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проектування уроків у початковій школі. Розглядається зміст та необхідність
застосування інтерактивних технологій в умовах системи загальної середньої
освіти. На основі проведеного аналізу літератури, у статті розкрито зміст
використання інтерактивних методів у процесі підготовки майбутніх вчителів до
проектування уроків у початковій школі. Проаналізовано зміст набуття
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середовища, як передумови для формування практичних вмінь студентів до
реалізації інтерактивної взаємодії у процесі власної професійної діяльності у
роботі з учнями початкової школи
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На етапі перебудови ланки загальної середньої освіти суттєвою постає
проблема підготовки учителів-практиків здатних реалізовувати на практиці
зміни, передбачені новими державними стандартами функціонування звичайної
загальноосвітньої школи.
Зважаючи на те, що перед вчителем постає завдання безпосередньої
реалізації реформаційних змін на практиці,

безумовно постає питання

готовності студента вищого педагогічного навчального закладу до здійснення
дидактичної підготовки до проведення уроку в початкових класах та здатності
до формування в учнів не часткових знань, умінь та навичок, а набуття учнями

компетентностей, передбачених проектом НУШ та закладеним у Державному
стандарті початкової освіти.
Вагоме місце в системі реформування загальної середньої освіти відіграє
оптимізація навчального процесу таким чином, за якого учень зможе
зреалізовувати весь всій навчально-пізнавальний потенціал та бути активним
учасником навчально-виховного процесу у структурі суб’єкт -

суб’єктної

взаємодії.
На нашу думку, до впровадження змін навчального середовища готовий той
вчитель, який має досвід співпраці безпосередньо у форматі такої взаємодії, тому
важливим напрямом удосконалення фахової підготовки майбутнього вчителя
початкової школи є використання інтерактивних методів навчання. Це дозволяє
забезпечити суттєві зміни у підготовці фахівця, який в змозі відповідати вимогам
сучасного суспільства. Ми вважаємо, що без удосконалення підготовки
студентів у закладах вищої освіти не можна досягти бажаних змін у шкільній
практиці.
Аналіз психолого - педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що
етап підготовки вчителя до уроку та його проектування є досить складним
процесом і потребує від вчителя інтегрованої системи знань, умінь та навичок.
Формування даних знань, умінь та навичок реалізується впродовж усього
навчання студентів у вищих навчальних закладах.
Питання оволодіння студентами практичними вміннями проектувати урок
піднімається у дослідженнях сучасних педагогів (О.А. Абдуліна, К.Б.
Авраменко, О.Є. Антонова, Н.В. Білокур, В.І. Бондар, О.І. Бульвінська, Н.В.
Воскресенська, П.М. Гусак, І.В. Іванченко, А.А. Кендюхова, І.В. Колеснікова,
Л.Н. Лаврова, Ю.Л. Львова, Н.Б. Максименко, О.Г. Мороз, Н.А. Шайденко, І.М.
Шапошнікова та ін.).
Питання впровадження інтеактивних технологій цікавило багатьох фахівців.
Усі вони розглядають дані технологіїї в контексті особистісто-орієнтованого
підходу до навчання. Аналізуючи праці К.О.Баханова, О.Л.Глотова, К.Ф.Нор,
О.М.Пєхоти, Л.В.Пироженко, О.І.Пометун, Г.П.П’ятакова, Г.А.Цукерман,

О.Г.Ярошенко можна зазначити, що інтерактивні технології розглядаються як
засіб формування основних ключових компетентностей, що відповідає
державним вимогам.
За визначенням педагогічного енциклопедичного словника Б.М.Бім-Бада
Слово "інтерактив" походить від англійського слова "interact", де "inter" взаємний, "act" - діяти. [2, с.107].
Під інтерактивним розуміють навчання, яке побудоване на взаємодії того,
хто навчається, з навчальним середовищем, яке є сферою досвіду, що
засвоюється. Українські науковці О. І.Пометун та Л.В. Пироженко зазначають,
що "суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання,
взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де і учень і вчитель
є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання" [3, с.9].
Здійснивши аналіз літератури, ми зробили висновок, що інтерактивні
методи навчання – це взаємопов’язана спільну діяльність студентів і викладача,
за якої всі учасники освітнього процесу взаємодіють один з одним, обмінюються
інформацією, спільно вирішують навчальні проблеми, моделюють ситуації,
занурюються в атмосферу співпраці для спільного вирішення проблем.
Найголовнішою характеристикою інтерактивних технологій навчання є
те, що вони дозволяють одночасно вирішувати декілька проблем, вивчати
матеріал курсу та включити мотиваційну сферу студента в освітній процес.
Таким чином, студенти відчувають інтерес на заняттях і також розвивають
творчі здібності, здатність для подальшого саморозвитку та самоосвіти,
комунікативні навички. Використання інтерактивних методів допомагає
встановити

емоційні

контакти

між

учасниками

навчального

процесу;

реалізовувати освітні цілі, оскільки вони навчають працювати в команді, слухати
своїх товаришів. Також дані методи сприяють позбавленню нервової напруги,
що дає можливість змінити форму своєї діяльності, зосередити увагу на
ключових питаннях теми [4,с.153].

За даними аналізу наукової літератури, маємо підстави стверджувати про
результативність інтерактивного навчання:
мотивації до вивчення дисциплін, навчального плану;
-пізнавальної та розумової діяльності;
пасивних слухачів, а в якості активних учасників;
традиційної аудиторну роботу і збільшення обсягу самостійної роботи;
технологіями обробки інформації;
тудентів;
інформацію та визначати рівень її достовірності.
Застосування кооперативних методів, складових інтерактивного навчання,
дає можливість кожному студенту стати активним учасником навчального
процесу, розвинути свої комунікативні, організаторські здібності, активізувати
власну пізнавальну діяльність. Кооперативне навчання є могутнім інструментом
розвитку етнокультурної компетентності майбутнього вчителя історії, його
професійно

значущих

особистісних

характеристик:

комунікабельності,

ініціативності, емпатії, уміння слухати, витримки. При кооперативній взаємодії
має місце децентрація особи, завдяки якій здійснюється міжособистісне
пізнання, формується гуманне ставлення до інших людей. [5., с. 56]
Підготовка

майбутнього

педагога

має

здійснюватися

шляхом

запровадження у навчальний процес інтерактивного навчання, використання
якого є міцним стимулюючим чинником активної пізнавальної діяльності на
заняттях,

максимально

розвиває

здатність

студентів

до

комунікації,

взаєморозуміння у процесі педагогічно організованого співробітництва, діалогу
та спілкування. Це дозволяє надати процесу навчання комунікативної
спрямованості, забезпечити оволодіння студентами технікою спілкування:

арсеналом засобів і прийомів, що дозволяють досягати в спілкуванні своїх цілей
[6, с.12].
Висновки. Отже, готовність студента до проектування уроків в початковій
школі є однією із ключових компетентностей, які здобуває студент у процесі
всієї фахової підготовки у закладах вищої освіти. Ми вважаємо, що використання
інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів до
проектування уроків, підвищує ефективність навчання та забезпечує перехід до
суб’єкт - суб’єктної моделі навчання, що дає змогу студентам краще засвоювати
навчальний матеріал з подальшим його практичним застосуванням у власній
професійній діяльності.
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