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обговорення публікацій з різноманітних видань, відвідування театральних по�
станов, кінофільмів, участь студентів у створенні університетських музеїв, літера�
турно�етнографічні експедиції і т. ін. Результатами такої роботи мають бути
наукові статті, доповіді, виступи на радіо і телебаченні, розділи курсових, дип�
ломних робіт тощо.

Отже, художньо�педагогічна творчість � це невід’ємна частина професійної
діяльності педагога�словесника. Це зумовлено специфікою викладання літерату�
ри як мистецтва слова й вимагає від учителя достатньо розвинутих творчих ознак.
Запропонована комплексна методика формування креативних здібностей сту�
дентів�філологів значно сприяє вирішенню цього завдання. Подальшого вивчення
дослідження потребує визначення фактів суб’єктивних та об’єктивних, що впли�
вають на формування художньо�творчих якостей студентів�філологів.
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У ході спілкування з дорослим, на основі наслідування звуків, дитина пере�
ходить до активного мовлення. Дослiдники визначають дещо рiзнi термiни по�
яви перших усвiдомлених слiв, а також наголошують на iснуванні досить трива�
лих перехiдних моментів. Це пов’язано з тим, що звук стає словом, коли з цим
звуком пов’язується певний змiст, при цьому розумiє й iнтерпретує цей змiст
дорослий. Так, за даними Н. Рибникова, першi усвiдомленi слова виникають у 7
мiсяцiв, за Т. Ушаковою � у 12 мiсяцiв, за Ф. Фрадкiною – 10 мiсяцiв. Kpiм того,
термін появи таких слiв та їх кiлькiсть суто iндивiдуальнi.

Дослiдниками (О. Гвоздєв, М. Кольцова, Т. Ушакова) встановлено, що першi
дитячi слова не мають прямих референтiв. Найчастiше за все їх класифiкують
як однослiвнi речення. Це пояснюється тим, що дитина одним словом називає
цiлу ситуацiю. На багатозначнiсть перших дитячих слiв указують i зарубiжнi
вченi К. Бюллер i В. Штерн.

На етапi становлення мовлення здебiльшого зберiгаються субжанри, що були
актуальнi на дословесному етапi, але й набувають сили такі жанри, як виражен�
ня стану та прохання. З’являються й новi комунiкацiйнi навички участi в дис�
курсі – ініціативність у спілкуванні взагалі та ініціативність при введенні або
змiнi теми як засiб утримання комунiкацiї й залучення дорослого до дiалогу.

Складним є питання про iнiцiативнiсть дитини в дiалозi. На початкових ета�
пах вона, безумовно, є спонтанною, пов’язаною з потребами дитини. Це може
бути запитання дозволу щось узяти. Iнший спосiб виразу iнiцiативностi � це звер�
нення, але й у цiй ситуацiї складно визначити, чим є така ініціативність � бажан�
ням спiлкуватися чи необхiднiстю задовольнити потребу, що виникла в дитини.

За своєю акустичною формою першi слова схожi на белькотання. Зарубiжний
учений О. Йєсперсен назвав його «малим мовленням». У. Елiасберг i Л. Виготсь�
кий називають цей етап «автономним мовленням». Також можна зустрiти назву
«няньчина мова».

Розглянемо склад активного словника на початкових етапах онтогенезу.
Центральне мiсце в складi словника займають конвенцiональнi слова, дже�

релом яких є iнпут – той мовленнєвий матерiал, який дитина отримує вiд ото�
чуючих, переважно вiд мaтepi. Значний шар складають протослова � вокалiзацiї,
якi мiстять постiйний склад звукiв, уживаються в часто повторюваних ситуацiях
та унiкальнi для цiєїi дитини. Часто протослова супроводжують жести. Серед
конвенціональних слів у складі дитячого словника можна виокремити три типи.
По�перше, це «природнi символи» (В. Штерн) – слова «няньчиної мови», узятi
дорослими з дитячого белькотання, iнтерпретованi дорослими та поверненi в
дитяче мовлення: баба, бай бай, miк&mак тощо. По�друге, узуальнi слова, звуко�
ва форма яких може бути змiнена, «адаптована» дитиною для себе. Здебiльшого
це слова, що позначають предмети, з якими дитина контактує: вода, молоко,
каша, м’яч тощо. Мовленнєвий та когнiтивний розвиток взаємозв’язанi, тому
найраннiше дiти називають тi предмети, з якими дiють [6; 152]. Дослiдники
виокремлюють у мовленнi дiтей раннього вiкy «формули» або «сталi фрази» �
вислови, що мiстять бiльше одного слова, якi сприймаються й продукуються
дитиною як одне цiле. Taкi вислови здебiльшого iндивiдуальнi для кожної дити�
ни: «то там?», «ди ди дя» (iдu сюдu) тощо.

Розвиток словника є основною характеристикою мовлення дiтей раннього
вiку. Найбiльш iнтенсивне зростання словника вiдбувається пiсля одного року
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ва форма яких може бути змiнена, «адаптована» дитиною для себе. Здебiльшого
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каша, м’яч тощо. Мовленнєвий та когнiтивний розвиток взаємозв’язанi, тому
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виокремлюють у мовленнi дiтей раннього вiкy «формули» або «сталi фрази» �
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шести мiсяцiв. Бiльшiсть учених (В. Штерн, Ю. Аркiн та iн.) наголошують на
стрибкоподiбному зростаннi словника дiтей другого року життя.

Ще одна особливiсть словника – це iндивiдуальна вiдмiннiсть темпів зрос�
тання. Чинники, що зумовлюють розвиток словника, були розглянутi Д.
Ельконiним. Серед них значне місце займають особливостi мовленнєвого сере�
довища та умови виховання дiтей.

На другому роцi життя дитина вже володіє достатньою мовленнєвою
компетенцiєю, її дискурсивна поведiнка урiзноманiтнюється. За С. Цейтлiн, у
цей період починається диференцiацiя персонального дискурсу дитини на
iнформативне та фатичне мовлення, що є основою оволодiння iнформативними
та фатичними жанрами мовлення. Серед iнформативних жанрiв у мовленнi
дитини з’являється розповiдь. В оволодiннi дитиною фатичним дискурсом по�
ширюється перелiк оцiнних субжанрiв, якi комбiнуються з субжанрами етикет�
ними.

Щодо комунiкативних навичок, то на цьому етапi починає формуватися дiалог,
ускладнюються iнiцiацiї дитини, що зумовлено бiльшим ступенем соцiалiзацiї. В
окремих випадках дитина не тiльки iнiцiює дiалог, а й виконує певну соцiальну
роль. На цьому етапi дитина також оволодiває вмiнням починати та завершува�
ти дiалог як мовленнєву подiю, що вiдбувається в певному жанрі.

Протягом третього року життя розуміння мовлення дитиною зростає за обся�
гом та якiсно змiнюється. Дитина починає слухати дорослого – не тiльки вказiвки
щодо практичної дiяльностi, а й розповiдi. Дiтям стає доступним розумiння
художнiх твopiв без супроводу наочностi. Дитина починає розумiти подiї мину�
лого та майбутнього. З’являється можливiсть керувати поведiнкою за допомо�
гою мовлення – запобiгати негативним дiям. На основі розумiння мовлення дiти
починають доходити перших висновкiв та узагальнень. На кiнець третього року
життя з’являється другий ступiнь узагальнення – слова, що пояснюють родовi
поняття: iграшки (м’яч, кубики, лялька тощо) [1, с. 76].

Третiй piк життя характеризується iнтенсивною активiзацiєю мовлення –
елементiв мовленнєвої дiяльностi з пасивного словника в активний. Мовлення
перетворюється в основний засiб спiлкування, але залишається ситуативним.

Поява дiалогу на другому роцi життя значно поширює можливостi навчання
мови та розвитку мовлення. Кiнець другого року життя започатковує новий
етап у розвитку мовлення, яке розвивається швидкими темпами в таких на�
прямках:  розуміння мовлення дорослих, оволодіння словником, удосконалення
звуковимови, засвоєння граматичної будови слова та розвиток дiалогiчного мов�
лення [1, с. 75].

На третьому роцi життя основною формою спілкування залишається дiалог.
Структура дiалогу на цьому етапi ускладнюється: ініціативні реплiки дитини

можуть мати вигляд провокацiї, звернення або питання. Проте дитина все ще
дiє в умовах дефiциту вербальних засобiв, тому дорослий намагається підтри�
мувати комунікацію таким чином, щоб дитина відчувала себе рiвноправним
партнером у дiалозi. Засобом пiдтримки дитини як партнера в дiалозi є реплiки�
повтори (рис. 2).

Реплiки�повтори належать не до iнформацiйно�змiстової частини дiалогу. У
діалозі «дорослий�дитина», вони виконують лiнгводидактичну функцiю [9, с.
16].

Мета реплiк�повторiв полягає в тому, щоб показати дитинi, що її чують та
розумiють. Kpiм того, цi реплiки стимулюють у дитини зацiкавленiсть у продов�
женні комунікації. Більша частина реплік�повторів коректує мовленневе вис�
ловлювання дитини. У реплiцi дорослого дається зразок правильного вислов�
лювання, до якого прагне дитина, при цьому вона має можливiсть спiввiднести
свою вимову з нормою. У бiльшостi реплiк�повторiв дорослий поширює склад
висловлювання та перекладає сказане дитиною з «нянчиного» на «доросле»
мовлення [9, с. 20].

Серед реплік�повторів виокремлюють повтор�підтримку та повтор�запитан�
ня. Повтор�пiдтримка зумовлений значною різницею в комунiкативнiй
компетенцiї дорослого та дитини. Цi реплiки мiстять у собi «оцiнку» (слова
«правильно», «так»), але така оцiнка стосується фактичного боку висловлюван�
ня, не оцiнюючи мовленневого виконання. Повтори�запитання постають засо�
бом пiдтримки комунiкацiї. Але при вiдповiднiй iнтонацiйнiй забарвленостi тaкi
реплiки дають дитинi сигнал про неадекватнiсть її висловлювання, що активiзує
дитину й зосереджує її увагу на висловленому.

Повтори�запитання передбачають можливість додаткової мовленнєвої peaкції
дитини [9, с. 23]. На цьому етапi дитина оволодiває досить складним умiнням
«чинити» дiалог. Н. Лi виокремлює три види реплiк, що використовуються задля
того, щоб вести «дiалог»: реплiки дорослого як засiб уточнення значення для себе
та для дитини; реплiки дитини як засiб уточнення значення для себе; реплiки
дитини як засiб уточнення значення для дорослого.

Жанрове мислення iнтенсивно розвивається. Подекуди мовленнєвi жанри
охоплюють кiлька мовленнєвих aктів. У зв’язку з розвитком предметної
дiяльностi та переходом її в ігрову iнколи можна констатувати наявнiсть жанрiв
iнститyцiонального дискурсу. У гpi моделюється комунiкативна ситуацiя. Гра,
змiстом якої є жанри персонального дискурсу, стає тpeнiнгoм жанрової поведiнки
(гра в «лiкарню», «дитячий садок» тощо) [9].

Рис. 2. Структура дiалогу «дорослий – дитина»
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Як видно зі схеми, діалог дитини складається із таких частин: ініціативна
репліка дитини: провокація, звернення, запитання; діалогова пауза, репліка�
повтор (реакція дорослого), парна цитація: повтор�запитання, повтор�підтрим�
ка. На етапі становлення діалогу має місце форма спілкування, коли кожний з
партнерів активно висловлюється, але не помічає реакції з боку партнерів та не
відповідає на їхні репліки, яку називають «колективним діалогом».

Такі мовленнєві ситуації набувають ігрового характеру, які зрозумілі малюку
й здатні викликати в нього емоційний відгук на створену ситуацію.

Отже, вже в цьому віці у дітей зароджується такий мовленнєвий жанр, як
діалог.
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО�МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В

УМОВАХ ІННОВАЦІЙ В ОСВІТІ
УДК 3�8.1

Коростіянець Т.П.

У статті розглянуто загальні завдання навчання, виховання та
розвитку особистості, зумовлені інноваціями в освіті. Уточнено
мету фахової підготовки вчителя природничо&математичних дис&
циплін в умовах впровадження кредитно&трансферної системи
організації навчального процесу.

Ключові слова: мета, завдання, кредитно&трансферна систе&
ма, професійна підготовка, кредит, навчальний процес.

В статье рассмотрены общие задания обучения, воспитания и
развития личности, предопределенные инновациями в образовании.
Уточнена цель профессиональной подготовки учителей естествен&
но&математических дисциплин в условиях внедрения кредитно&
трансферной системы организации учебного процесса.

Ключевые слова: цель, задание, кредитно&трансферная систе&
ма, профессиональная подготовка, кредит, учебный процесс.

In the article the general tasks of teaching, education and development
are considered personalities, predefined innovations in education. The
purpose of professional preparation of teachers of mathematical disciplines
is specified in the conditions of introduction credit module system of
organization of educational process.

Keywords: purpose, task, credit module system, professional
preparation, credit, educational process.

Актуальність дослідження. Природничо�математична освіта має
важливе значення у формуванні цілісного уявлення про світ в його діалектично�
му, науковому і технічному розвитку, відбиває проблеми і тенденції розвитку
сучасного суспільства, а також взаємозв’язок і взаємозалежність природи, люди�
ни і суспільства. Будь�яку проблемну ситуацію сучасний вчитель природничо�
математичних дисциплін бачить у такому ракурсі, який дозволить виявити при�
чини виникнення проблеми, засоби її оптимального подолання, спрогнозувати її
вплив на особистісний розвиток дитини у найближчому й віддаленому майбутнь�
ому. Педагог у контексті сучасної парадигми освіти не лише передбачає вектори
розвитку особистості учня, але й створює стратегії її становлення.

Розробка системи професійної підготовки майбутніх учителів природничо�
математичних дисциплін в умовах інновацій в освіті потребує визначити мету
цієї підготовки. Інноваційні системи навчання вимагають дотримання вимог,
які враховують їх специфічну мету й одночасно загальні цілі навчального проце�
су: освітні, розвиваючі, виховні.

Підготовка до педагогічної діяльності майбутніх учителів природничо�ма�
тематичних дисциплін має бути насамперед підпорядкована загальним завдан�
ням навчання, виховання та розвитку особистості, зумовлених актуальними і
перспективними соціальними потребами, переходом до нового суспільства.

О.М. Спірін відмічає, що суспільство здійснює не лише сильний соціальний,
психологічний та культурний вплив на особистість, але й вимагає нового світогля�
ду: уміння бачити і розуміти математичну, фізичну, хімічну, біологічну або інфор�
маційну картину світу, уміння виявляти та аналізувати під час вивчення будь�
якого об’єкта, процесу або явища в природі найбільш характерні для них аспек�
ти, в рамках дисциплін, які розглядаються.

Як зазначає В.В. Грубінко, метою освіти в сучасних умовах має бути підго�
товка фахівців, здатних забезпечити перехід від індустріального до інформацій�
но�технологічного суспільства через новаторство в навчанні, вихованні та нау�
ково�методичній роботі; а вимоги, які ставляться до освіти, – це якість, універ�
сальність підготовки випускника та його адаптованість до вітчизняного та
міжнародного ринків праці, особистісна орієнтованість навчального процесу, його




