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Аннотация. В статье представлена авторская модель процесса
формирования профессионально-языкового стиля общения будущего учителя
начальной школы в высшем педагогическом учебном заведении. Обоснована
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педагогическое учебное заведение.
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Постановка проблеми. Модернiзацiя професiйної пiдготовки вчителя
початкової школи є невiд’ємним складником реформи системи вищої
педагогiчної освiти країни. Це виявляється у вдосконаленнi змiсту освiти
майбутнiх фахiвцiв, оптимiзацiї органiзацiйних структур, застосуванні
ефективних форм i методiв навчальної роботи, якi б вiдповiдали сучасним
вимогам до пiдготовки вчителя початкової школи у вищому педагогічному
навчальному закладi.
Проте, вивчення стану проблеми пiдготовки майбутнього вчителя
початкової

школи

показало,

що

змiст

пiдготовки

такого

фахiвця,

побудований в основному на принципах функцiонального пiдходу з
використанням репродуктивних методiв навчання, не сприяє формуванню у
майбутнього вчителя початкової школи системних знань про професійнопедагогiчне спiлкування, формуванню його професiйно-мовного стилю
спiлкування у процесi вирiшення педагогiчних завдань тощо.
Основними причинами такого стану, на нашу думку, є:
– низький рівень мотивації, тобто усвідомлення майбутнім фахівцем
потреби у формуванні зазначеного елемента комунікативної компетентності
вчителя початкової школи;
– відсутність у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя
початкової школи цілеспрямованої системи формування його професійномовного стилю, зокрема, відповідного спецкурсу; традиційний характер
змісту педагогічної практики студентів указаного напряму підготовки;
– застосування

викладачами

у

процесі

професійної

підготовки

майбутнього вчителя початкової школи традиційних методів навчання, які не
передбачають організацію комунікативної взаємодії студентів на занятті у
вищому навчальному педагогічному закладі.
Виходячи з

цих мiркувань, нами обґрунтована, розроблена та

впроваджена в освiтнiй процес вищого навчального закладу модель
формування професiйно-мовного стилю спiлкування вчителя початкової
школи.
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Мета статті – теоретичний аналіз моделі формування професiйномовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи та
характеристика компонентів, що її складають.
Виклад основного матеріалу. При розробцi моделi ми брали до уваги
положення теорiї моделювання i прогнозування педагогiчної дiяльностi
(I. Лернер, В. Садoвский, І. Сергеєв та ін.); системного пiдходу до вивчення
педагогiчних явищ (І. Блауберг, Т. Ільїна, В. Краєвський та ін.); теорiї
професiйної

освiти

(А. Андреєв,

В. Беспалько

та

ін.),

загально-

методологiчний пiдхід до розробки моделi фахiвця (О. Смірнoва, Н. Тализiнa,
В. Шадрикoв та ін.); принципи розробки моделей учителя початкової школи
(Л. Коваль, Н. Кузьмiна, О. Отич та ін.).
Структурними компонентами моделі формування професійно-мовного
стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи у вищому
педагогічному

навчальному

закладі

нами

обрано:

мету,

змістове

забезпечення; педагогічні умови; принципи, організаційні форми, методи,
засоби навчання майбутнього вчителя початкової школи; етапи реалізації;
критеріальні компоненти як орієнтири отримання результату; результат
(рис. 1).
Охарактеризуємо

виокремлені

компоненти

моделі

формування

професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової
школи у вищому педагогічному навчальному закладі детальніше.
Так, мета реалізації такої моделі – формування професійно-мовного
стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи у вищому
педагогічному навчальному закладі. Відповідно, її реалізація орієнтується на
кінцевий результат – сформованість професійно-мовного стилю спілкування
майбутнього

вчителя

початкової

школи

у

вищому

педагогічному

навчальному закладі.
Стосовно змістового забезпечення процесу формування професійномовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи, то
нашим завданням було виокремити із загального переліку блок навчальних
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МЕТА: формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього
вчителя початкової школи
ЗМІСТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:
– блок навчальних дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
(природничо-математичної, професійно-орієнтованої та професійної науково-предметної підготовки);
– спецкурс за вибором студентів – «Основи професійно-мовного стилю спілкування вчителя
початкової школи»;
– педагогічна практика.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ:
 стимулювання позитивної мотивації, тобто усвідомлення майбутнім учителем
початкової школи потреби у формуванні зазначеної фахової якості;
 удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи
шляхом уведення спецкурсу «Основи професійно-мовного стилю спілкування вчителя
початкової школи», програм педагогічних практик;
 педагогічно обґрунтоване застосування технології інтерактивного навчання з метою
організації колективної комунікативної діяльності на заняттях у вищому педагогічному
навчальному закладі.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ:
 традиційні методи:
організації,
здійснення,
стимулювання й мотивацiї
навчальної дiяльностi; контролю, аналiзу та оцiнювання
результатiв навчання
 методи
інтерактивного
навчання:
робота в парах; «2– 4 – усі
разом»; «Карусель»;
«Мікрофон», «Незакінчене
речення», «Мозковий штурм»,
«Навчаючи – вчуся», «Ажурна
пилка», аналіз ситуації,
«Дерево рішень», метод
«ПРЕС», «Займи позицію»
тощо.

ПРИНЦИПИ
НАВЧАННЯ:
 науковості;
 систематичностi й
послідовності;
 свiдомостi й активності;
 мiцностi засвоєння
знань, умiнь i навичок;
 зв’язку навчання з
життям;
 рацiонального
поєднання форм i способiв
навчальної діяльності;
 емоцiйностi навчання.

ЗАСОБИ
НАВЧАННЯ:

 матеріальні:
технiчнi засоби навчання, обладнання,
методичнi та дидактичнi матеріали;
 вербальні, що
допомагають застосувати невербальні
засоби навчання.

ОРГАНIЗАЦIЙНІ
ФОРМИ НАВЧАННЯ:

 лекцiї,
 семiнарськi
та
практичнi заняття,
 тренінги,
 педагогiчна
практика,
 індивідуальне
навчально-дослідне
завдання,
 науково-дослiдницька робота студентiв;
 самостiйна
навчальна робота.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ:
адаптацiйний (АЕ), репродуктивно-конструктивний (РКЕ),
прогностично-творчий (ПТЕ)

КРИТЕРІАЛЬНІ КОМПОНЕНТИ:
мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційно-діяльнісний

РЕЗУЛЬТАТ – сформованість професійно-мовного стилю спілкування майбутнього
вчителя початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладі

Рис. 1. Модель формування професiйно-мовного стилю спілкування
майбутнього вчителя початкової школи
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дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи,
перспективних щодо реалізації запланованої моделі формування його
навчання) у професійній підготовці майбутнього вчителя початкової школи у
ВНЗ запланованого курсу«Основи професійно-мовного стилю спілкування
вчителя початкової школи» як курсу за вибором студентів. До зазначеного
блоку

навчальних

дисциплiн

увійшли

цикли:

природничо-наукової

підготовки (навчальні дисципліни: «Загальна психологія», «Загальні основи
педагогіки», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»);
професійно-орієнтованої (професійної та практичної) підготовки: (навчальні
дисципліни: «Дидактика», «Вступ до спеціальності», «Вікова та основи
педагогіки», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування»);
педагогічна психологія», «Педагогічні технології у початковій школі»,
«Основи

культури

і

майстерності»);професійної

техніки

мовлення»,

науково-предметної

«Основи
підготовки

педагогічної
(навчальна

дисципліна: «Педагогічна риторика»). Зміст зазначеного блоку навчальних
дисциплін професійної пiдготовки майбутнього вчителя початкової школи в
контекстi формування його професiйно-мовного стилю спiлкування ми
удосконалюємо авторським спецкурсом «Основи професійно-мовного стилю
спілкування вчителя початкової школи».
Зважаючи на результати аналізу сучасного стану проблеми формування
професiйно-мовного стилю спiлкування майбутнього вчителя початкової
школи

у

вищому

педагогічному

навчальному

закладі,

нами

було

виокремлено першу педагогічну умову ефективності здійснення зазначеного
процесу: удосконалення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя
початкової школи шляхом уведення спецкурсу «Основи професійно-мовного
стилю спілкування учителів початкової школи», програм педагогічних
практик.
Результати проведеного нами анкетування показали передусім низький
рівень усвідомлення майбутніми вчителями початкової школи необхідності
формування професійно-мовного стилю спілкування, що дає підстави
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визначити другу педагогічну умову ефективності формування професійномовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи:
стимулювання

мотивації,

тобто

усвідомлення

майбутніми

учителями

початкової школи потреби у формуванні означених якостей особистості.
Серед причин недостатньої сформованості професійно-мовного стилю
спілкування майбутніх учителів початкової школи нами визначено низький
рівень застосування викладачами на заняттях активних методів навчання, які
дозволяли б вправлятися у комунікативній взаємодії. На практичних заняттях
досить мало приділяється в цілому уваги комунікативній взаємодії і
найчастіше застосовуються традиційні методи навчання, які дозволяють
висловлюватися тривалий час лише одному студенту: зачитування рефератів,
тривалі монологи-відповіді студентів тощо. Це дало нам підстави визначити
третю педагогічну умову ефективності формування професійно-мовного
стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи: педагогічно
обґрунтоване застосування технології інтерактивного навчання в умовах
колективної комунікативної діяльності на заняттях у вищому навчальному
педагогічному закладі.
Процес

формування

професiйно-мовного

стилю

спiлкування

майбутнього вчителя початкової школи орієнтований на три етапи:
– перший етап (адаптацiйний) – студент 1–2 курсів. На цьому етапi він
вивчає

природничо-науковi

та

психолого-педагогiчнi

дисциплiни.

У

навчальному процесі майбутній учитель початкової школи адаптується до
умов i вимог навчання у ВНЗ, оволодiває окремими професiйними знаннями
загальної психологiї та педагогiки, ознайомлюється з особливостями
педагогiчної дiяльностi. У нього формується позитивне ставлення до
професiйно-педагогiчної дiяльностi i становлення професiйно-особистiсних
позицiй у ставленні до обраної спецiальностi, навички предметної орiєнтацiї,
осмислення науково-педагогiчної iнформацiї, пов’язаної з професiйною
дiяльнiстю

у початковiй

школі,

зокрема,

щодо

професійно-мовного

спілкування;
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– другий етап – репродуктивно-конструктивний – майбутній учитель
початкової школи проходить на 3–4 курсах. Він закiнчує вивчати цикл
психолого-педагогiчних дисциплiн i продовжує розширювати спектр знань з
основ професiйно-мовного спiлкування. Студент оволодiває необхідними
комунікативними знаннями, уміннями і якостями, проходить педагогiчну
практику. У майбутнього вчителя початкової школи формується стiйке
ставлення до вибраної спецiальностi, розуміння важливості формування
професiйно-мовного стилю спiлкування;
– третiй етап – прогностично-творчий – майбутній учитель початкової
школи проходить упродовж 5 курсу, вивчаючи основи педагогiчної
творчостi, педагогiчної риторики. Цей етап характеризується сформованiстю
мотивацiйного компоненту професiйно-педагогiчної дiяльностi майбутнього
вчителя початкової школи щодо формування його професійно-мовного
стилю спілкування, наявнiстю необхiдної системи знань з основ професiйномовного спiлкування, високим рiвнем професiйної готовностi студента до
навчально-педагогiчної дiяльностi в умовах комунiкативного середовища. На
цьому етапi майбутній учитель початкової школи проходить педагогiчну
практику у школi, де закрiплює i поглиблює набутi теоретичнi знання на
практицi. Педагогiчна практика надає широкi можливостi для активної
самостiйної дiяльностi у школi: спiлкування з молодшими школярами в
урочний i позаурочний час тощо.
Реалізація

запланованої

моделі

неможлива

без

визначення

її

дидактичного забезпечення: принципів, форм, методів та засобів навчання.
У процесi реалiзацiї моделi формування професiйно-мовного стилю
спiлкування майбутнього вчителя початкової школи нами реалізовані такі
принципи навчання: принцип науковостi, який передбачає вивчення системи
важливих наукових положень i вимагає розкриття причинно-наслiдкових
зв’язкiв явищ, процесiв, подiй; проникнення в сутнiсть явищ i подiй;
ознайомлення з методами науки, пiзнання; орiєнтацiї на мiждисциплiнарнi
науковi зв’язки тощо; принцип систематичностi й послiдовностi навчання
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передбачає системнiсть у роботi: опора на пройдене при вивченнi нового
матерiалу, розгляд нового матерiалу частинами, фiксування уваги студентiв
на

вузлових

питаннях,

продумування

системи

занять,

здiйснення

внутрiшньопредметних i мiжпредметних зв’язкiв тощо; принцип свiдомостi й
активностi у навчаннi визначає головне спрямування пiзнавальної дiяльностi
майбутнього фахівця й управлiння нею; принцип мiцностi засвоєння знань,
умiнь i навичок, реалiзацiя якого передбачає: повторення навчального
матерiалу

за

роздiлами

i

структурними

смисловими

частинами;

запам’ятовування нового навчального матерiалу, спираючись на пройдений;
активiзацiю майбутнього вчителя початкової школи пiд час повторення
(запитання,

порiвняння,

аналiз,

синтез,

класифiкацiя,

узагальнення);

самостiйну роботу щодо творчого застосування знань тощо; принцип зв’язку
навчання з життям, з практикою, основою якого є центральне положення
класичної фiлософiї i сучасної гносеологiї, у вiдповiдностi з яким, практика –
критерiй iстини, джерело пiзнавальної дiяльностi i сфери використання
результатiв навчання; ефективнiсть i якiсть навчання перевiряється,
пiдтверджується й спрямовується практикою; практика – перша i основна
точка зору пiзнання; принцип рацiонального поєднання колективних та
iндивiдуальних форм i способiв навчальної діяльності означає, що викладач
може i повинен використовувати найрiзноманiтнiшi форми органiзацiї
навчання: лекцiю, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи,
екскурсiю, практикум тощо, а також рiзноманiтнi способи взаємодiї студентiв
у навчальному процесi: iндивiдуальну роботу, роботу в постiйних i змiнних
парах, у малих i великих групах тощо.
Наступний елемент дидактичного забезпечення моделі формування
професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової
школи у вищому педагогічному навчальному закладі – методи навчання.
Для

реалізації

моделі

формування

професійно-мовного

спілкування майбутнього вчителя початкової школи нами вибрані такі:
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стилю

– традиційні методи: органiзацiї i здiйснення навчально-пiзнавальної
дiяльностi майбутнього вчителя початкової школи; стимулювання й
мотивацiї навчальної дiяльностi (вимога, роз’яснення значущостi матеріалу,
використання iгор, дискусiй, емоцiйних ситуацiй тощо); контролю, аналiзу та
оцiнювання результатiв навчання майбутнього вчителя початкової школи;
– методи інтерактивного навчання: роботу в парах; «2–4–усі разом»;
«Карусель»; роботу в малих групах, «Мікрофон», «Незакінчене речення»,
«Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся», «Ажурну пилку», аналіз ситуації,
«Дерево рішень», різні види дискусій, диспутів, дебатів; розігрування
ситуації за ролями, метод «ПРЕС», «Займи позицію», «Рольову гру» тощо.
Засобами навчання для реалізації моделі формування професійномовного стилю спілкування майбутнього вчителя початкової школи у
вищому педагогічному навчальному закладі ми обирали:
– матеріальні (технiчнi засоби навчання, обладнання, методичнi та
дидактичнi матеріали) засоби навчання;
– вербальні, що допомагають застосувати невербальні засоби навчання.
Успiх освiтньої дiяльностi значною мiрою залежить не лише вiд
використання у нiй тих чи iнших методiв, але й органiзацiйних форм цiєї
роботи. У ходi дослiдження проблеми формування пофесiйно-мовного стилю
спiлкування майбутнього вчителя початкової школи нами використовувались
такі основні аудиторні та позааудиторні форми організації навчання у
вищому навчальному закладі як: лекцiї, семінарські та практичнi заняття,
тренінги; педагогiчна практика, індивідуальне навчально-дослідне завдання
(ІНДЗ),

науково-дослiдницька

робота

студентiв

(НДРС),

самостiйна

навчальна робота. Обов’язковим складником процесу підготовки фахівців у
вищому навчальному закладі є така форма професiйного навчання як
педагогiчна практика.
Інноваційною технологією навчання є впровадження у навчальний
процес вищих навчальних закладів індивідуальних навчально-дослідних
завдань (ІНДЗ). ІНДЗ, яке виконували студенти у процесі формування

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

їхнього професійно-мовного стилю спілкування, дало змогу переконати їх у
необхідності творчого пошуку у професійній діяльності вчителя початкової
школи, переконати у тому, що здобуті знання завжди можна удосконалити, а
практичне виконання педагогічного дослідження дасть змогу застосувати
його у подальшій самостійній професійній діяльності.
Метою науково-дослiдницької роботи студентiв у процесі формування
професійно-мовного стилю спілкування було створення умов для реалiзацiї
творчих здiбностей майбутнього вчителя початкової школи, розвитку їхньої
комунікативної компетентностi для роботи у початковій школі, активного
включення у науково-дослiдну дiяльнiсть вищого навчального закладу, а
також пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв такого напряму i розвиток
їхнього наукового потенцiалу.
Однiєю iз найефективнiших форм пiдвищення якостi засвоєння
навчального матерiалу, активiзацiї пiзнавальної дiяльностi студентiв на
заняттях є їхня самостiйна навчальна робота.
Критерiальне забезпечення допомагає у визначеннi рiвнiв навчальних
досягнень студентів щодо визначення результативності реалізації моделі
формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя
початкової школи у вищому педагогічному навчальному закладі (низького,
середнього та високого). За основу обрано визначені критерії мотиваційноціннісного, когнітивного та операційно-діяльнісного компонентів.
Мотиваційно-ціннісний компонент характеризує спрямованiсть на
розумiння важливостi i значущостi професiї вчителя початкової школи для
суспiльства,

прагнення

майбутнього

вчителя

початкової

школи

до

формування свого професiйно-мовного стилю спiлкування.
Когнітивний компонент характеризує обсяг психолого-педагогiчних,
фiзiологiчних, комунiкативно-риторичних, мовних знань i практичних умiнь,
що

дозволять

майбутньому

вчителю

початкової

школи

ефективно

здiйснювати освiтню дiяльнiсть, застосовуючи при цьому рiзнi форми i
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методи навчання, виявляючи сформований професійно-мовний стиль
спілкування із суб’єктами своєї професійної діяльності.
Операційно-діяльнісний

компонент

характеризує

сформованiсть

у

вчителя початкової школи умінь та навичок здійснення професiйного
самоаналiзу, умiння займати рефлексивну позицiю, оцiнювати свої знання,
досягнення, планувати напрями саморозвитку та його здiйснення, що вiдiграє
важливу роль у свiдомому формуваннi професiйно значущих якостей
фахiвця, його комунікативної компетентностi.
Таким чином, орієнтуючись на виокремлені та обґрунтовані критерії
мотиваційно-ціннісного,

когнітивного

та

операційно-діяльносного

компонентів ми зможемо перевірити результативність моделі формування
професiйно-мовного стилю спiлкування вчителя початкової школи у вищому
педагогічному навчальному закладi: визначати рівень (низький, середній,
високий)

сформованості

професійно-мовного

стилю

спілкування

майбутнього вчителя початкової школи.
Отже, розроблена модель дає уявлення про цілісність змісту процесу
формування професійно-мовного стилю спілкування майбутнього вчителя
початкової школи, її внутрішню структуру, взаємозв’язок її елементів. У
ході апробації, розроблена нами модель, показала свою продуктивність і
значущість, і може застосовуватися у вищому педагогічному навчальному
закладi для формування професiйно-мовного стилю спілкування майбутнього
вчителя початкової школи.
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THE MODEL OF THE PROFESSIONAL COMMUNICATION STYLE
FORMATION OF THE FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHER IN THE
HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT
Gritchenko T.
Annotation. The article presents the author`s model of the professional
communication style formation of the future primary school teacher in the higher
educational establishment. The necessity of such a model is substantiated. The
description of the model as a pedagogical system and characterization of its
constituent interrelated components are given. The conclusions on the introduction
impact of the model of professional communication style formation of the future
primary school teacher are presented.
Keywords: model, professional communication style, the communication
process, the model of professional communication style formation of the future
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