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Lozovenko O. A. Physics course at German technical university: general structure and didactic features
A place of physics course in the process of teaching future engineers at Offenburg University of Applied Sciences is shown in 

the article. Using information obtained during her internship at the University, the author describes in details the course struc-
ture and particular qualities of the learning process. The text of the article provides a list of issues that are considered during 
each of two parts of the physics course. 

For the purpose of giving readers a better view of particularities of teaching process, a lecture plan with time indication is 
given. The article also describes the organization of two other types of training: laboratory work and tutorials. Useful for read-
ers might be the following information about: tests which students need to pass before each lab, requirements for measurement 
results presentation, a final colloquium when students present one of the completed laboratory work. 

It is interesting to know that despite availability of computerized analysis of experimental data, students are required to build 
experimental graphs on a special graph paper and make calculations using a calculator. Such form of classroom work with 
students as tutorials is mostly not used in Ukrainian universities. On the contrary, almost whole process of teaching students to 
solve physics problems is occurred at the University during tutorials. 

Organization of the final control – a written exam which takes place after each semester is described in the last part 
of the article. The text provides a complete version of an exam task which allows readers to assess the level of knowledge 
requirements. Additionally, for illustrating a place of the physics course among other disciplines, the article describes one 
of the bachelor’s training program and a typical student’s first semester schedule at the University.

Key words: physics course, German technical university, lecture, laboratory work, tutorial, teaching features.
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Реформування системи освіти України потребує нових підходів до підготовки фахівців для початкової ланки осві-
ти. Зокрема, постало питання підготовки майбутнього вчителя, здатного до творчості та творчого розвитку учнів 
в освітньому процесі. Результатом якісної професійно-педагогічної підготовки є рівень готовності майбутніх учите-
лів. Тому з огляду на це питання, важливим є феномен готовності до будь-якої діяльності та педагогічні умови для 
формування готовності майбутніх учителів до розвитку творчих здібностей молодших школярів, зокрема і в процесі 
навчання грамоти іноземної мови. 

Для дослідження цього питання у статті охарактеризовано поняття педагогічних умов в науковій літературі. 
Визначено та проаналізовано основні педагогічні умови підготовки до формування творчих здібностей молодших шко-
лярів у процесі навчання грамоти іноземної мови, враховуючи структуру цих здібностей та компоненти готовності 
майбутніх учителів початкових класів до їх формування. До цих умов автор відносить:

1) формування в майбутніх учителів початкових класів особистісного сенсу щодо професійної діяльності та моти-
вації до формування творчих здібностей учнів;

2) науково-методичне забезпечення освітнього процесу системою знань та способів діяльності щодо формуван-
ня творчих здібностей молодших школярів, активізація пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційно- 
комунікаційних технологій;

3) створення під час навчання рефлексивного середовища;
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4) оволодіння студентами комунікативними стратегіями для успішної професійної діяльності.
Розкрито зміст кожної з виокремлених педагогічних умов та можливість їх реалізації під час процесу навчання 

грамоти іноземної мови для формування творчих здібностей молодших школярів, що забезпечує результат якісної про-
фесійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів – формування рівня готовності до освітньої діяльності. 

Ключові слова: педагогічні умови, підготовка, формування готовності, майбутні вчителі, творчі здібності, 
молодші школярі, навчання грамоти іноземної мови.

Аналіз змін, які відбуваються в сучасній освіті та відображені в ряді нормативних документів, дають під-
стави стверджувати, що питання формування творчих здібностей молодших школярів є одним із головних 
завдань сучасної української школи та буде успішним за дотримання компетентнісного, діяльнісного та осо-
бистісного підходу до організації освітнього процесу. Готовність майбутніх учителів початкової школи до 
формування творчих здібностей учнів у процесі навчання іноземної мови ґрунтується на усвідомленні ними 
сучасного трактування творчих здібностей молодших школярів у процесі набуття ними основ грамоти.

Метою статті є аналіз педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкових класів до форму-
вання творчих здібностей молодших школярів у процесі навчання іноземної мови.

Як зауважує М. Ковальчук, педагогічні умови характеризуються в науковій літературі як сукупність захо-
дів, які дають можливість досягти поставлених педагогічних цілей і зробити педагогічну діяльність більш 
ефективною [6, с. 113].

На думку Н. Боритко, педагогічні умови – це обставини, які здійснюють істотний вплив на педагогічний 
процес, так чи інакше свідомо сконструйований педагогом, і припускають досягнення певного результату. 
Отже, в рамках дослідження, автор трактує педагогічні умови як спеціально створені викладачем обставини, 
які сприятимуть підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування творчих здібностей молод-
ших школярів. 

О. Красовська, І. Виговський виділяють такі умови ефективної професійної підготовки майбутніх учи-
телів на педагогічному факультеті: створення позитивної атмосфери оволодіння основами фахової освіти; 
досягнення діалогових засад взаємодії викладача і студента в навчальному процесі; забезпечення пріоритету 
творчої практичної діяльності [7, с. 137].

Т. Фефілова [11, с. 207] обґрунтовує такі умови підготовки майбутніх учителів до педагогічної твор-
чості: впровадження поетапного розвитку творчої особистості майбутнього вчителя у навчально-виховний 
процес; педагогічно доцільне поєднання традиційних та інноваційних освітніх технологій, спрямованих на 
забезпечення особистісно-орієнтованої взаємодії; врахування індивідуальних особливостей студентів у про-
цесі організації проблемно-пошукової діяльності; активізація у студентів спонукальних мотивів до творчого 
самовираження; навчально-дослідницька та науково-дослідницька діяльність студентів.

Враховуючи структуру творчих здібностей молодших школярів, компоненти готовності майбутніх учи-
телів початкових класів до формування творчих здібностей учнів, автор виокремлює такі педагогічні умови:

1) формування в майбутніх учителів початкових класів особистісного сенсу щодо професійної діяльності 
та мотивації до формування творчих здібностей учнів;

2) науково-методичне забезпечення освітнього процесу системою знань та способів діяльності щодо 
формування творчих здібностей молодших школярів, активізація пізнавальної діяльності студентів засо-
бами інформаційно-комунікаційних технологій;

3) створення під час навчання рефлексивного середовища;
4) оволодіння студентами комунікативними стратегіями для успішної професійної діяльності.
Автор розкриє зміст цих педагогічних умов. Перша умова – формування в майбутніх учителів почат-

кових класів особистісного сенсу щодо професійної діяльності та мотивації до формування творчих зді-
бностей – передбачає формування у студентів позитивної мотивації, ціннісних орієнтацій на оволодіння 
творчою професійною діяльністю, спрямованою на формування творчих здібностей як молодших школярів, 
так і їхніх власних.

З. Крижановська [8] вважає мотиваційні чинники основними, оскільки вони визначають успішність реа-
лізації особистості в професійній діяльності. Авторка їх трактує як сукупність спонукань (мотиви розви-
тку та самореалізації, мотиви індивідуального внеску в професію, діяльнісно-процесуальні мотиви, мотиви 
розуміння призначення професії, мотиви задоволення різними аспектами професії та мотиви психологіч-
ного самопочуття), які стимулюють творчий прояв особистості в професії [9, с. 13].

З метою забезпечення стійкої професійної мотивації Х. Хекхаузен [12] пропонує детальне ознайомлення 
студентів із майбутньою професійною діяльністю та її суспільною значущістю, із сучасними вимогами, 
передбаченими до знань, умінь і якостей особистості фахівця; створення уявлень про модель особистості 
успішного професіонала з обраного фаху, усвідомлення ближніх і перспективних цілей професійного 
навчання; розвиток позитивної «Я-концепції» та адекватної професійної самооцінки студента; формування 
ціннісних орієнтацій; вироблення у студентів потреб і вмінь самостійно працювати з різними джерелами 
інформації, оволодівати інформаційними технологіями і творчо застосовувати знання на практиці; забезпе-
чення умов для самопізнання, самовиховання, самовдосконалення; підтримання допитливості й «пізнаваль-
ного» психологічного клімату в студентській академічній групі. 
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Реалізація цієї умови можлива під час проходження майбутніми вчителями різних видів практики у про-
цесі фахової підготовки. Під час практики студенти мають можливість вдосконалити та відкоригувати отри-
мані у процесі навчання знання та вміння, виявити наявність (або відсутність) інтересу до обраної сфери 
діяльності, проявити свій творчий потенціал та ступінь готовності до здійснення професійної діяльності.

Формуванню творчих здібностей студентів та їх мотивації сприяє і приклад викладача, який сам є твор-
чим, володіє різнобічними знаннями та прагне передати свій досвід іншим.

І. Ребро [10] зауважує, що формуванню мотивації сприяють і такі чинники: дидактичні умови (стиму-
лювання до поставленого завдання, формування гіпотези, побудови логіки дій, пошуку всіляких методів 
і способів дій, розробці плану дій, аналізу та коригування здійснених дій і здійснення контролю, вибору най-
більш раціонального методу й способу дій, виконання дій, аналізу проведених дій); методичні (організація 
ступеневої системи завдань, індивідуально-групової діяльності, пошуково-дослідницької та експеримен-
тальної діяльності); особистісні (здатність аргументувати свою позицію щодо діяльності, прояв активності, 
творчості в будь-якій ситуації процесу навчання з метою самореалізації, потреба в самостійній діяльності, 
у свободі вибору цілей і шляхів їхньої реалізації, наявність зовнішніх і внутрішніх мотивів самореалізації). 

Друга умова – науково-методичне забезпечення освітнього процесу системою знань та способів діяль-
ності щодо формування творчих здібностей молодших школярів, активізація пізнавальної діяльності студен-
тів засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування творчих здібностей молодших школя-
рів передбачає науково-методичне забезпечення освітнього процесу системою знань та способів діяльності 
з формування творчих здібностей учнів початкових класів. В. Андрєєв у своїй роботі «Интенсификация 
творческой деятельности студентов» зазначає, що для підвищення ефективності розвитку творчості студен-
тів у цілісному навчальному процесі слід організувати цілеспрямоване навчання методам пізнання і творчої 
діяльності: науковим методам рішення, наукової постановки завдань; евристичним методам і алгоритмам; 
методологічним знанням і методам пізнання й дослідження; креативним методам мислення; розумовим 
операціям; діалектичним методам мислення [1, с. 175–178]. Такий підхід сприятиме підвищенню творчого 
потенціалу студентів.

Крім того, у сучасному світі неможливо відкинути можливості ІКТ у формуванні творчих здібностей. 
Використання їх не лише на уроках інформатики, а цілісне впровадження в навчально-виховний процес 
відкриє ширші можливості не лише для кращого вивчення навчальної інформації, а й для прояву творчості 
майбутніх учителів початкових класів.

Засоби ІКТ технологій дозволяють студентам розвивати мотивацію до навчання, активізувати пізна-
вальну діяльність майбутніх учителів початкових класів, проявляти свою творчість у підготовці до навчаль-
них занять, при електронному навчанні.

На думку автора, активне застосування інтернет-ресурсів, мультимедійних програм дозволяє студентам 
дістати швидкий доступ до різнопланових навчальних матеріалів, посилює їхню мотивацію до навчання, 
сприяє ефективній підготовці до формування творчих здібностей.

Третя умова – створення під час навчання рефлексивного середовища.
У століття інформаційних технологій, час вимагає зміни самих функцій учителя. Якщо раніше основна 

функція вчителя полягала у трансляції громадського досвіду (у вигляді знань і способів знання), то в сучас-
ній школі від учителя чекають рішення задачі проектування і управління процесом індивідуального інтелек-
туального розвитку кожного конкретного учня. Практична реалізація такої діяльності передбачає високий 
рівень професіоналізму вчителя, важливим компонентом якого є його здатність до професійної рефлексії. 
Постійний рефлексивний огляд своєї теоретичної бази з позиції щоденної професійної практики дозволяє 
учителеві стати компетентним у своїй професійній справі.

Рефлексивне середовище, на думку Т. Гури, відкриває можливий простір для вільного, свідомого вибору 
перспектив в аспекті цінностей, форм та засобів самореалізацій та саморозвитку, надає можливість від-
будувати унікальний індивідуальний спосіб професійного буття, спробувати перенести його з навчальної 
ситуації у сферу реальної професійної діяльності [4].

Створення рефлексивного середовища, на думку дослідниці, можливе за таких умов:
1) співвіднесеність із реальною професійною практикою;
2) нівелювання статусних бар’єрів, що дозволяє вийти за межі формального лекційного подання матері-

алу та надає можливість генеруванню нових, інноваційних ідей без страху критики та покарання за помилку;
3) взаємододатковість та взаєморозвиток інтересів та можливостей як студентів, так і викладачів, що 

забезпечує поглиблене усвідомлення ідей один одного, розвиток здатності акумулювати не тільки свій влас-
ний досвід, але й досягнення групи в цілому;

4) цілісність та інноваційність у побудові рефлексивного середовища, що створює позитивний психоло-
гічний мікроклімат, який дозволяє кожному суб’єкту максимально розкрити власні потенції та їх успішно 
розвивати;

5) систематична активізація та розвиток різних типів та видів рефлексії [4].
Саме тому у Державному стандарті підготовки бакалаврів спеціальності 013 »Початкова освіта» однією 

із загальних компетентностей виділено рефлексивну. Рефлексивна компетентність – це здатність ефективно 
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та адекватно здійснювати рефлексивні процеси, що сприяє розвитку й саморозвитку учнів, творчому підхо-
дові до навчально-виховного процесу початкової школи. Здатність оцінювати результати педагогічних впли-
вів та забезпечувати якість діяльності навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до 
педагогічної рефлексії [5].

Одним із засобів, що сприяв аналізу студентами власних станів та вчинків у ситуаціях навчально-вихов-
ного процесу початкової школи, оцінюванню власної навчальної та професійної діяльності, баченню недо-
ліків та вчасному їх усуненню сприяло ведення портфоліо студентів під час практики та навчальних занять. 
Отже, забезпечення рефлексивного середовища сприятиме якісній підготовці майбутніх учителів початко-
вих класів до формування творчих здібностей учнів.

Четверта умова – оволодіння студентами комунікативними стратегіями для успішної професійної діяль-
ності. Виділення цієї умови було спричинено необхідністю формування в майбутніх учителів початкових 
класів професійно-комунікативної компетентності. У Державному стандарті підготовки бакалаврів спеці-
альності 013 «Початкова освіта» зазначено, що професійно-комунікативна компетентність – це здатність 
актуалізовувати та застосовувати комунікативні знання, навички, вміння, настанови, стратегії й тактики 
комунікативної поведінки, здобутий досвід комунікативної діяльності, а також індивідуально-психологічні 
якості особистості задля успішного здійснення в конкретних умовах педагогічної комунікативної діяльності 
з молодшими школярами, батьками, колегами [5]. Реалізація цієї умови дозволяє накопичувати індивідуаль-
ний досвід логічного й послідовного висловлювання власних думок, їх обґрунтування під час педагогічного 
спілкування й репрезентації навчального матеріалу.

Впровадження цієї умови дозволило спрямувати студентів на цілеспрямовані та керовані лінії поведінки 
в комунікації, яких треба дотримуватись при спілкуванні один з одним та учнями. Вдосконалити практичні 
комунікативні вміння студентам дозволило використання професійних ситуацій, які переносили їх в реальні 
умови педагогічної діяльності у процесі теоретичної підготовки, наприклад «Спілкування з батьками учня», 
«Вирішення конфліктної ситуації», «Ситуація на уроці».

Робота з комунікативними ситуаціями дозволила активно залучати майбутніх учителів початкових класів 
до спільного обговорення проблем, різноманітних презентацій, дискусій, тренінгів, зустрічей із педагогами-
практиками. Реалізація цієї умови має на меті формування позитивного ставлення до процесу професійної 
взаємодії, комунікативного самовдосконалення, вибудовування перебігу професійної комунікації, оціню-
вання здобутих професійних результатів. 

Висновки. Усі виокремленні умови взаємопов’язані та взаємодоповнюють одна одну, забезпечують 
ефективне функціонування моделі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування твор-
чих здібностей молодших школярів у процесі навчання іноземної мови та впливають на результат якіс-
ної професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів – формування рівня готовності до освітньої 
діяльності. 
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Lukianchuk M. V. Pedagogical conditions for the preparation of future primary school teachers for the formation 
of the creative abilities of younger pupils in the process of learning a foreign language

Reforming the education system of Ukraine requires new approaches to training specialists for the initial level of education. 
In particular, the question arose about the preparation of a future teacher capable of creativity and creative development 
of pupils in the educational process. The result of high-quality vocational and pedagogical training is the level of readiness 
of future teachers.

Therefore, in view of this issue, the importance of the phenomenon of readiness for any activity and pedagogical conditions 
for forming the readiness of future teachers to develop the creative abilities of younger pupils, and in the process of teaching 
a foreign language. In order to investigate this issue, the article describes the concept of pedagogical conditions in the scientific 
literature. Also, the main pedagogical conditions of preparation for the formation of creative abilities of younger students in 
the process of teaching foreign language literacy have been identified and analyzed, taking into account the structure of these 
abilities and components of the readiness of future primary school teachers to form them. These conditions include:

1) formation of future sense of personal meaning for future teachers of professional activity and motivation for formation 
of pupils’ creative abilities;

2) scientific and methodological support of the educational process by the system of knowledge and methods of activity 
on formation of creative abilities of younger students, activation of cognitive activity of students by means of information 
and communication technologies;

3) creation of a reflexive environment during training;
4) mastering students communication strategies for successful professional activity.
The content of each of the pedagogical conditions which we have identified and it have identified the possibility of their 

realization during the process of teaching foreign language literacy to form the creative abilities of younger pupils, which 
provides the result of high-quality professional and pedagogical training of future teachers – formation of the level of readiness 
for educational activity.

Key words: pedagogical conditions, preparation, formation of readiness, future teachers, creative abilities, junior pupils, 
teaching of foreign language literacy.


