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Система вищої педагогічної освіти України вступила в період
фундаментальних змін, їм притаманне нове розуміння цілей і цінностей
освіти, усвідомлення необхідності переходу до її безперервності, а також
нові концептуальні підходи щодо розробки та використання технологій
навчання. Соціально-економічні зміни в суспільстві, вступ України в
міжнародний освітній простір суттєво підвищують вимоги до якості
підготовки

спеціалістів,

їх

професійної

компетентності

та

конкурентоспроможності [2].
Процеси, які відбуваються в Україні, входження її у цивілізоване
світове співтовариство безумовно визначають відповідний розвиток освіти. У
цих умовах саме рівень та якість підготовки кадрів стають найважливішим
чинником та ефективного вирішення завдань розвитку технічної освіти у
ЗВО. Сьогодні необхідний працівник «нового типу» - професійно й соціально
мобільний, який має глибокі професійні знання з інтегрованих професій,
володіє правовими, педагогічними знаннями, здатний

до

творчості,

самовдосконалення тощо [1].
Актуальними для нашого дослідження є визначення підготовки у
психолого-педагогічному словнику, в якому окреслено, що підготовка- це
формування та збагачення настанов, знань та умінь, які необхідні індивіду

для адекватного виконання специфічних завдань; енциклопедії професійної
освіти, де визначено підготовку загальним терміном, який стосується
прикладних завдань освіти, коли передбачається засвоєння певного
соціального досвіду з метою його подальшого застосування та виконання
специфічних завдань практичного, пізнавального чи навчального характеру,
які найчастіше пов'язані з певним видом регулярної діяльності. Зміст поняття
"підготовка" розкривається у двох його значеннях: як навчання, тобто, як
деякий спеціально організований процес формування готовності до
виконання майбутніх завдань, та як готовність, під якою розуміємо наявність
компетенції, знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання
певної сукупності завдань [4, с. 44-54].
Узагальнюючи, зазначимо, що досить часто підготовку до певного виду
діяльності розглядають як сукупність уже отриманих людиною спеціальних
знань, умінь та навичок, особистісних якостей, власного досвіду роботи та
усвідомлених норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи
з певної професії; або, з іншого боку, як процес повідомлення тим, хто
навчається (научуваним) відповідних знань та формування в них умінь і
навичок.
Відповідно, у Законі України "Про вищу освіту" підготовка до
педагогічної діяльності (професійна підготовка) визначається як здобуття
кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю [7].
Отож підготовка (надалі професійно-педагогічна підготовка) являє
собою систему професійного навчання, метою якої є прискорене набуття
тими, хто навчається, навичок, необхідних для виконання визначеної роботи
або ж групи робіт. Таким чином, професійну освіту визначаємо як соціально
та педагогічно організований процес трудової соціалізації особистості, який
забезпечує орієнтацію і адаптацію у світі професій, опанування певної
спеціальності та рівнем кваліфікації, неперервне зростання компетентності,
майстерності й розвиток здібностей у різних сферах людської діяльності.
Сьогодні ми виходимо на новий рівень розвитку педагогічної освіти,

створення такої її системи, яка забезпечує в процесі навчання умови для
найефективнішої самореалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу,
формування основних життєвих компетенцій, уміння ефективно взаємодіяти
з іншими в процесі діяльності. Головною умовою реалізації означеної мети є
парадигма особистісно орієнтованого навчання. Сутність її полягає в тому,
що неповторність особистості, її суб'єктний досвід не тільки приймають і
поважають педагоги, а й визначають його фактором педагогічного процесу.
Процес навчання й виховання будується з урахуванням суб'єктного досвіду
тих, хто навчається.
Так, у Національній доктрині розвитку освіти центром уваги є
проблема

формування

творчої

особистості,

її

національних

та

загальнолюдських моральних цінностей і переконань, наукового світогляду,
ідеалів, прагнень, здібностей, уваги, волі, почуттів. «Забезпечення умов для
розвитку самоствердження й самореалізації особистості впродовж життя стратегічний

напрямок

розвитку

освіти

в

демократичній

Україні»

(Національна доктрина розвитку освіти) [5].
Таким чином, модернізація системи освіти в Україні вимагає нових
підходів до психолого-педагогічної підготовки майбутніх вихователів ЗДО.
Процеси, що відбуваються в Україні,

зумовлюють гостру суспільну

необхідність у таких фахівцях, які були б висококваліфікованими фахівцями
в конкретній сфері професійної діяльності, вміли застосовувати свої знання і
навички у педагогічній діяльності. Одним із таких прикладних умінь, яким
має володіти педагог будь-якого фаху, є мовленнєві уміння — здатність
говорити, розповідати, читати. До того ж одним із головних принципів
навчання має бути нерозривний зв'язок процесу оволодіння теорією і
практикою з професійно-педагогічним навчанням, практичною діяльністю
студентів в умовах вищої школи та дошкільних закладів освіти України.
Виходячи з цього, надзвичайно зростає значення живого слова,
мистецтва красномовства як творчого, соціально-педагогічного методу.
Проте, незважаючи на зростання ролі мистецтва красномовства і місця, яке

різні види словесної діяльності посідають у розвитку та формуванні
особистості, можна констатувати, що її, теоретичні основи розроблені
недостатньо. Сьогодні немає єдиного розуміння суті словесної діяльності, її
визначення і функцій, не досліджено її місце у різних сферах діяльності
педагога, можливості та принципи оволодіння нею[3].
Гадаємо, сьогодні, враховуючи набутий досвід, настав час ще раз
осмислити особливості словесної діяльності та оптимальні, можливості
підготовки у вищій школі фахівців педагогічного профілю. Майстерність
слова посідає одне з провідних місць у діяльності педагога, є активним
учасником формування свідомості та почуттів дітей, особливо дошкільного
віку [8].
Формування майбутнього педагога, зокрема вихователя ДНЗ, не може
здійснюватися без урахування здобутків теорії і практики навчання і
виховання, оскільки розуміння суті теоретичного обгрунтування проблеми і
практичної діяльності фахівця, його функцій впливає на визначення мети,
завдання навчання, на принципи, методи та форми професійної підготовки
[6].
Мистецтво живого слова в усі часи було одним із наймогутніших
засобів впливу на слухача, формування його світогляду, а отже, і особистості
загалом. Цілком закономірно, що саме таким словом повинен володіти
майбутній педагог, головна мета діяльності якого полягає у формуванні
особистості дошкільника.Відомо, що однією із важливих якостей педагога є
вміння впливати на емоційну сферу особистості дитини. Це неможливо
здійснити без включення в дію майстерності слова, оскільки не хвилюючи, не
зачіпаючи нервову систему слухача, не можна організувати дошкільнят до
будь-якого виду діяльності, зокрема і мовленнєвої. Лише викликавши
емоційні відгуки, видозміни у свідомості дітей, можна надати педагогічного
спрямування будь- якому процесу сприйняття того чи іншого впливу.
Звідси можна стверджувати, що необхідною якістю творчої особистості
педагога можна вважати уміння захопити малят різноманітною й змістовною

роботою, мобілізувати їхню творчу активність на ігрову, навчальну, трудову
тощо.
Визначення загальних вимог до особистості педагога є важливим
чинником, який допомагає одночасно конкретизувати його майбутню
професіоналізацію. Розкриття й уточнення внутрішньо взаємопов'язаних
компонентів, кожному з яких відповідає певна група робочих функцій
педагога, дозволяють визначати уміння, які гарантують високий рівень
словесної діяльності.
Дуже важливим у педагогічній діяльності мовця є вміння не лише
передавати за допомогою живого слова думки, почуття, настрої, а й слухати,
чути свого співбесідника. Для успішного здійснення навчально-виховного
процесу педагог має всебічно сприяти розвитку у дітей особливого чуття
інтонаційних нюансів живого слова й адекватної реакції на відповідну
інтонацію. Тобто спілкування з дітьми педагог розпочинає з науки про
розуміння змісту слова, співвіднесеності слова та стану мовця, слова й дії.
Очевидно,

що

серед

важливих

проблем однією

із ключових

залишається удосконалення професійних якостей педагога через оволодіння
ним окремо взятими прикладними вміннями.
Говорячи про можливий природний дар слова, про внутрішню
настроєність чи покликання педагога до спілкування, доцільно мати
абсолютно чітке уявлення про характер і рівень його професійної підготовки
чи майстерності. Покликання до словесної діяльності і педагогічна
майстерність - дві грані професіоналізму. У сучасних умовах, коли все
гострішою стає потреба у висококваліфікованих спеціалістах для ЗДО,
школи, позашкільних закладів, важливо створити та реалізувати відповідну
науково-методичну систему, яка забезпечить означену потребу.
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