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ПЕРЕДМОВА 
 

Як відомо, вища педагогічна освіта покликана вирішувати два 

комплекси взаємопов’язаних завдань: по-перше, сприяти соціально 

ціннісному – загальнокультурному, моральному, громадянському 

розвиткові особистості майбутнього педагога; по-друге, допомагати 

йому в професійному становленні та спеціалізації у педагогічній 

діяльності. Переорієнтація освіти на особистість студента, учня, 

вихованця вимагає перегляду основних підходів до функціонування 

складових професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи. 

Одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому 

етапі модернізації освіти України є забезпечення якості підготовки 

спеціалістів на рівні міжнародних стандартів. Розв’язання цього 

завдання можливе за умови зміни педагогічних методик та 

впровадження інноваційних технологій навчання.  

Сучасний етап реформування основних напрямів педагогічної 

освіти зумовлює необхідність зміни змісту й структури організаційно-

методичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних 

форм і методів навчання, спрямованих на формування творчої 

особистості фахівця з високим рівнем розвитку компетентності.  

Сьогодні спостерігається перехід вищої школи до активних форм, 

методів і прийомів навчання. До них насамперед відносять: 

інтерактивні лекції, проблемні лекції, лекції-провокації, лекції-

діалоги, семінари-диспути, семінари-бесіди, змішані семінари, ділові 

та рольові ігри, тренінги. 

Отже, основними шляхами забезпечення ефективності 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, 

результатом якої є становлення конкурентоздатного фахівця в умовах 

неперервності педагогічної освіти в університеті, можна назвати: 

оновлення змісту професійної підготовки, в якому панує пріоритет 

професійно-особистісного розвитку студента та викладача; 

наскрізність та варіативність освітніх програм; створення насиченого 

розвивального освітнього середовища, наявність суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії учасників неперервної педагогічної системи університету. 

Основними завданнями вивчення педагогічних навчальних 

дисциплін кафедри насамперед є підготовка майбутніх фахівців 

початкової освіти до розуміння проблем реформування та оновлення 

початкової освіти, знайомство з основними проблемами початкової 
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освіти нашої країни та інших країн світу; формування відповідального 

ставлення до ролі вчителя-реформатора, прагнення поповнювати свої 

знання, підвищувати професійну майстерність; отримувати наукові 

знання про сутність нових підходів та концепцій сучасної освіти та 

механізми розв’язання педагогічних проблем; розвиток уміння 

застосовувати теоретичні знання з певних курсів у педагогічній 

практиці та у процесі подальшої самоосвіти. 

Монографія присвячена дослідженню актуальної проблеми 

сьогодення – підготовці майбутніх учителів початкової школи до 

реалізації концепції «Нова українська школа». 

Основна мета підготовки цієї монографії – визначити шляхи 

розкриття основних аспектів підготовки до роботи майбутніх учителів 

початкової школи в умовах становлення Нової української школи; 

показати необхідність науково обґрунтованого впровадження 

сучасних технологій у практичну реалізацію концепції. 
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