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письменные зачеты и экзамены постепенно становятся привьгк 
для студентов. В беседах с ними мы уточнили, что такой прием 
троля позволяет ИМ сосредоточиться, больше предоставляется і 
мени для ответа на вопросы; все большее место в практике обуч 
и контроля занимают проектные технологии, так как они позва 
студенту самореализоваться, учат работать в команде, предста 
результаты своей творческой деятельности. 
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педагогічних закладів до організації дозвілля школярів. Розкриваєть-
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важ-
ливими науковими або практичними завданнями. У сучасному сус-
пільстві існує потреба у вчителі, який в змозі особистісно впливати на 
дитину, що зростає, корегувати її сферу ціннісного сприйняття життя, 
надавати допомогу при вирішенні проблем, що виникають. На жаль, 
дозвілля, як важлива сфера буття дитини залишається без участі психо-
логічно і педагогічно компетентного дорослого - вчителя. Деформації 
світосприйняття дитини, які відбуваються під впливом реальної дозвіл-
лєвої діяльності (ігроманія, стихійний перегляд фільмів та ін.) призво-
дять до таких явищ сьогодення, як жорстокість, зневага до іншої люди-
ни, відсутність бажання конструктивно діяти та досягати певних успіхів 
у саморозвитку, самореалізації. Тому проблема підготовки студентів 
вищих педагогічних навчальних закладів до взаємодії зі школярами у 
сфері дозвілля школярів є актуальною і погребує теоретично обґрунто-
ваного та експериментально підтвердженого вирішення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започаткова-
но розв'язання даної проблеми і на які спирається автор. Про-
блема підготовки вчителя-вихователя знаходиться у центрі уваги 
провідних науковців (І.Д.Бех, Є.В.Бондаревська, М.М.Боритко, 
О.А. Дубасенюк, І.А.Колєсніхова, Л.М.Мітіна, В.О.Сластьонін, 
Г.В.Троцко та ін. 

Значне місце у дослідженнях зазначених вчених посідають пи-
тання розвитку особистісних і професійних якостей майбутніх учи-
телів. Зазначена проблема є багатоаспектною та потребує конкрети-
зації щодо середовища, у якому здійснюється педагогічна діяльність 
учителя. Саме тому середовище дозвілля як соціокультурна реаль-
ність життя сучасного школяра вимагає розробки теоретичних і ме-
тодичних засад збагачення навчально-виховного, процесу у вищому 
педагогічному навчальному закладі щодо підготовки вчителя для ді-
яльності в зазначеному аспекті. 
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Формулювання цілей статті. Метою публікації є висвітлення 
практичних надбань щодо підготовки студентів вищих педагогічний 
навчальних закладів до організації дозвілля школярів. І ' 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обїруї*! 
туванням отриманих наукових результатів. Аналіз освітянської 
практики й результати психолого-педагогічних досліджень свідчать 
про те, що питанням підготовки майбутніх учителів до діяльності у 
сфері дозвілля школярів приділяється недостатньо уваги; у чинних 
програмах підготовки не розглядаються питання дозвілля школярів 
як соціокультурного феномена їхнього життя, особливостей взаємо-
дії вчителів зі школярами в зазначеній сфері. Значна кількість ви-
пускників вищих педагогічних навчальних закладів спрямована на 
навчальну діяльність зі школярами, а не на особистісно-розвивальну, 
що безпосередньо впливає на смислове сприйняття педагогічної ро-
боти, на роль учителя в життєвому просторі дитини. 

Ми вважаємо, що головним у підготовці майбутнього вчителя-
вихователя є його самовизначення вже під час навчання у вищому 
педагогічному навчальному закладі, яке пов'язано зі сприйняттям 
смислу особистішої взаємодії з дитиною, що розвивається. Само-
визначення базується на прийнятті цінностей педагогічної діяль-
ності - дитина, що розвивається, педагогічна підтримка її особис-
тішого розвитку, психолого-педагогічний супровід її особистішого 
становлення. Таким чином, студент стає на шлях саморозвитку, що 
обов'язково знаходить відображення в його потребах та мотивах на-
вчання. З цим пов'язано низка притаманних навчально-виховному 
процесу вищих педагогічних закладів умов. Насамперед це необхід-
ність зміни парадигми навчання у вищих педагогічних навчальних 
закладах зі знанієвої на особистісно орієнтовану, знаково-контекстну 
та евристичну. Реалізація цієї умови пов'язана з відповідною пози-
цією викладача психолого-педагогічних дисциплін щодо взаємодії зі 
студентами, в основі якої знаходиться мета - особистісно-професійне 
становлення майбутнього вчителя-вихователя. Вирішуючи цю про-
блему, ми перш за все звертаємось до рефлексії майбутніх учителів, 
їх аналізу власного досвіду щодо проведення часу дозвілля в шкільні 
роки. Ми вважаємо, що аналіз факторів, які впливають на соціокуль-
турні особливості дозвілля школярів спонукають майбутніх учителів 
до висування мети взаємодії, яка в подальшому мотивує до здобуття 
необхідних знань, формування вмінь та навичок, що в цілому робить 
процес навчання у вищому педагогічному навчальному закладі осо-
бистісно значущим. Це дає підстави зробити висновок: особистісно 
значущі цілі професійного становлення ведуть до отримання смислу 
навчання, метою стає «вирощування» особистішого потенціалу люди-
ни, виховання її здатностей до адекватної діяльності в майбутніх ситу-
аціях, а змістом - все те, що забезпечує досягнення цієї мети [1,с.24]. 
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Таким чином, викладання навчальних предметів вимагає сут-
тєвих змін, які, як відзначає А,О.Вербицький, повинні відповідати 
логіці переходу від навчання до професійної діяльності: суб'єкт на-
вчання з самого початку ставиться в діяльнісну позицію, предмет 
якої поступово перетворюється з суто навчального в практично про-
фесійний; вимоги з боку професійної діяльності виявляються систе-
моутворювальними, вони задають контекстний принцип побудови й 
розгортання не тільки окремих навчальних дисциплін, але і змісту 
всієї підготовки у вищому навчальному закладі [1,с.65]. 

Концепція евристичного навчання дає змогу активізувати творчий 
потенціал майбутніх учителів, що проявляється в багатоваріативнос-
ті поглядів на соціокультурний стан дозвілля школярів, вплив його 
змісту, форм, методів на їх особистісний розвиток та моделювання 
такої особистішої взаємодії зі школярами, яка в змозі спрямовува-
ти цей розвиток на ціннісно-смислові орієнтири життя. Евристику 
А.В.Хуторський тлумачить як науку, що вивчає закономірності по-
будови нових дій у нових ситуаціях [3]. Навчальна евристична діяль-
ність є діяльністю, у ході якої цілеспрямовано розвиваються здібнос-
ті: розуміти шляхи й методи продуктивної навчально-пізнавальної 
діяльності, творчо копіювати їх і навчатися при цьому на своєму 
та запозиченому досвіді; систематизувати навчальну інформацію й 
оперувати нею в евристичному пошуку при виконанні конкретних 
дій; адаптуватися до видів діяльності, що змінюються, і передбачати 
її результати; планувати й прогнозувати інтелектуальну діяльність на 
основі евристичних і логічних операцій та стратегій; формувати й 
ухвалювати рішення щодо організації складних видів діяльності на 
основі міркувань, евристичних операцій і стратегій з подальшою їх 
логічною перевіркою [2]. 

Виходячи із зазначеного, зробимо висновок, що зміни мають від-
буватися як у змісті дисциплін, так і у формах та методах їх викла-
дання. 

Від викладача вищого педагогічного навчального закладу вима-
гається прояв якостей професіоналізму щодо відношення до змісту 
дисциплін, що викладаються, цінностей професійно-педагогічної ді-
яльності, її смислу і в цілому сенсу власного життя. Саме в процесі 
підготовки майбутніх учителів до педагогічної діяльності виявляється 
спорідненість суб'єктних позицій щодо мети, цінностей, смислів пе-
дагогічної діяльності. Якщо навчально-виховний процес у вищому пе-
дагогічному навчальному базується не тільки на знаннієвій парадигмі 
освіти, а на особистісно орієнтованій, то підготовка майбутніх учите-
лів до особистішої взаємодії зі школярами у сфері дозвілля зумовлю-
ють набуття певного власного досвіду. Прояв суб'єктності викладача 
в навчально-виховному процесі вищого педагогічного навчального за-
кладу при вивченні психолого-педагогічних дисциплін - це: 
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- ставлення до особистості студента, який спроможний с: 
визначитись у світі цінностей педагогічної діяльності, на 
основі проектувати власну взаємодію, висувати мету вздЁш! 
дії зі школярами, що відповідає ідеям гуманізації освт&огф 
простору; 

- організація змістовного матеріалу курсів психолого* 
педагогічних дисциплін, що спроможні стимулювати само* 
розвиток майбутнього вчителя, його самовизначення як рефе-
рентно; для школяра особистості; > 

- вибір найбільш перспективних технологій щодо професійно! 
вагомого становлення майбутнього вчителя, завдяки чому! 
здійснюється розвиток компетентності студентів вищих педа-і 
гогічних навчальних закладів у процесі взаємодії зі школяра-
ми в цілому й у сфері їх дозвілля зокрема. 

Результати нашого дослідження підтвердили необхідність вне-
сення змін у програми психолого-педагогічних дисциплін. Ці зміни 
повинні відображати реальну соціокультурну ситуацію розвитку 
школярів, їх інтереси, потреби, перспективи в життєвому само-
визначенні. Разом із цим відзначимо, що зміни в соціокультурному 
просторі життя школярів мають яскраво виражений динамічний ха-
рактер. Тому нами визначено, обґрунтовано два напрями реалізації 
змісту психолого-педагогічних дисциплін у вищих педагогічних на-
вчальних закладах. Перший передбачає вивчення основ зазначених 
вище курсів, до яких нами внесено доповнення (субкультура учнів 
підліткового та старшого шкільного віку, дозвілля як простір соціа-
лізації сучасних школярів, культура особистішої взаємодії як важли-
вий компонент педагогічної культури вчителя та ін.). 

Другий напрям пов'язаний зі стимулюванням творчого самороз-
витку майбутніх учителів. Зміст освіти цього напряму передбачає 
залучення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до до-
слідницької діяльності з метою пізнання соціокультурних реальнос-
тей розвитку школярів з проектуванням власного шляху взаємодії як 
творчого прояву сприйняття особливостей педагогічної діяльності у 
сфері дозвілля школярів, із рефлексивним аналізом власних можли-
востей щодо особистішої взаємодії зі школярами та розробці про-
грами саморозвитку. 

З аналізу означеного вище ми можемо зробити висновок, що ці 
напрями пов'язані один з одним і обумовлюють цілісність педагогіч-
ного процесу, досягнення висунутої мети підготовки студентів ви-
щих педагогічних навчальних закладів до організації дозвілля шко-
лярів. 

За такого підходу відбувається розвиток майбутнього вчителя 
як професіонала, який уміє орієнтуватись у нових соціокультурно-
недагогічних ситуаціях, усвідомлювати смисл своєї діяльності, влас-
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ні якості як важливі і необхідні в професійно-педагогічній діяль-
ності, проектувати взаємодію зі школярами та критично оцінювати 
варіанти її розгортання, розробляти програми саморозвитку. 

Аналіз зазначеного дозволяє нам зробити висновок, що процес 
особистішого і професійного становлення майбутнього вчителя, його 
готовності до особистішої взаємодії зі школярами у сфері дозвілля 
школярів за своєю сутністю є процесом творчого розвитку, що безпо-
середньо пов'язаний з активними формами і методами навчання. 

При розробці активних форм і методів навчання ми спирались 
на концепцію навчання К. Роджерса, згідно з якою той, хто навча-
ється, є рівноправним суб'єктом педагогічного процесу, а викладач 
допомагає в цьому процесі. Реалізація цього положення в практиці 
навчально-виховного процесу вищих педагогічних навчальних за-
кладів дозволяє забезпечити: 

- самовизначення студентів щодо своєї ролі в особистісному 
розвитку дитини, школяра; 

- усвідомлення смислу особистішої взаємодії зі школярами у 
сфері їх дозвілля та пов'язаного з цим смислу життя; 

- визначення мети взаємодії та шляхів її досягнення; 
- усвідомлення значення саморозвитку в становленні власного 

професіоналізму; 
- осмислення нових підходів щодо впливу на особистіший роз-

виток школярів та варіативності щодо їх використання; 
- набуття навичок діагностування та проектування особистіс-

ної взаємодії зі школярами у сфері дозвілля; 
- стимулювання власного творчого потенціалу щодо змін у зміс-

ті, формах, методах, засобах організації дозвілля школярів. 
Відповідно до зазначеного вище нами внесені зміни у програми з 

дисциплін психолого-педагогічної циклу. 
Програми загальної, вікової, педагогічної і соціальної психології 

включали питання: 
- Соціокультурні умови розвитку особистості. 
- Особистість в історико-культурній перспективі. 
- Вплив субкультур на саморозвиток дитини (підлітка). 
- Соціогенна потреба бути особистістю. 
- Виникнення підлітково-молодіжних груп у сфері дозвіллєво-

го часу. 
- Соціально-психологічні особливості робота з неформальни-

ми групами учнів. 
- Соціально-психологічні особливості рольового й особистіс-

ного впливу педагога на розвиток особистості дитини (підліт-
ка). 

- Подолання педагогічних стереотипів. 
- Професійна діяльність і сенс життя. 
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У програму вивчення педагогіки на II курсі нами включені тагі 
теми: 

- Цінності і цілі освіти. 
- Цінності життєдіяльності: самореалізація, самовизначен 

взаєморозуміння, співробітництво. 
- Культурний саморозвиток дитини в освіті. 
- Педагогічна культура і культура особистісної взаємодії вчите-

ля зі школярами: сутність, напрями саморозвитку. 
- Виховання на основі потреб людини. 
- Принципи гуманізму, культуровідповідності освіти, 

індивідуально-особистісного підходу, ціннісно-смислової 
спрямованості освіти, співробітництва вчителя зі школярами 
у сфері дозвілля, врахування обліку соціального досвіду (об-
ліку поведінки, обліку звичок, розвиненості спілкування). 

- Особистісні смисли категорій педагогіки. 
Серед методів, уведених нами в навчальний процес, було акту-

алізовано насамперед круглий стіл «Мої спогади про підлітковий 
вік» (вивчення теми «Особливості підліткового віку»), міні-музей-
виставка «Це було нещодавно» (тема: «Особливості старшокласни-
ків»), ток-шоу «Ми і Вони» (тема «Особливості підліткового і стар-
шого шкільного віку»), педагогічний твір «Я-Вчитель» (тема «Пси-
хологія педагогічної діяльності») тощо. 

Самостійна робота виконувалася студентами в міні-ірупах (2-4 
особи) або індивідуально. Завдання були такого спрямування: 

1. Вивчити особливості субкультурн учнів підліткового віку, ви-
користовуючи для цього матеріали інтернет-ресурсів, журна-
лів, газет призначених для підлітків. 

2. Скласти порівняльну таблицю: «Мої інтереси - інтереси під-
літків». 

3. Знайти аналогію у своїх потребах, інтересах і в сучасних шко-
лярів 

4. Продумати можливий зміст особистісної взаємодії вчителя зі 
школярами у сфері дозвілля 

Творчий розвиток майбутнього вчителя-вихователя ми пов 'язуємо 
з образом «Я» як вчителя-професіонала. Основу складають активні 
методи взаємодії між студентами, студентами та викладачами в сис-
темі семінарських, індивідуальних, позааудиторних занять. На семі-
нарських заняттях та в позааудиторній роботі нами використовува-
лися вправи, що були націлені: 

- на розвиток самосприйняття («Перша проба на роль», «Ре-
кламний ролик», «Уявить себе дитиною», «Кінопроба», 
«Тост» тощо.); 

- на розвиток емпатіі («Епітети», «Сищгас», «Червоний олі-
вець», «Підтримка» тощо.); 
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- на розвиток навичок спілкування («Конкурс ораторів», «Зі-
псований телефон», «Експеримент із технікою повторення», 
«Експеримент із технікою розвитку ідеї», «Так - діалог», «Під-
креслення спільності», «Підкреслення значимості» тощо.); 

- на розвиток рефлексії («Образ Я», «Я тебе розумію»); 
- на розвиток толерантності («Мій образ учителя», «Я - учи-

тель», «Сонце», «Горіхи» тощо.). 
Круглі столи давали змогу відкрито висловлювати свої думки з 

проблемних питань взаємодії з підлітками. Проблеми та питання 
"круглих столів" визначали самі студенти, використовуючи метод 
«Вхід у казкове королівство». Сутність його полягала в наступному: 
група з 3-4 осіб протягом 3-5 хвилин фіксувала найбільш актуальні 
проблеми розвитку особистості дитини в соціокультурному середо-
вищі сьогодення. Ці питання систематизувались і виносились для об-
говорення на тематичні «круглі столи». Нашим завданням було під-
вести майбутніх учителів до усвідомлення професійно-педагогічних 
цінностей у вирішенні поставлених питань. 

Пошук відповідей, міркування про шляхи вирішення про-
блеми спонукав до вивчення педагогічної літератури, що мали 
індивідуально-значимий характер, тому що студент шукав відпові-
ді на питання, які його хвилювали. Нами використовувався прийом 
«Звертаюся до В.О.Сухомлинського - Дозволите запитати..», «Звер-
таюся до Ш.О.Амонашвілі - Дозвольте запитати...» 

Педагогічні листи («Читаючи К.Д.Ушинського") як метод роботи 
зі студентами дав змогу майбутнім учителям не тільки познайомити-
ся з його психолого-педагогічними добутками, але й розвивати себе 
як вчителя-професіонала завдяки осмисленню необхідних для педа-
гогічної діяльності знань. 

Нами також було розширено тему «Особистість учителя» таки-
ми питаннями: цінності й ідеали вчителя; індивідуальність учителя: 
шляхи її створення; смисложиттєве самовизначення вчителя; скла-
дові професійно-особистісного самовдосконалення. 

Тему «Фактори розвитку особистості» ми розглядали завдяки 
аналізу сучасного середовища. За цих умов нами акцентовано увагу 
студентів на середовищі дозвілля школярів, його ролі у формуванні 
ставлення особистості до цінностей життя. 

Особливої уваги було надано вдосконаленню змісту теми «Спіл-
кування», яку було збагачено новими підходами як у теоретичному, 
так і практико-орієнтовному напрямі. Нами введено вивчення додат-
кових питань: діалогова позиція як цінність педагогічної діяльнос-
ті; психологічні особливості суб'єктів спілкування в педагогічному 
процесі; особистіше і професійне зростання суб'єктів спілкування; 
взаємодія в процесі спілкування. 
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Було також виявлено, що в навчальних програмах з педагогі 
відповідних підручниках і навчальних посібниках недостатньо 
глядається теорія і практика педагогічної підтримки в освітньо 
процесі. На наш погляд, ця тема є тим стрижнем особистісно о 
єнтованої педагогіки, який кардинально впливає на педагогічну 
зицію, на культуру особистісної взаємодії. Тому нами було введе 
тему «Педагогічна підтримка: теорія і практика реалізації». Осн. 
вними питаннями якої стали такі: концепція педагогічної підтри: 
0.С.Газмана; педагогічна підтримка ж діяльність; варіативність 
дагогічної підтримки; роль педагогічної підтримки в особистісно; 
розвитку дитини (підлітка); оволодіння методами і тактиками пі 
тримки. 

Ґрунтуючись на тому, що культура особистісної взаємодії май» 
бутнього вчителя виявляється загалом у сфері дозвіллєвого часу! 
школяра, нами було розширено розділ педагогіки за темою «ПедаН 
гогіка дозвілля», і надалі уведено спецкурс «Організація дозвіллі 
школярів». Зокрема, тема «Педагогіка дозвілля» включала питання: 
дозвілля як цінність життєдіяльності дітей і як спосіб життя; зміст, 
форми, методи проведення дозвілля учнями підліткового і старшого 
шкільного віку; особливості взаємодії педагога у сфері дозвіллєвих 
потреб, інтересів підлітків, старшокласників; координаційна і коре̂  
гувальна робота у сфері дозвілля школярів; створення середовища 
особистісного розвитку підлітка, старшокласника в просторі його 
вільного часу. 

Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок у 
даному напрямку. Таким чином, дослідження довело, що звернен-
ня до ціннісно-смислової сфери педагогічної діяльності в процесі 
підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів до 
організації дозвілля школярів і їх ролі в особистісному становленні 
школярів сприяє розвитку готовності до особистісно-референтого 
впливу на відповідний, ціннісно-смисловий, розвиток школярів. 
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