
ных учреждений: мотивационный, когнитивный, методический, профессионально-ориентированный, 
рефлексивно-оценочный. Автором описаны принципы формирования профессионально-методической 
направленности культурно-речевой личности будущих воспитателей дошкольных образовательных 
учреждений, которые обеспечивают успешность психолого-педагогического сопровождения профессио-
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Юлія РУДЕНКО · Компоненти професійно-методичної спрямованості  культуромовної особистості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти 
нально-речевой подготовки будущих воспитателей на всех этапах обучения (бакалаврат, магистра-
тура).  

Ключевые  слова :  направленность, профессиональная направленность, профессионально-
методическая направленность, методико-речевая направленность подготовки будущих воспитателей 
дошкольных образовательных учреждений, компоненты, принципы. 

 
Yuliia Rudenko. Сomponents the professional and methodical direction of the cultural and speech 

personality of future educators of preschool educational institutions 
The aim of the article is an analytical analysis of scientific research on the problem of the formation of a pro-

fessional and methodological orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool 
educational institutions. Publishing tasks are: to determine the essence and structure of the key concept of re-
search; to consider and characterize the structural components, principles of the organization of the process of 
psychological and pedagogical support of the formation of the professional and methodological orientation of the 
cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions. The author considers 
the key concepts of the study: "orientation", "professional orientation", "professional and methodological orienta-
tion", "methodological and speech orientation of future teachers of preschool educational institutions", 
"professional and methodical orientation of the cultural and speech personality of future educators of preschool 
educational institutions". Based on the analysis of normative documents of the organization of the educational 
process in higher educational institutions, the components of the professional and methodological orientation of 
the cultural and speech personality of future educators of preschool educational institutions have been deter-
mined: motivational, cognitive, methodological, professionally oriented, reflective-evaluative. The author de-
scribes the principles of the formation of the professional and methodological orientation of the cultural and 
speech personality of future educators of preschool educational institutions, which ensure the success of the psy-
chological and pedagogical support of professional and vocational training of future educators at all stages of 
training (bachelor, master). 

Keywords :  orientation, professional orientation, professional and methodological orientation, methodo-
logical and speech orientation of the training of future teachers of preschool educational institutions, compo-
nents, principles.   


