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АКТУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ АСПЕКТІВ
САМООСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЯК
ЗАПОРУКА ЇХНЬОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ
У статті розкрито проблему актуалізації ціннісно-смислових аспектів
самоосвіти майбутніх учителів початкових класів як запоруки їхнього
професійного зростання.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування актуалізації
ціннісно-смислових аспектів самоосвіти майбутніх учителів початкових
класів та аналіз її впливу на процес професійного зростання майбутніх
фахівців. Використано загальнонаукові (аналіз, узагальнення), порівняльнозіставний і прогностичний методи наукового пізнання.
На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено
поняття «ціннісно-смислова спрямованість підготовки майбутніх учителів
початкових класів». Зазначено компетенції, що забезпечують спрямованість
підготовки сучасного вчителя початкових класів, а саме: усвідомлення
ціннісно-смислових аспектів педагогічної діяльності в сучасному суспільстві
та соціальної значущості майбутньої професії, володіння мотивацією щодо
організації професійної діяльності; використання різних засобів
професійного самопізнання і саморозвитку; вміння проєктувати
індивідуальний маршрут у педагогічній освіті; володіння способами
вдосконалення професійних знань, умінь та навичок шляхом використання
можливостей інформаційного середовища закладу освіти, регіону, області,
країни; володіння способами розв’язання різних завдань виховання та
духовно-морального розвитку особистості учнів тощо.
Визначено особистісно-педагогічні цінності, в яких відображено цілі,
мотиви, ідеали, установки діяльності вчителя початкових класів та його
педагогічна культура: позитивне сприйняття себе як педагога і ціннісне
ставлення до себе як до самоцінності; гуманістична позиція щодо дітей;
потреба в особистісній і професійній самореалізації; здатність до
самоосвіти, особистісної оцінки власного життєвого досвіду; потреба в
індивідуально-творчому саморозвитку; володіння способами професійноособистісного становлення; здатність коригувати умови та обставини
професійно-особистісного саморозвитку; емоційно-вольова саморегуляція
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тощо. Доведено, що у процесі практичної підготовки студентів для
актуалізації
ціннісно-смислових
аспектів
самоосвіти
доцільно
використовувати технологію самопроєктування як засіб професійноособистісного становлення майбутніх педагогів.
Ключові слова: майбутні вчителі, початкові класи, самоосвіта,
ціннісно-смислові аспекти, практична підготовка, оптимізація, рефлексія.
Nebytova I.A. Actualization of value-semantic aspects of self-education of
future primary school teachers as a guarantee of their professional growth. The
article reveals the problem of actualization of value-semantic aspects of selfeducation of future primary school teachers as a guarantee of their professional
growth.
The purpose of the research is the theoretical substantiation of actualization
of value-semantic aspects of self-education of future primary school teachers and
analysis of its influence on the process of professional growth of future specialists.
General scientific (analysis, generalization), comparative and prognostic methods
of scientific cognition are used.
Based on the analysis of psychological and pedagogical literature, the
concept of «value-semantic orientation of training future primary school teachers»
is defined. The competencies that provide the direction of training a modern
primary school teacher are indicated: awareness of the value-semantic aspects of
pedagogical activity in modern society; awareness of the social significance of the
future profession, motivation to carry out professional activities; use of various
means of professional self-knowledge and self-development; ability to design an
individual route in pedagogical education; possession of ways to improve
professional knowledge, skills and abilities by using the information environment
of the educational institution, region, region, country; mastery of ways to solve
various problems of education and spiritual and moral development of students,
etc.
Personal-pedagogical values are determined, which reflect the goals,
motives, ideals, attitudes of the primary school teacher and his pedagogical
culture: positive perception of oneself as a teacher and value attitude to oneself as
self-worth; humanistic position on children; the need for personal and professional
self-realization; ability to self-education, personal assessment of one's own life
experience; the need for individual and creative self-development; mastery of ways
of professional and personal development; ability to adjust the conditions and
circumstances of professional and personal self-development; emotional and
volitional self-regulation, etc. It is proved that in the process of practical training
of students for actualization of value-semantic aspects of self-education it is
expedient to use the technology of self-design as a means of professional and
personal development of future teachers.
Keywords: future teachers, primary school, self-education, value-semantic
aspects, practical training, optimization, reflection.
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Вступ. Проблема актуалiзації ціннiсно-смислових аспектiв самоосвiти
майбутніх учителiв у процесi практичної пiдготовки посiдає важливе мiсце у
реформуваннi вищої освiти. Провiдною метою нової освiтньої реформи, що
висвiтлена в нормативно-правових документах (Zakon Ukrainy «Pro osvitu»,
2017; Nova ukrainska shkola, 2017; Proekt «Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy
na period 2015-2025 rokiv», 2017; Proekt derzhavnoho standartu pochatkovoi
zahalnoi osvity, 2019), є оптимiзація практичної пiдготовки майбутнiх
учителiв початкових класiв шляхом конструювання індивiдуальної
самоосвiтньої програми на рефлексiйнiй основi.
У процесi пiдготовки спецiалістів у закладi вищої педагогiчної освiти
актуальним є завдання формування в майбутнiх учителiв початкових класiв
потреби в цiлеспрямованому i систематичному самовдосконаленнi себе як
творчої особистостi, усвiдомлення значення творчого потенцiалу в життi
педагога, ролi творчого педагогiчного процесу у формуваннi творчої
особистостi та розвитку її потенцiйних можливостей (Brychok, 2000).
Мета та завдання. Мета дослiдження – теоретично обґрунтувати
актуалiзацію ціннiсно-смислових аспектiв самоосвiти майбутнiх учителiв
початкових класiв та проаналiзувати її вплив на процес професiйного
зростання майбутнiх фахівцiв. Завдання: проаналiзувати ціннiсно-смислову
спрямованiсть пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв; визначити
особистiсно-педагогiчні цiнності професiйної дiяльності та особистiсного
розвитку майбутнiх учителiв початкових класiв; охарактеризувати технологiї
самопроєктування для актуалiзації ціннiсно-смислових аспектiв самоосвiти
майбутнiх учителiв початкових класiв; проаналiзувати принципи та шляхи
оптимiзації практичної пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв.
Методи дослідження. Пiд час дослiдження використано комплекс
методiв, а саме: загальнонауковi(аналiз, узагальнення), що стали основою для
визначення ступеня розробки проблеми; порiвняльно-зiставний – забезпечив
можливiсть порiвнювати й зiставляти думки науковцiв щодо проблеми
дослiдження; прогностичний – дозволив окреслити перспективи творчого
використання в сучаснiй освiтній практицi професiйної пiдготовки майбутнiх
учителiв початкових класiв.
Результати. Як зазначено у Концепцiї «Нової української школи»
(Nova ukrainska shkola, 2017), зараз суттєвих змiн зазнає процес i змiст
практичної пiдготовки майбутнiх учителiв, адже нова школа потребує нового
вчителя, який спроможний стати агентом цих змiн. Упровадженою
реформою передбачається низка стимулiв для професiйного й особистого
зростання вчителiв, аби залучити до педагогiчної професiї найкращих
фахiвців. Для оптимiзації практичної пiдготовки майбутнiх учителiв
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початкових класiв, перш за все, необхiдно орiєнтуватися на головнi
принципи Концепцiї «Нової української школи», як-от: новий змiст освiти,
що заснований на формуваннi компетентностей, якi потрiбні для успiшної
самореалiзації в соцiумі; наскрiзний процес виховання, який формує
цiнності; орiєнтацію на потреби дитини в освiтньому процесi,
дитиноцентризм; побудову освiтнього процесу на основi партнерства мiж
учнем, учителем i батьками.
Водночас, змiст вищої педагогiчної освiти в Українi визначається
вимогами з видiленням компетенцiй, що забезпечують спрямованiсть
пiдготовки сучасного вчителя початкових класiв (Dzhedzhera, 2010), зокрема:
 усвiдомлення ціннiсно-смислових аспектiв педагогiчної дiяльності в
сучасному суспiльстві;
 усвiдомлення соцiальної значущостi майбутньої професiї, володiння
мотивацiєю щодо успішної організації професiйної дiяльності;
 використання рiзних засобiв професiйного самопiзнання i
саморозвитку;
 умiння проєктувати індивiдуальний маршрут у педагогiчній освiті;
 володiння способами вдосконалення професiйних знань, умiнь та
навичок шляхом використання можливостей iнформаційного середовища
закладу освiти, регiону, областi, країни;
 володiння способами розв‟язання рiзних завдань виховання та
духовно-морального розвитку особистостi учнiв тощо.
У
зазначених
компетенцiях
вiдображено
ціннiсно-смисловi
характеристики дiяльності майбутнього вчителя початкових класiв у
сучасних умовах, що визначають якiсть навчання, виховання i розвитку
студентiв як майбутнiх педагогiв.
З огляду на це у процесi пiдготовки майбутнiх учителiв початкових
класiв великого значення набуває сфера ціннiсно-смислових стосункiв.
Реалiзація ціннiсного (аксiологічного) пiдходу в освiтньому процесi
передбачає визнання цiнності людини, її права на самовизначення,
саморозвиток, самоосвiту; розумiння цiнностей як особистiсних смислiв, що
прийнятi людиною.
Ми розглядаємо ціннiсно-смислову спрямованiсть пiдготовки
майбутнiх учителiв початкових класiв як процес набуття ними професiйнокультурних якостей, засвоєння цiнностей педагогiчної дiяльності та
формування усвiдомленого, відповiдального, гуманiстичного та професiйноетичного ставлення до педагогiчної дiяльності.
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Цiннісно-смисловий аспект педагогiчної свiдомості майбутнього
вчителя початкових класiв визначають цiнності, що сприяють професiйній
самореалiзації, саморозвитку творчої індивiдуальності у професiйній
дiяльності та задовольняють потребу у продуктивнiй гуманiстичній взаємодiї
та спiлкуванні з учнями тощо. Формування цiннісного ставлення майбутнiх
фахiвців до педагогiчної роботи виявляється у створеннi умов i ситуацiй, що
ґрунтуються на особистiсно-цiннісній дiяльності майбутнього вчителя.
У цьому контекстi особливого значення набувають особистiсні
цiнності, що спiввідносяться з життєдiяльністю людини в цiлому, мають
високий ступiнь стабiльності та виступають внутрiшніми носiями соцiальної
регуляцiї у структурi особистостi. Система стiйких ціннiсних орiєнтацій є
показником спрямованостi запитiв, iнтересів, потреб особистостi, її рiвня
духовного розвитку та соцiальної позицiї (Leont'ev, 2003).
В умовах пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв у ЗВО ми
акцентуємо увагу на розвитку компетенцiй, що визначають особистiсну
позицiю в педагогiчній дiяльності (гуманiтарна, культурологiчна, соцiальноособистiсна), змiстом яких є пiзнання i розумiння можливостей саморозвитку
особистостi, прищеплення цiнностей культури i вiдтворення культури у
власному життi, гуманiтарна позицiя людини по вiдношенню до дiтей i самої
себе i розвиток яких вiдбувається на основi гуманiстичних цiнностей.
З огляду на це важливо створити таке середовище, що допоможе
майбутньому фахiвцю в розвитку цiннісно-смислового ставлення до
педагогiчної професiї, розкриттi творчого потенцiалу та актуалiзації
цiннісних орiєнтацій, якi визначають формування майбутнього вчителя
початкових класiв як людини культури, що має високий рiвень професiйноособистiсного розвитку.
У професiйній дiяльності та особистiсному розвитку майбутнiх
учителiв початкових класiв можна видiлити особистiсно-педагогiчні цiнності,
в яких вiдображено цiлі, мотиви, iдеали, установки дiяльності вчителя
початкових класiв та його педагогiчна культура (Lopatkin, 2013), зокрема:
 позитивне сприйняття себе як педагога i цiннісне ставлення до себе
як до самоцiнності;
 гуманiстична позицiя щодо дiтей;
 потреба в особистiсній i професiйній самореалiзації;
 здатнiсть до самоосвiти, особистiсної оцiнки власного життєвого
досвiду;
 потреба в iндивідуально-творчому саморозвитку;
 володiння способами професiйно-особистiсного становлення;
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 здатнiсть коригувати умови та обставини професiйно-особистiсного
саморозвитку;
 емоцiйно-вольова саморегуляцiя тощо.
Одним iз шляхiв актуалiзації особистiсних смислiв освiти є
використання сучасних iнтерактивних освiтніх технологiй, що спрямованi на
формування самостiйної пошукової активностi студентiв через включення їх
у навчально-пiзнавальну та науково-дослiдну дiяльність. В якостi такої
технологiї ми визначаємо особистiсно-орiєнтовану технологiю пiдготовки
майбутнiх учителiв початкових класiв у сферi педагогiчної освiти, що
максимально зорiєнтована на їхнiй професiйно-особистiсний розвиток i
саморозвиток, а в її основу закладено iдею суб‟єктностi (коли людина
виступає «як суб‟єкт життєдiяльності», тобто суб‟єкт пiзнання, розвитку,
життя, працi).
Орiєнтація на суб‟єктнiсть як головне утворення особистостi пов‟язана
з розвитком у майбутнiх учителiв найважливiших характеристик особистостi:
активностi, самостiйності, рефлексивностi, моральної зрiлості. Це
забезпечується завдяки органiзації суб‟єкт-суб‟єктної взаємодiї всiх
учасникiв освiтнього процесу, що передбачає створення умов для
перетворення здiбностей i особистiсних властивостей майбутнiх фахiвців у
соцiально та професiйно значущi якостi, спiвпрацю студентiв i викладачiв
ЗВО у процесi розв‟язання педагогiчних ситуацiй із професiйнозорiєнтованим змiстом, що вимагає вiд майбутнiх учителiв початкових класiв
професiйного i особистiсного самовизначення, самореалiзації, рефлексiї,
самооцiнки тощо.
Особистiсна спрямованiсть освiтнього процесу полягає в тому, що вiн
орiєнтує майбутнiх учителiв початкових класiв на актуалiзацію їхнiх уявлень
про особливостi характеру, мотиви i здiбності особистостi, спонукає до
самопiзнання, самовизначення i саморозвитку, допомагає у складаннi
програм самоосвiти, самовиховання i професiйного самовизначення.
Дiяльність майбутнiх учителiв початкових класiв при особистiсній орiєнтації
освiтнього процесу спрямована на засвоєння цiннісно-смислових функцiй
педагогiчної дiяльності, знань щодо цiнності освiти та власної ролi в
соцiальному свiті та професiї, методики самоосвiти, самовиховання,
самотворення себе як педагога, досвiду дiалогового спiлкування, оцiнки
власного життєвого та педагогiчного досвiду, розвитку готовностi дiяти
самостiйно i вiдповідально у розв‟язаннi соцiально-особистiсних i
педагогiчних проблем.
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Необхiдно пiдкреслити, що у процесi використання особистiсно
орiєнтованої технологiї iстотно змiнюються позицiя i змiст дiяльності
викладача ЗВО. Так, дiяльність викладача спрямовується на: розвиток у
майбутнiх фахiвців домiнантної установки-мотивацiї на професiйноособистiсний саморозвиток i самовиховання; створення середовища, що
допомагає майбутнiм учителям початкових класiв у реалiзації їхнiх життєвотворчих здiбностей, креативностi в освiтній дiяльності; органiзацію ситуацiй
успiху, що забезпечують самоактуалiзацію i самовизначення кожного
майбутнього фахiвця; орiєнтацію на мiжособистісне спiлкування, дiалог;
формування вiдносин доброзичливостi, взаєморозумiння, пiдтримки;
дiагностику професiйного зростання майбутнiх учителiв початкових класiв.
Окрiм того, у процесi практичної пiдготовки студентiв для актуалiзації
цiннісно-смислових аспектiв самоосвiти доцiльно використовувати
технологiю
самопроєктування
як
засіб
професiйно-особистiсного
становлення майбутнiх педагогiв. Вона побудована на основi позитивного
самосприйняття та характеризується переконанiстю в особистiй гiдності,
здатнiстю до особистого вибору та вiдповідальністю за його наслiдки.
Щодо органiзації самоосвiти майбутнiх педагогiв, слiд розрiзняти її
види (Ganchenko, 2005). Так, фонова загальноосвiтня самоосвiта, що є
природною частиною життя майбутнього педагога, передбачає читання
художньої лiтератури та перiодичних видань, перегляд окремих телепередач,
слухання радiо, вiдвідування з певною перiодичністю кiно, театрiв, музеїв,
виставок, лекторiїв, курсiв, участь в екскурсiях. Фонова педагогiчна
самоосвiта включає перегляд i читання педагогiчної перiодики та книг з
педагогiки i психологiї, збiр i систематизацiю особистої бiбліотеки,
накопичення матерiалів педагогiчної тематики. Перспективна професiйна
самоосвiта включає тривалу роботу над певною психолого-педагогiчною або
методичною проблемою, що виокремлена з метою її глибокого вивчення на
основi педагогiчного самоаналiзу.
Обговорення. Важливим засобом актуалiзації цiннісно-смислових
аспектiв самоосвiти є оптимiзація практичної пiдготовки майбутнiх учителiв,
яка полягає в пiдготовці квалiфікованого фахiвця, здатного формувати
гiдного члена суспiльства, готувати учнiв до життя в екологiчному,
полiтичному, правово-економiчному, культурно-освiтньому суспiльному
середовищi (Kovalchuk, 2004) вiдповідно до індивiдуальних потреб i
можливостей особистостi.
На думку Є. Бондаревської та С. Кульневич, серед принципiв
оптимiзації практичної пiдготовки є такi: перспективне планування
педагогiчної практики; опора на активнiсть майбутнiх учителiв початкових
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класiв; поєднання керiвництва з наданням практикантам необхiдної
самостiйності; контроль за діяльнiстю майбутнiх фахiвців та її оцiнювання
(Bondarevskaya & Kul'nevich, 1999).
Аналiз наукових джерел свiдчить про те, що шляхами оптимiзації
практичної пiдготовки майбутнiх учителiв початкових класiв є:
 пiдготовка майбутнiх учителiв початкових класiв до впровадження
освiтніх програм i навчальних планiв у контекстi сучасних викликiв;
 формування у майбутнiх педагогiв пiд час практичної дiяльності
умiнь розробляти i застосовувати сучаснi освiтні технологiї;

розвиток у процесi практичної пiдготовки професiйнопедагогiчного мислення, удосконалення професiйної компетентностi та
особистiсних якостей майбутнього вчителя початкових класiв;

системне формування свiтогляду особистостi, її методологiчної
культури як системи соцiально апробованих принципiв, способiв органiзації i
побудови теоретичної та практичної дiяльності, фундаментальних
професiйно-моральних якостей спецiаліста-педагога.
Практична пiдготовка майбутнiх педагогiв у реальних умовах має
велике значення для процесу самоосвiти майбутнiх фахiвців, зокрема, i
їхнього професiйного зростання загалом. Це зумовлено тим, що пiд час
педагогiчної практики студенти мають можливiсть реально втiлити отриманi
в ЗВО знання, умiння та навички в роботi з дiтьми, за мiнімально короткий
промiжок часу побачити результати власної освiтньої дiяльності, провести її
рефлексiю, визначити фактори, що сприяють або перешкоджають
досягненню бажаних результатiв, спроєктувати подальшу педагогiчну
діяльнiсть на основi отриманих результатiв.
Висновки. Забезпечення цiннісно-смислової спрямованостi пiдготовки
майбутнiх учителів початкових класiв є основою їхньої професiйної i творчої
самореалiзації та створює умови для пiдвищення якостi вищої педагогiчної
освiти в сучасних умовах, а оптимiзація практичної пiдготовкимайбутнiх
учителiв початкових класiв надає можливiсть розширити їхнi потреби для
вдосконалення власної педагогiчної дiяльності та визначити оптимальнi
шляхи професiйного зростання.
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