
Зміни – закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле  

чи лише на сьогодення, безперечно – пропустять майбутнє.  

Джон Ф. Кеннеді 

 

04.01.2022 відбулися педагогічні читання 

«Освітнє середовище як концепт інноваційної 

діяльності викладача  та майбутнього вчителя 

НУШ». Розглядалися такі питання: 

1. Питання актуальності педагогічної взаємодії 

(педагогіки співробітництва) щодо 

удосконалення класичної теорії відповідно до 

нових освітніх реалій.  

2. Емоційний інтелект як передумова продуктивної педагогічної діяльності. 

3. Формування інноваційного стилю професійної діяльності майбутніх учителів у 

контексті інклюзивного освітнього простору. 

Дмитренко Н.І. повідомила, що В основі педагогіки співробітництва лежать 

суб’єкт-суб’єктністосунки, співпраця двох суб’єктів. Аналізуючи цю схему 

взаємовідносин, можна констатувати, що для навчально-виховного процесу вона є 

найоптимальнішою (з однієї сторони – зберігається за викладачем позиція 

управлінця, а з іншої сторони, – молода людина має всі можливість діяти 

самостійно). У педагогіці співробітництва відносини зі студентами будуються 

таким чином, щоб дати їм нові стимули, закладені у самому навчанні, залучити 

їх до спільної праці та творчої взаємодії. 

Педагогіка співробітництва реалізується через певні ідеї: ідея навчання 

без примусу; ідея важкої мети; ідея опори; ідея вільного вибору; ідея 

випередження; ідея великих блоків та ін. 

  

       Марченко Т.В., зазначила, що емоційний інтелект – EQ – це показник нашої 

здатності до спілкування, вміння усвідомлювати свої емоції та розуміти почуття 

інших людей. ЕQ вважається емоційним еквівалентом 

пізнавального інтелекту (IQ).  

Місія Нової української школи – допомогти розкрити та розвинути 

здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками, тому майбутній учитель повинен вміти 

критично мислити, встановлювати та підтримувати контакти, вміти 

вирішувати конфліктні ситуації, надавати емоційну підтримку дітям, 

розуміти їх емоційні стани і потреби, знаходити індивідуальний підхід, бути 



підготовленими до ефективної комунікації та управляти власними емоціями. 

            Необхідною передумовою продуктивної педагогічної діяльності 

майбутніх педагогів є розвинений емоційний інтелект, якій сприяє 

оптимізації та результативності міжособистісної взаємодії у професійній 

діяльності, успішній реалізації поставлених професійних завдань, 

профілактиці психічного здоров’я.  

 

 

Савіна М.В. повідомила, що нині особливої уваги заслуговує проблема 

підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивної освіти, оскільки спектр 

функцій учителя значно розширюється. Тобто, крім основних додаються 

інклюзивна  та рефлексивна. Результатом підготовки студентів до інноваційної 

діяльності є їхня готовність до нововведень. Результат цілеспрямованої роботи 

може бути виражений у моделі (професіограмі) вчителя інноваційного типу: це 

вчитель-дослідник, учитель-новатор, який одержує високі результати в роботі, 

завдяки вдосконалюванню процесу навчання й виховання школярів і 

впровадження Концепції «Нової школи». Інноваційна діяльність учителя 

передбачає оновлення педагогічного процесу, впровадження нововведень у 

традиційну систему навчання, виявлення вчителем педагогічної творчості, 

яскравої індивідуальності, інноваційного стилю діяльності. Інноваційний стиль 

діяльності учителя визначаємо як сукупність способів професійно-педагогічної 

діяльності, спрямованих на модернізацію (прогресивне перетворення) освітнього 

процесу. 

 

  

 

 


