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На початку XXI століття гуманістичні та демократичні тенденції 

розвитку українського суспільства, об'єктивне зростання його моральних 

засад зумовили суттєві зміни освітніх пріоритетів і цінностей. Звільнення 

школи від авторитаризму, здійснення гуманістично спрямованого підходу до 

дитини висувають нові вимоги до професійної підготовки вчителя-гуманіста. 

Слід зазначити, що успішність реалізації гуманізації освіти неможлива 

без створення збагаченого виховуючого середовища в сучасній школі, яке 

залежить від того, на які цінності зорієнтовані випускники педагогічних 

навчальних закладів, наскільки вони озброєні гуманістичними методиками та 

технологіями. 

Під гуманістичною спрямованістю діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів ми розуміємо єдність мотиваційно-ціннісних орієнтацій 

особистості, в основі якої найвищою цінністю виступає людина. Дана 

спрямованість визначає, стимулює всі види і форми взаємин учасників 

педагогічного процесу, зміст діяльності вчителя [51, с. 127]. 

Тому принципово важливим є підвищення особистісного статусу 

майбутніх учителів початкових класів, розвиток педагогічної рефлексії, 

формування гуманно-ціннісних орієнтацій, саморозвиток. Позитивне 

самосприйняття, готовність розуміти себе та інших є основою формування 

гуманістичної спрямованості діяльності майбутніх педагогів початкової 

ланки освіти. 

У цілому, дослідження з питання готовності студентів до гуманізації 

педагогічного процесу доводить, що ідеал педагога-гуманіста, на який 



орієнтовано більшість абітурієнтів вузів, деформується в процесі професійної 

підготовки. Однією з причин є те, що педагогічне світосприйняття 

майбутнього вчителя початкових класів поділяється на частини (предмети, 

методики та ін.), а головне – недостатньо приділяється уваги формуванню 

готовності педагога виявляти та активізувати особистісні можливості. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури, здійснений з метою 

з'ясування стану дослідження проблеми готовності майбутнього вчителя 

початкових класів до гуманізації педагогічного процесу, дає підстави для 

певних узагальнень. По-перше, визначена готовність ще не була предметом 

ґрунтовного наукового дослідження. Більшість дослідників, виділяючи одну 

якусь частину чи певний напрямок, роблять саме цей аспект головним, тоді 

як вони є сторонами єдиного складного процесу; інші дослідники, 

намагаючись здійснити комплексний підхід до проблеми, іноді не 

враховують важливих деталей. По-друге, поняття «готовність майбутнього 

вчителя до гуманізації педагогічного процесу в початкових класах» є 

складовою феномена «готовність до діяльності». Сучасними науковцями 

готовність до педагогічної діяльності визначається як багатоаспектне, 

багаторівневе утворення. Складність його науково-педагогічного осмислення 

пов'язана з тим, що готовність водночас може розглядатися як категорія 

діяльності та теорія особистості. 
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