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priorities of the student contingent; adequate requirements of society for the quality of a 
pharmacist as a significant person responsible for the preservation of human health; 
updating and improving the content of higher education standards; improvement of learning 
and teaching support material of educational disciplines, etc. The author emphasizes that 
any form of self-education is effective if it has the result. The result of self-education of the 
teacher is to increase the level of professional and pedagogical skills, to write and publish 
educational and methodological literature, to develop new forms and methods of conducting 
classes, to prepare reports and speeches, to organize scientific-practical conferences, to write 
research articles, to develop the proprietary technology of teaching discipline, etc.  

Key words: self-education, competence, pedagogical competence, development of 
pedagogical competence, essence, structure and content of self-education. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 

ВИКОРИСТАННа ЕВРИСТИЧНОГО ДІАЛОГУ 
 
У статті здійснено аналіз методологічної сутності понѐттѐ «педагогічні 

умови». Теоретично обґрунтовано роль упровадженнѐ технологій евристичної 
освіти ѐк основи професійно-творчої підготовки вчителѐ. Зроблено акцент на 
формуванні вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в теоретичній 
підготовці і практичній діѐльності майбутніх учителів початкових класів. Окреслено 
важливість комплексу діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ майбутнім 
учителем умінь евристичного навчального діалогу на уроках у початковій школі. 
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Постановка проблеми. Нова українська школа потребую фахівцѐ, 

здатного генерувати різні ідеї щодо організації навчально-виховного 
процесу в початкових класах, формувати в молодших школѐрів уміннѐ 
самостійно здобувати знаннѐ, забезпечувати умови длѐ творчої 
самореалізації особистого та учнівського потенціалу в різних видах 
пізнавальної діѐльності. Це стаю можливим при навчанні майбутніх 
педагогів застосування в навчально-виховній діѐльності евристичного 
діалогу. Формуваннѐ вмінь застосовувати евристичний навчальний діалог у 
майбутніх учителів початкових класів вимагаю визначеннѐ й обґрунтуваннѐ 
чинників, що впливаять на ефективність цього процесу. Серед них 
провідне місце посідаять педагогічні умови.  
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Аналіз актуальних досліджень. У своїх працѐх приділѐли увагу 
дослідження питань проблеми педагогічних умов О. Савченко, 
Ю. Бабанський, В. Беспалько, А. Вороніна, О. Гурська, О. Кондратяк, 
О. Кривонос, Т. Кулагіна, М. Лазарюв, А. Литвин, Є. Ложакова, О. Малихіна, 
Г. Навольська, С. Петренко, І. Підласий, О. Пометун,  І. Сафронова, 
С. Остапенко, А. Хуторськой та інші.  

Так, наприклад, В. Андрююв, Ю. Бабанський, В. Журавльов, М. Звюрюв,  
І. Лернер, В. Лѐудіс, М. Поташник, Г. Щукіна трактуять педагогічні умови ѐк 
обставини або чинники, що визначаять ефективність функціонуваннѐ 
педагогічної системи. Науковці І. Ісаюв, А. Міщенко,  В. Сластьонін, 
Є. Шиѐнов педагогічні умови розглѐдаять ѐк стійкі обставини, що 
визначаять стан і розвиток функціонуячих педагогічних систем. А. Литвин 
трактую понѐттѐ «педагогічні умови» ѐк сукупність спеціально 
спроектованих процедур, що впливаять на навчально-виховний процес 
длѐ підвищеннѐ його ефективності.  

Отже, проведений аналіз філософської, психологічної та педагогічної 
літератури свідчить, що сутність і зміст понѐттѐ «педагогічні умови» 
науковці розглѐдаять з різних позицій, залежно від мети дослідженнѐ.  

Мета статті полѐгаю у визначенні й теоретичному обґрунтуванні 
педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
використаннѐ евристичного навчального діалогу.  

Методи досліджень. Длѐ реалізації мети дослідженнѐ було 
застосовано такі методи: теоретичні: аналіз, синтез, порівнѐннѐ, 
систематизаціѐ й узагальненнѐ наукових джерел із філософії, психології, 
педагогіки длѐ визначеннѐ специфіки та змісту понѐттѐ «педагогічні умови»; 
описовий метод – длѐ теоретичного обґрунтуваннѐ визначених нами 
педагогічних умов формуваннѐ вмінь застосовувати евристичний навчальний 
діалог у фаховій підготовці майбутнього вчителѐ початкових класів. 

Виклад основного матеріалу. У новому тлумачному словнику умова 
трактуютьсѐ ѐк необхідна обставина, що сприѐю чомусь або уможливляю 
здійсненнѐ, створеннѐ, утвореннѐ чого-небудь *5, с. 632+. Філософський 
енциклопедичний словник тлумачить умову ѐк філософську категорія, що 
відтворяю багатогранні універсальні взаюмозв’ѐзки речі з факторами, що 
спричинѐять її виникненнѐ й існуваннѐ. Сприѐтливі умови забезпечуять 
перехід властивостей речей із можливості в дійсність [12, с. 286+.  

Аналіз наукової літератури та інших інформаційних джерел дозволили 
нам з’ѐсувати, що дослідженнѐ ѐвищ «педагогічні умови» у межах фахової 
підготовки спеціалістів розглѐдалосѐ в роботах багатьох науковців.   

А. Семенова у Словнику-довіднику з професійної педагогіки визначаю 
«педагогічні умови» ѐк «обставини, від ѐких залежить і відбуваютьсѐ цілісний 
продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що 
опосередковуютьсѐ активністя особистості, групоя лядей *11, с. 243+. 
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А. Алексяк, А. Аярзанайн та П. Підкасистий трактуять  педагогічні 
умови ѐк чинники, що впливаять на процес досѐгненнѐ мети, поділѐячи їх 
на: а) внутрішні: індивідуальні властивості особи (стан здоров’ѐ, властивості 
характеру, досвід, уміннѐ, навички, мотиваціѐ тощо); б) зовнішні: позитивні 
відносини викладача й студента (вчителѐ та учнѐ); об’юктивність оцінки 
навчального процесу; місце навчаннѐ, приміщеннѐ, клімат тощо. 

Педагогічні умови – це категоріѐ, що визначаютьсѐ ѐк система певних 
форм, методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, ѐкі об’юктивно 
склалисѐ чи суб’юктивно створені, необхідні длѐ досѐгненнѐ конкретної 
педагогічної мети *7+. 

В. Манько розглѐдаю «педагогічні умови» ѐк взаюмопов’ѐзану 
сукупність внутрішніх параметрів та зовнішніх характеристик функціонуваннѐ, 
що забезпечуять високу результативність навчального процесу й 
відповідаять психолого-педагогічним критеріѐм оптимальності *4, c. 153]. 

К. Костяченко зазначаю, що «педагогічні умови» – це сукупність 
об’юктивних можливостей, обставин і заходів педагогічного процесу, ѐка 
виступаю результатом цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ й 
використаннѐ  елементів змісту, методів, а також організаційних форм 
навчально-виховного процесу длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей *2, c. 16]. 

На нашу думку, досить ґрунтовне визначеннѐ цього понѐттѐ даю 
К. Касѐрум. Під педагогічними умовами він пропоную розуміти взаюмо-
пов’ѐзану сукупність обставин, засобів і заходів у педагогічному процесі, ѐка 
сприѐю ефективному засвоюння знань. Учений класифікував їх у п’ѐть підгруп: 
психологічні, дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні та об’юднав 
у дві групи: суб’юктивні внутрішньо-особистісні (передбачаять створеннѐ 
атмосфери стимуляваннѐ, позитивної мотивації; об’юктивні зовнішні 
(дидактичні, методичні, комунікативні, організаційні). Саме зовнішні умови ю 
суто педагогічними, оскільки вони створяятьсѐ педагогом ѐк організатором 
зовнішнього навчального середовища фахової підготовки, що впливаю на 
формуваннѐ професійних умінь майбутнього фахівцѐ. Урахуваннѐ юдності 
зовнішніх педагогічних умов і внутрішніх факторів у створенні належного 
навчального середовища на всіх етапах навчаннѐ, розвитку та вихованнѐ 
лядини ю обов’ѐзковим, оскільки вони ю чинниками розвитку особистості в 
будь-ѐкому навчально-виховному процесі *1, c. 99–105].  

На думку А. Хуторського, сучасна педагогічна наука трактую умови ѐк 
сукупність факторів, компонентів навчального процесу, що забезпечуять 
успішне навчаннѐ *13, c. 141]. 

Низка науковців (Н. Іпполітова, Н. Стрюхова, М. Звюрюва) вважаять, 
що педагогічні умови – це компонент педагогічної системи, у ѐкості ѐкої 
виступаю зміст, організаційні форми й засоби навчаннѐ та характер 
взаюмостосунків між учителем і учнѐми. 
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І. Підласий, розглѐдаячи фактори навчаннѐ, на нашу думку, маю на 
увазі саме педагогічні умови, поділѐячи їх на педагогічні та продуктогенні 
фактори. Длѐ визначеннѐ педагогічного фактора (умови), автор говорить, що 
його базис (основу) слід шукати у призначенні навчаннѐ, «у тому, заради чого 
воно здійсняютьсѐ, – результативності, успішності навчаннѐ», тобто у 
продуктивності дидактичного процесу, що виражений у продуктах навчаннѐ 
й характеризуютьсѐ зміноя (збільшеннѐм) навченості. До продуктів навчаннѐ 
І. Підласий відносить розумові (ментальні) ѐкості, уміннѐ вчитисѐ, професійну 
спрѐмованість тощо. Педагогічними факторами дослідник називаю: а) будь-
ѐку причину, що впливаю на перебіг і результативність навчального процесу: 
б) вагому причину, утворену, ѐк мінімум, з двох дидактичних змінних 
(конкретних причин); в) причину, виділену у ході аналізу дидактичного 
процесу; г) фактори навчаннѐ утворяятьсѐ з сукупності загальних, приватних 
і генеральних причин; д) це специфічна причина навчального процесу. 
Науковець обґрунтовано доводить, що продуктогенний фактор – це: 
а) окрема елементарна причина, що впливаю на продуктивність навчального 
процесу; б) будь-ѐка причина, що впливаю на перебіг навчального процесу; 
в) фактор дидактичного процесу; г) специфічний фактор навчаннѐ; 
д) об’юднаннѐ декількох елементарних причин *9, c. 333–337]. 

Отже, проведений нами аналіз наукових праць свідчить, що 
дослідники по-різному трактуять понѐттѐ «педагогічні умови», 
розглѐдаячи їх ѐк: певне педагогічне середовище; деѐкі обставини, 
безпосередньо необхідні длѐ перебігу педагогічного процесу; фактори, 
шлѐхи, напрѐми педагогічного процесу, що сприѐять формування 
предметних компетентностей у процесі навчаннѐ; форми, методи, 
прийоми діѐльності, що сприѐять успішності освітнього процесу. Однак, у 
цілісному освітньому процесі науковці націляять педагогічні умови на 
розвиток когнітивних, вольових, емоційних ѐкостей особистості, підтримку 
сприѐтливого психологічного мікроклімату та на заохоченнѐ творчої 
активності учасників навчально-виховного процесу. 

Таким чином, дослідниками виѐвлено, що: а) умови маять бути 
пов’ѐзані з ѐкістя засвоюннѐ навчального матеріалу, створявати більш 
сприѐтливі фактори длѐ успішного виконаннѐ завдань; б) умови, ѐк правило, 
маять штучний характер, створяятьсѐ спеціально й не вклячаять природні 
фактори; в) виступаять ѐк взаюмообумовлені та взаюмопов’ѐзані чинники 
навчаннѐ, що сприѐять формування предметних компетентностей у процесі 
навчаннѐ; г) ѐк обставини процесу навчаннѐ, що ю результатом 
цілеспрѐмованого вибору, конструяваннѐ та застосуваннѐ елементів змісту, 
методів, форм навчаннѐ, завдѐки ѐким забезпечуютьсѐ успішний процес 
становленнѐ певних компетентностей. Тому в нас ю певні підстави визначити 
педагогічні умови ѐк спеціально створені педагогом взаюмообумовлені та 
взаюмопов’ѐзані продуктогенні багатокомпонентні чинники 
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цілеспрѐмованого відбору, конструяваннѐ й використаннѐ певної системи 
мотивів, методів, прийомів, форм, засобів навчаннѐ, що забезпечуять 
успішне, ефективне засвоюннѐ й оптимальне володіннѐ певними 
механізмами діѐльності студентів длѐ створеннѐ власних освітніх 
продуктів, формуваннѐ нових професійних компетентностей. 

Педагогічні умови формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів 
початкових класів ми розуміюмо ѐк комплекс певних положень і вимог, 
методів та способів реалізації педагогічної теорії, упровадженнѐ ѐких у 
практику вищої школи забезпечую підвищеннѐ ѐкості навчального процесу і 
сприѐю  підготовці студентів до майбутньої професійної діѐльності. 

На підставі нашого визначеннѐ, аналізу, порівнѐннѐ й узагальненнѐ 
теоретичного матеріалу, ми дійшли висновку, що діювими педагогічними 
умовами формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчального 
діалогу у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів ю: 
а) упровадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-
творчої підготовки вчителѐ; б) навчаннѐ вмінь самостійного 
конструяваннѐ застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в 
теоретичній підготовці і практичній діѐльності майбутніх учителів 
початкових класів; в) системний і докладний комплекс діагностики длѐ 
встановленнѐ ѐкості освоюннѐ майбутнім учителем умінь евристичного 
навчального діалогу на уроках у початковій школі. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя М. Лазарюва про те, що мета підготовки 
сучасного вчителѐ ѐк фахівцѐ-професіонала повинна співвідноситисѐ із 
загальноя метоя освіти, відображати її сутнісний сенс і зміст (розвиток і твор-
ча самореалізаціѐ особистості), а також виділѐтисѐ певними специфічними 
особливостѐми, притаманними саме педагогічній професії. Тому основну 
мету освіти майбутнього педагога визначено ѐк його готовність до 
професійно-творчої самореалізації в різних видах і ситуаціѐх практичної 
діѐльності *3, c. 256]. Ми переконані, що саме ідеї та технології евристичної 
освіти ѐкнайліпше здатні реалізувати вищеозначену мету. Тому впро-
вадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-творчої 
підготовки вчителѐ ю фундаментальноя умовоя нашого дослідженнѐ.  

Проведений аналіз наукових праць зарубіжних і вітчизнѐних учених 
(П. Фрейре, М. Барбаліс, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Андреюв, Б. Коротѐюв, 
І. Калошина, М. Лазарюв, В. Лозова, В. Сухомлинський, А. Трѐпіцина, 
А. Сологуб, А. Хуторський та ін.) засвідчую, що технології евристичної освіти 
створявалисѐ на засадах евристичного (сократівського) діалогу, ѐкий даю 
можливості виѐвити територія незнаного, сприѐю вклячення в пошук 
нових знань значно більшої кількості учасників навчально-виховного 
процесу, учить критично оцінявати будь-ѐкі здобуті знаннѐ.  
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Евристична освіта зоріюнтована на конструяваннѐ студентом  
власних цілей та змісту освіти, процесу його організації, діагностики, 
осмисленнѐ і створеннѐ освітніх продуктів. У нашому дослідженні 
евристична освіта розглѐдаютьсѐ  ѐк методологіѐ і технологіѐ, що вклячаю в 
себе: евристичне навчаннѐ, евристичне вихованнѐ, розвиток і творчу 
самореалізація, ѐкі спираятьсѐ на евристичні здібності й уміннѐ студентів і 
учнів, педагогічну інноватику ѐк аспект  евристичного типу навчаннѐ. 

Окрім цього, евристичне навчаннѐ доступне лядській природі. Воно 
посильне длѐ осіб різного віку. Відповідаю меті й змісту дисциплін, що 
вивчаятьсѐ. Знаннѐ, уміннѐ та навички у процесі такого навчаннѐ 
опановуятьсѐ мотивовано, активно, осмислено і ґрунтовно. 
В евристичному навчанні вдосконаляятьсѐ діалогічні вміннѐ студентів, що 
необхідні ѐк длѐ успішної навчальної, так і подальшої професійної 
діѐльності майбутнього педагога. 

«Евристична освіта передбачаю в основному пошуково-дослідну, 
конструктивну, креативну діѐльність свідомих і незалежних освітніх 
суб’юктів… Є одним із важливих напрѐмів модернізації та оптимізації 
освіти, це оптимальна система технологій пізнавально-творчого і 
креативного навчаннѐ, а тому вона маю посісти належне місце в сучасній 
гуманістичній педагогіці та навчальній практиці» ѐк шкіл, так і вищих 
навчальних закладів» *3, c. 256]. 

Отже, вищеозначена умова ю надзвичайно значущоя, оскільки 
націляю суб’юктів навчально-виховного процесу на евристичне навчаннѐ з 
творчоя діалоговоя діѐльністя. 

Сутність суб’юкт-суб’юктного евристичного навчаннѐ полѐгаю в 
діалогічності навчально-виховного процесу, налаштованості його учасників 
на діалог, що проѐвлѐютьсѐ у відмові від претензій на володіннѐ будь-ким 
абсолятноя істиноя, передбачаю діалогічну взаюмодія на рівні позицій, а 
не догм, установленнѐ доброзичливого морально-психологічного 
мікроклімату між викладачем і студентом, вчителем і учнем, ѐким 
притаманні відкритість, доброзичливість, взаюмна довіра та повага *6+. 

Професійна освіта стаю результативноя, коли майбутній фахівець і 
викладач маять пізнавально-творчі досѐгненнѐ, доброзичливо й майстерно 
взаюмодіять. Це стаю реаліюя, ѐкщо педагог оволодію культуроя сучасного 
цивілізованого й гуманістичного діалогу, зумію зламати традиційний 
стереотип щодо запитуваннѐ, коли  питаннѐ йдуть виклячно від викладача, а 
студенти (учні) повинні тільки відповідати, не маячи прав і вмінь самим 
ставити запитаннѐ, – невід’юмної складової евристичного навчального 
діалогу. Діалогу, що ю основоя  професійної діѐльності педагога, незамінним 
способом продуктивної пізнавально-творчої взаюмодії викладача і студентів, 
вчителѐ й учнів. Тому важливоя умовоя, що впливаю на сформованість у 
майбутніх учителів професійних умінь здійснявати евристичний навчальний 
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діалог длѐ вдосконаленнѐ процесу освіти молодших школѐрів ми визначаюмо 
безпосередньо навчаннѐ вмінь самостійного застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу в теоретичній підготовці і практичній діѐльності 
майбутніх учителів початкових класів. 

Дослідник і майстер евристичного діалогу професор М. Лазарюв у 
своїх наукових доробках акцентую увагу на тому, що евристичний діалог, 
забезпечуячи відкритий діалогізм у роботі вчителів і учнів, викладачів та 
студентів, виступаю і умовоя, і засобом, і формоя творчої діѐльності. 
Найкращим чином коригую й стимуляю самостійну праця саме 
діалогізований спосіб творчості, що ю найінтенсивнішим і 
найпродуктивнішим. Однак творчий діалог вимагаю надбань самостійної, 
індивідуальної творчості. Науковець, на підставі проведених досліджень, 
виводить важливу закономірність: чим продуктивніший діалог, тим 
активніше його учасники берутьсѐ за самостійне вивченнѐ й дослідженнѐ 
обговоряваних ѐвищ, і навпаки, чим «повніше індивід вивчив обрану 
проблему, тим активніше він поводить себе в умовах діалогу». Діалог даю 
можливість поділитисѐ самостійно здобутим відкриттѐм, висловити 
раптово народжену здогадку на основі порівнѐннѐ інших думок, отримати 
нові знаннѐ, опанувати вміннѐми ставити власні конструктивні запитаннѐ, 
«вести цивілізований, гуманістичний діалог із різними лядьми і в різних 
обставинах, що вже сьогодні ю одним із головних критеріїв культури й 
освіченості особистості». Процес підготовки до колективного обговореннѐ, 
колективного пошуку рішень, відповідальність за виконаннѐ поставленого 
завданнѐ чи відведеної ролі в майбутньому діалозі, «надихаять його до 
активної самостійної праці, обумовляять вагомі її результати» *3, c. 176].  

Таким чином, діалог веде до істини, розвиваю критичне і креативне 
мисленнѐ, привчаю в сьогоднішніх складних умовах не на самоті, а в гурті 
відшукувати складні істини й настанови ѐк жити і спілкуватисѐ. Саме діалог 
забезпечую формуваннѐ культури пошуку, культури спілкуваннѐ, бо без 
культури діалогу немаю взагалі культури сучасної лядини. Діалог формую 
надважливі вміннѐ слухати, запитувати і знаходити консенсус у розмаїтті 
різних думок. 

Длѐ ефективного опануваннѐ вміннѐми застосовувати евристичний 
діалог у студентів повинні бути сформовані цілі, мотиви й потреби длѐ 
створеннѐ суб’юкт-суб’юктного освітнього середовища ѐк у теоретичній 
підготовці, так і в процесі застосуваннѐ евристичного навчального діалогу з 
молодшими школѐрами під час педагогічної практики та в майбутній 
професійній діѐльності. Відомо, що будь-ѐка діѐльність неможлива без 
мотиваційного підґрунтѐ, позитивної спрѐмованості на предмет діѐльності 
(Ю. Бабанський, Г. Залесський, Є. Ільїн, Л. Кичатінов, О. Леонтьюв, 
А. Маркова, Т. Матіс, О. Орлов,  В. Оконь, Ф. Рахматулліна, А. Реан та інші).  
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Ю. Бондарчук, П. Каптюрюв, В. Онищук під мотивами розуміять такі 
внутрішні імпульси, що спонукаять лядину до активної діѐльності. 
Дослідники обґрунтували внутрішня й зовнішня мотивації навчальної 
діѐльності та умови їх формуваннѐ.  

Мотиваційна сфера особистості ю рушійноя силоя будь-ѐкої 
діѐльності, у тому числі й навчально-пізнавальної діѐльності майбутнього 
педагога у процесі його професійної підготовки.  

Длѐ нашого дослідженнѐ важливими ю висновки науковців 
(Д. Кікнадзе, Н. Кузьміна, О. Леонтьюв  та інші) щодо формуваннѐ мотивації 
діѐльності: мотив викликаютьсѐ тільки тіюя потребоя або тими потребами, 
що в конкретній ситуації набуваять найбільш об’юктивної й суб’юктивної 
цінності; у процесі мотивації лядина не тільки усвідомляю свої потреби, 
способи та засоби діѐльності їх задоволеннѐ, а й обираю предмет потреби з 
урахуваннѐм індивідуального характеру самих потреб. Мотив ѐк 
усвідомлене збудженнѐ длѐ певної дії, власне, і формуютьсѐ в міру того, ѐк 
лядина враховую, оціняю, зважую обставини, за ѐких вона перебуваю й 
усвідомляю мету, що перед нея постаю. 

Забезпеченнѐ позитивної мотивації майбутніх учителів до 
евристичного навчаннѐ передбачаю: сформованість професійно-
педагогічної спрѐмованості на застосуваннѐ евристичного навчального 
діалогу у процесі діалогової взаюмодії; усвідомленнѐ майбутніми 
вчителѐми початкових класів значущості евристичного діалогу длѐ 
формуваннѐ професійних умінь. 

Характерна особливість професійної мотивації полѐгаю в її 
динамічності, що зумовляютьсѐ динамікоя потреб, ѐкі складаять основу 
інтересу і знаходѐтьсѐ в постійному розвиткові. 

Мотивом-збудником длѐ студентів до активного опануваннѐ 
вміннѐми застосовувати евристичний навчальний діалог ю, по-перше, 
розуміннѐ й усвідомленнѐ такої важливої суперечності, ѐк невідповідність 
між реальними знаннѐми, уміннѐми студентів на даному етапі професійної 
підготовки та бажаннѐм досѐгти більш високого рівнѐ професійної 
компетентності, щоб відповідати тим вимогам, ѐкі ставить сучасна освіта 
перед фахівцѐми. По-друге, невпинне бажаннѐ наблизитисѐ до досконалої 
виконавської техніки, ѐка притаманна майстрам усного діалогічного слова, 
щоб активно впливати на почуттѐ й думки слухачів. По-третю, прагненнѐ до 
саморозвитку, самореалізації власного творчого потенціалу. Свобода в 
запитальній діѐльності ю джерелом позитивних емоцій студента, викликаю 
його психологічне розкріпаченнѐ. Важливо відзначити також вплив емоції 
успіху студента при правильно заданому запитанні викладачу. Все це 
складаю вплив на внутрішні мотиви організації запитальної діѐльності 
студента. Особливістя мотиваційного аспекту  евристичного діалогу ю 
пріоритет внутрішнього спонуканнѐ над зовнішнім стимулом.  
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Отже, мотиваціѐ впливаю на весь процес професійного становленнѐ: 
відбиваютьсѐ в розумінні, оціняванні, прийнѐтті, або вирішенні завдань; у 
визначенні проміжних і кінцевих цілей роботи; у формуванні спрѐмованості 
педагогічного мисленнѐ, комплексному використанні набутого досвіду тощо.  

Організовуячи навчальну діѐльність майбутніх учителів початкових 
класів з формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу, 
педагог повинен творчо використовувати систему специфічних завдань і 
знань щодо веденнѐ навчального діалогу й вибору евристичних (діалогічних) 
методів навчаннѐ, ѐк длѐ формуваннѐ діалогічних умінь у студентів, так і длѐ 
їх застосуваннѐ в різних навчальних і професійних видах діѐльності.  

У нашому дослідженні навчаннѐ вмінь самостійного застосуваннѐ 
евристичного навчального діалогу в теоретичній підготовці і практичній 
діѐльності майбутніх учителів початкових класів передбачаю послідовну 
змістово-методичну підготовку з опануваннѐ методами мотивації до 
діалогу; визначеннѐ місцѐ евристичного діалогу, його мети, змісту, 
організаційних форм у межах певної теми та конкретного уроку; 
конструяваннѐ навчальної ситуації із застосуваннѐм евристичних методів 
діѐльності, що даю можливість і студентам, і школѐрам бути активними 
учасниками діалогу та в спільному пошуку відкривати нові знаннѐ і 
способи дії, ѐкі ю длѐ них власним освітнім продуктом; моделяваннѐ 
евристичного діалогу (дружньої дискусії) з урахуваннѐм варіантів перебігу 
обговореннѐ в умовах інтерактивного навчаннѐ (у парах, малих навчальних 
групах); опануваннѐ методикоя навчаннѐ молодших школѐрів запитальної 
діѐльності та організації діалогової взаюмодії в малих навчальних групах; 
поступове оволодіннѐ студентами низкоя діалогічних умінь: загально-
організаційних, описових, поѐснявальних, творчо-прогностичних, 
емоційно-вольових, оцінних, діагностичних.  

Отже, навчаннѐ майбутніх учителів початкових класів умінь 
самостійного застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в 
теоретичній підготовці і практичній діѐльності відіграю надважливу роль 
длѐ формуваннѐ їх творчих фахових умінь та стимуляю й заохочую до 
евристичної діалогової взаюмодії. 

Ефективність організації та застосуваннѐ технологій евристичної 
освіти потребую всебічного, точного й об’юктивного виміру, оцінки та 
корекції вмінь застосуваннѐ евристичного навчального діалогу у 
професійній підготовці майбутнього вчителѐ початкових класів, у тому 
числі й умінь ставити евристичні запитаннѐ та відповідати на них у процесі 
діалогової взаюмодії. Тому навчаннѐ студентів системного й докладного 
володіннѐ комплексом діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ 
евристичного навчального діалогу на уроках у початковій школі – вагома 
педагогічна умова ефективності нашого дослідженнѐ.  
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І. Підласий відносить уміннѐ діагностувати до найголовніших 
професійних умінь педагога. Науковець акцентую, що діагностика – це 
«система технологій, засобів, процедур, методик і методів висвітленнѐ 
обставин, умов та факторів функціонуваннѐ педагогічних об’юктів, перебігу 
педагогічних процесів, встановленнѐ їх ефективності та наслідків у зв’ѐзку 
із заходами, що передбачаятьсѐ, або здійсняятьсѐ» *8, c. 5–10+. Дослідник 
виокремляю головні напрѐми, де постійне використаннѐ педагогічної 
діагностики даю відчутний приріст ефективності: урок та пов’ѐзані з ним 
проекти навчальних занѐть; домашнѐ самостійна робота учнѐ; самоосвіта; 
навчальні плани, програми, модулі; ефективність навчального й виховного 
процесів; утрудненнѐ (бар’юри) пізнавальної праці; можливості учнів (у 
співвідношенні: мета – завданнѐ); методи, форми та засоби навчаннѐ; 
проекти диференціяваннѐ навчаннѐ і спеціалізації навчального процесу; 
научуваність учнів; селекціѐ, диференціяваннѐ учнів; розклад занѐть; 
вихованість учнів та класних гуртів; спроможність класу; кваліметріѐ 
(визначеннѐ рівнѐ професіоналізму) педагогів; спроможність навчальних 
закладів; формуваннѐ педагогічних гуртів; верифікаціѐ педагогічних 
інновацій, зокрема вивченнѐ передового педагогічного досвіду *8, c. 16].  

Постійний аналіз і самоаналіз, осмисленнѐ, експертна оцінка власних 
дій і станів, тобто рефлексіѐ діѐльності, ю надважливим фактором у форму-
ванні будь-ѐких професійних умінь і ѐкостей студентів, до ѐких ми відносимо і 
вміннѐ вести евристичний діалог у процесі навчаннѐ молодших школѐрів. 

Ми погоджуюмосѐ з думкоя І. Проценко про те, що педагогічна 
рефлексіѐ ѐк аналіз педагогічної діѐльності допомагаю майбутньому 
педагогу подивитисѐ на своя праця з позиції іншої лядини, розвинути 
відповідне ставленнѐ до неї, виробити судженнѐ про неї. Педагогічна 
рефлексіѐ визначаю ставленнѐ особистості до самого себе ѐк до суб’юкта 
професійної діѐльності, допомагаю самопрогнозування, тобто даю 
можливість передбачити себе в різних педагогічних ситуаціѐх. Здатність 
порівнявати, зіставлѐти власне баченнѐ себе з оцінками інших учасників 
взаюмодії допомагаю майбутньому фахівця усвідомити те, ѐким він ю в 
дійсності, ѐк сприймаютьсѐ й оціняютьсѐ іншими лядьми. Длѐ здійсненнѐ 
рефлексивної діѐльності студенти маять оволодіти такими вміннѐми, ѐк 
спостереженнѐ, самопізнаннѐ, самоаналіз, самооцінка *10]. 

Розроблений нами діагностичний комплекс передбачаю виѐвленнѐ 
змін у рівнѐх сформованості у студентів умінь застосуваннѐ евристичного 
навчального діалогу на уроках у початковій школі й забезпеченнѐ при 
необхідності внесеннѐ відповідних коректив в організація евристичного 
навчаннѐ. Реалізаціѐ цього комплексу передбачаю вирішеннѐ таких 
завдань: розвиток рефлексивних і діалогічних умінь; корекціѐ змісту, форм 
і методів формуваннѐ у студентів діалогічних умінь та вмінь навчального 
діалогу у процесі евристично-діалогової взаюмодії на основі оцінки й 
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самооцінки результативності участі в діалозі; діагностика та 
самодіагностика рівнів сформованості в майбутніх учителів умінь 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу на уроках у початкових 
класах; пошук ефективних шлѐхів індивідуальної корекції студентами вмінь 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу. 

Згідно з сучасними методологічними вимогами до пізнавально-творчої 
(евристичної) діѐльності ми суттюво модернізували діагностичний 
інструментарій длѐ визначеннѐ й оцінки ѐкості зазначених умінь у майбутніх 
учителів початкових класів. При цьому керувалисѐ ѐк загальними вимогами 
до діагностичного інструментарія (В. Симонов, В. Сластьонін, К. Інгенкамп), 
так і новими вимогами до виміряваннѐ діалогічної й запитальної 
компетентності студентів і  школѐрів у межах евристичного навчаннѐ 
(А. Король, І. Підласий, А. Хуторськой, М. Лазарюв, І. Проценко), зокрема до 
його основи – критеріїв і показників досѐгнутих умінь ставити пізнавальні 
запитаннѐ і на їх основі самостійно створявати освітні продукти.  

На основі узагальненнѐ дидактичних досліджень К. Інгенкампа 
С. Кульневича, Г. Цехмістрової можна дійти висновку, що діагностичні 
критерії маять бути: однозначними – розумітисѐ й поѐсняватисѐ в межах 
конкретного дослідженнѐ однозначно; адекватними – відповідати тому 
ѐвищу (процесу), длѐ характеристики ѐкого вони призначені; 
обґрунтованими – давати можливість відокремлявати високий рівень від 
достатнього, середнього й початкового; прогностичними – мати здатність 
визначати напрѐм, зміст і ѐкість евристичної діѐльності студентів і школѐрів 
згідно з виѐвленим рівнем досѐгнень; надійними – розбіжності під час 
повторної оцінки не повинні бути істотними. 

Длѐ того, щоб об’юктивно вимірявати й оцінявати вміннѐ 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу на уроках у початкових 
класах, що ѐвлѐять собоя внутрішні продукти самореалізації, ми дійшли 
висновку, що правомірним буде проводити діагностичні операції щодо 
зовнішніх продуктів навчальної діѐльності ѐк більш доступних длѐ 
діагностики й самодіагностики.  

Отже, розроблений нами діагностичний компонент ю комплексом 
послідовних педагогічних дій і чітких критеріїв, націлених на виѐвленнѐ, 
аналіз та виміряваннѐ ѐкості опануваннѐ вміннѐм застосуваннѐ 
евристичного навчального діалогу. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Таким 
чином, упровадженнѐ технологій евристичної освіти ѐк основи професійно-
творчої підготовки вчителѐ, навчаннѐ вмінь самостійного конструяваннѐ 
застосуваннѐ евристичного навчального діалогу в теоретичній підготовці і 
практичній діѐльності майбутніх учителів початкових класів та системний і 
докладний комплекс діагностики длѐ встановленнѐ ѐкості освоюннѐ 
майбутнім учителем умінь евристичного навчального діалогу на уроках у 
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початковій школі забезпечать оволодіннѐ майбутніми вчителѐми початкових 
класів вміннѐми евристичного навчального діалогу на оптимальному рівні.  

Перспективи наших подальших розвідок вбачаюмо у висвітленні 
результатів експериментального випробовуваннѐ впливу вищеозначених 
педагогічних умов на формуваннѐ вмінь застосуваннѐ евристичного навчаль-
ного діалогу у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів.  
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РЕЗЯМЕ 

Крившенко Лина. Педагогические условиѐ подготовки будущих учителей к 
использования эвристического диалога. 

В статье осуществлен анализ методологической сущности понѐтиѐ 
«педагогические условиѐ». Определены и теоретически обоснованы педагогические 
условиѐ подготовки будущих учителей начальных классов к использования 
эвристического учебного диалога. Отмечена роль внедрениѐ технологий 
эвристического образованиѐ как основы педагогически-творческой подготовки 
учителѐ. Сделан акцент на формировании умений самостоѐтельного конструированиѐ 
применениѐ эвристического учебного диалога в теоретической подготовке и 
практической деѐтельности будущих учителей начальных классов. Подчеркнута 
важность комплекса диагностики длѐ установлениѐ качества освоениѐ будущим 
учителем умений эвристического учебного диалога на уроках в начальной школе. 

Ключевые слова: педагогические условиѐ, эвристический учебный диалог, 
технологии эвристического образованиѐ, профессионально-творческаѐ подготовка, 
комплекс диагностики, будущий учитель начальных классов. 

 
SUMMARY 

Krivshenko Lina. Pedagogical conditions for training of the future primary school 
teachers to use the heuristic dialogue. 

The article analyzes methodological essence of the concept of “pedagogical 
conditions”. The researchers have found out that: a) conditions should be related to the 
quality of learning material, create more favorable factors for successful completion of tasks; 
b) conditions, as a rule, are of an artificial nature, they are created specially and do not 
include natural factors; c) act as interdependent and interconnected learning factors that 
contribute to the formation of substantive competences in the learning process; d) as the 
circumstances of the learning process, which is the result of a deliberate choice, the design 
and application of elements of content, methods, forms of learning, through which is 
provided a successful process of establishing certain competencies. This gives grounds for 
determining the pedagogical conditions as specially created by the teacher interdependent 
and interrelated product-oriented multicomponent factors of purposeful selection, design 
and use of a certain system of motives, methods, techniques, forms, means of training, which 
ensure successful, effective assimilation and optimal possession of certain mechanisms of 
activity of students to create their own educational products, formation of new professional 
competencies. Pedagogical conditions for the formation of skills for the use of heuristic 
learning dialogue in training of the future teachers of the primary school are understood as a 
set of certain provisions and requirements, methods and means for the implementation of 
the pedagogical theory, the introduction of which in the practice of higher education 
institution provides improvement in the quality of the educational process and facilitates 
preparation of students for the future professional activities. 

On the basis of research, the effective pedagogical conditions for the formation of the 
skills of application of heuristic educational dialogue in the professional training of the future 
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teachers of primary school are theoretically substantiated and determined: a) introduction of 
technologies of heuristic education as the basis of professional-creative teacher training; 
b) training of the skills of independent designing of the use of heuristic educational dialogue 
in theoretical preparation and practical activity of the future teachers of primary school; c) a 
system and detailed diagnostic complex to determine the quality of mastering the future 
teacher’s skills in heuristic learning dialogue at elementary school lessons. 

Key words: pedagogical conditions, heuristic educational dialogue, technology of 
heuristic education, professional training, complex of diagnostics, future teacher of primary 
school. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа 

 
У статті обґрунтовуятьсѐ педагогічні умови формуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності фахівців у процесі фізичного вихованнѐ. 
Реалізаціѐ окресленої мети передбачала використаннѐ теоретичних та емпіричних 
методів. Педагогічними умовами ю забезпеченнѐ позитивної мотивації до набуттѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності, доповненнѐ змісту навчальної дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» питаннѐми здоров’ѐзбережувальної тематики, використаннѐ 
інтерактивних форм і методів навчаннѐ, що забезпечуять формуваннѐ у студентів 
ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ й досвіду його збереженнѐ.  

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальна компетентність, студент, вищий 
аграрний навчальний заклад, фізичне вихованнѐ, педагогічні умови.  

  
Постановка проблеми. Професійна діѐльність фахівців аграрного 

сектору передбачаю виконаннѐ комплексу різноманітних стандартних і 
творчих фізичних дій, що потребуять високого рівнѐ стану здоров’ѐ. Саме 
тому постійно підвищуятьсѐ вимоги до ѐкості фахової підготовки аграріїв, їх 
умінь, навичок і практичного досвіду. Проте в молодих лядей, ѐкі приходѐть 




