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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Сучасна педагогічна сфера України 

перебуває на етапі реформування системи освіти на всіх її ланках та перегляду вже 
існуючих стандартів і вимог. Концепція реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”, яка була 
ухвалена у грудні 2016 року (Розпорядження КМУ № 988-р від 14.12.16 року), стала 
одним з перших кроків до оновлення не тільки змісту освіти, а й організації 
освітнього процесу в цілому. Цей документ став результатом довготривалого 
обговорення науковців, педагогів-практиків і батьків школярів. Згідно з цим 
документом головною метою змін системи середньої освіти стала підготовка нового 
покоління українців, що прагне до постійного та неперервного розвитку й 
самовдосконалення.  

Особливу цінність у цьому контексті мають зміни в початковій ланці освіти. 
Молодший шкільний вік характеризується стрімким розвитком та динамічними 
змінами особистості дитини, а тому є важливим етапом формування пізнавальної 
мотивації, позитивного ставлення до процесу отримання нових знань, а також 
уміння навчатися, яке було визнано радою ЮНЕСКО однією з основних стратегій 
розвитку прогресивного покоління.  

Завдання сучасної початкової освіти не можливо реалізувати без створення 
особливого, принципово нового освітньо-виховного середовища, в якому дитина 
зможе отримувати задоволення від процесу навчання, відчувати себе успішною та 
щасливою. Важливість щасливого освітньо-виховного середовища у процесі 
навчання підкреслювали такі видатні педагоги-гуманісти, як: Ш. Амонашвілі, 
Я. Корчак, В. Сухомлинський, стверджуючи, що становлення та розвиток 
особистості напряму залежать від умов, в яких знаходиться дитина, та від того, як 
вона себе в них почуває. 

Основним критерієм оцінювання освітньо-виховного середовища в 
початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів є рівень щастя всіх його 
учасників, адже, згідно з резолюцією ООН „Щастя: цілісний підхід до розвитку”, 
саме щастя було визнано головною метою кожної людини.  

Незважаючи на те, що проблема підготовки майбутніх учителів до 
формування щасливого освітньо-виховного середовища в закладах освіти є 
недостатньо дослідженою у вітчизняній науці, аналіз філософської, педагогічної, 
психологічної літератури свідчить про зростаючий інтерес до окремих елементів 
цього питання. Сьогодні в науковій літературі висвітлено різноманітні концепції, 
визначення, типології та структури „середовища” в освіті (Ю. Громико, С. Дерябо, 
Н. Крилова, О. Макагон, Ю. Мануйлов, В. Панов, Н. Поліванова, В. Рубцов, 
С. Сергеєв, В. Слободчиков, В. Ясвін та ін.), зокрема „освітньо-виховного 
середовища” (Л. Буєва, О. Макагон, Ю. Мануйлов, Л. Новикова, В. Петрівський, 
Н. Селиванова, І. Якиманська, В. Ясвін та ін.), досліджено особливості підготовки 
майбутніх учителів (Н. Бібік, Є. Бєлозєрцев, П. Вествуд, Р. Волкер, Л. Коваль, 
А. Маркова, М. Ніколаєва, Н. Пахальчук, О. Савченко, Л. Хомич та ін.).  

Феномен щастя, його сутність та чинники висвітлено в працях, Е. Дінера, 
Ф. Ендрюса, С. Любомирські, М. Селігмана, С. Уайтні, М. Чиксентміхайі, 
К. Шелдона та ін. Окремі згадки про щастя у контексті навчання, виховання та 
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розвитку зустрічаються в творчості Ш. Амонашвілі, Б. Бім-Бада, Я. Коменського, 
Ж. Ледлофф, А. Макаренка, М. Монтессорі, О. Нілла, Ж.-Ж. Руссо, 
В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

Утім, поза увагою дослідників залишається проблема підготовки педагогічних 
кадрів до формування та подальшої підтримки щасливого освітньо-виховного 
середовища загальноосвітніх навчальних закладів. 

Аналіз стану досліджуваного питання виявив низку суперечностей, що 
виникають між: потребою у педагогічних кадрах, готових до практичної діяльності, 
та теоретичним спрямуванням вишівської підготовки майбутніх учителів 
початкових класів; соціальним замовленням на створення щасливого освітньо-
виховного середовища з урахуванням індивідуальних потреб дитини та 
традиційними шляхами його організації, що орієнтується на „середнього” учня; 
необхідністю створення щасливого освітньо-виховного середовища та не 
сформованістю готовності майбутніх учителів до реалізації педагогічних умов, що 
його забезпечують. 

Таким чином, актуальність та недостатній ступінь розробки проблеми 
зумовили вибір теми дослідження „Підготовка майбутніх учителів початкових 
класів до формування освітньо-виховного середовища”. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів початкових 
класів. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища.  

Мета дослідження полягає у виявленні впливу теоретично обґрунтованої 
сукупності педагогічних умов на готовність майбутніх учителів початкових класів 
до формування щасливого освітньо-виховного середовища на теоретичному та 
практичному етапах їхньої професійної підготовки. 

Відповідно до мети сформульовано такі завдання дослідження: 
1. Виявити особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів. 
2. Визначити сутність основних понять дослідження. 
3. Розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

сукупність педагогічних умов створення щасливого освітньо-виховного середовища.  
4. Визначити етапи реалізації сукупності педагогічних умов у процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів.  
5. Уточнити критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища. 
Для розв’язання визначених завдань використовувались такі методи 

дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення філософської, психологічної і 
педагогічної літератури з метою порівняння різних поглядів науковців на проблему 
дослідження; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, бесіди, 
використання діагностичних методик, порівняння, узагальнення, педагогічний 
експеримент для перевірки ефективності педагогічних умов формування освітньо-
виховного середовища на різних етапах професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів; статистичні: кількісний і якісний аналіз емпіричного матеріалу. 
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Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:  
- уперше теоретично обґрунтовано сукупність педагогічних умов (створення 

індивідуальної освітньої траєкторії учня, створення позитивної психологічної 
атмосфери в класі), що сприяє сформованості готовності майбутніх учителів 
початкових класів до створення щасливого освітньо-виховного середовища в 
загальноосвітніх навчальних закладах; визначено сутність поняття „щасливе 
освітньо-виховне середовище” як сукупності освітньо-виховних впливів та умов, що 
поєднує можливості для вільного і комфортного всебічного розвитку та тісний 
взаємозв’язок учасників навчально-виховного процесу (педагога, учнів, батьків), а 
також характеризується їхнім відчуттям глибокого задоволення та радості;  

- уточнено характеристики щасливого освітньо-виховного середовища 
(комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного процесу, можливості 
самовираження крізь поєднання навчальної, дослідницької та творчої діяльності, 
різноманітність і легкість трансформації предметно-просторового компоненту 
освітньо-виховного середовища); критерії, показники та рівні готовності майбутніх 
учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 
середовища;  

- подальшого розвитку набуло поняття „освітньо-виховне середовище”; 
форми, методи і прийоми роботи з учнями в процесі створення освітньо-виховного 
середовища; діагностичні методики для виявлення чинників, що впливають на 
ступінь задоволеності учнів початкових класів освітньо-виховним середовищем та 
для визначення рівня задоволеності шкільним життям. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що 
розроблений і реалізований спецкурс „Щасливе освітньо-виховне середовище в 
початковій школі”, спрямований на підготовку майбутніх учителів початкових 
класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища, пройшов 
експериментальну перевірку й може бути впроваджений в навчально-виховний 
процес як педагогічних вишів, так і загальноосвітніх навчальних закладів. Було 
розроблено навчально-методичне забезпечення спецкурсу та реалізації педагогічних 
умов. Матеріали дослідження можуть бути використані в процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів у педагогічних ВНЗ; у системі післядипломної 
професійної освіти педагогів; у самоосвітній діяльності студентів. 

Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 
(довідка № 2001/06 від 29.12.2016 р.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 42 (довідка № 391 від 23.05.2017 р.), Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 122 (довідка № 388 від 23.05.2017 р.), Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 111 (довідка № 02-04/432 від 
23.05.2017 р.), Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 165 (довідка 
№ 1113 від 29.12.2014 р.), Харківського ліцею № 141 (довідка № 340 від 
23.05.2017 р.). 

Апробація результатів дослідження відбувалася під час участі в наукових, 
науково-теоретичних та науково-практичних конференціях різного рівня: 
Міжнародних – „Професіоналізм педагога в контексті європейського вибору 
України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця” 
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(Ялта, 2011), „Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя” (Запоріжжя, 
2013), „Современные образовательные ценности и обновление содержания 
образования” (Белгород, 2013); Всеукраїнських – „Другі наукові читання „Україна 
наукова” (Київ, 2011), „Сучасні наукові дослідження у галузі професійної 
педагогічної освіти” (Умань, 2012).  

Результати дослідження обговорювалися та набули позитивної оцінки на 
засіданнях кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (впродовж 2010 –
2016 рр.). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дослідження 
відображено у 12 одноосібних публікаціях, із них – 7 статей у фахових наукових та 
наукометричних виданнях України, зокрема 1 – у збірнику, що входить до 
міжнародної наукометричної бази, 3 статті і 2 тез доповідей – у збірниках матеріалів 
конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
двох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел (195 найменувань, із них – 47 іноземною мовою) та 9 додатків на 36 
сторінках. Робота містить 15 таблиць, 37 рисунків. Загальний обсяг роботи 
становить 271 сторінку, основний текст – 198 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У Вступі обґрунтовано актуальність проблеми дослідження, розкрито ступінь 
її розробленості, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання, методи дослідження, 
наукову новизну, практичне значення результатів наукового пошуку, наведено 
відомості про апробацію й упровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – „Теоретичні питання підготовки майбутніх учителів 
початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища 
загальнооосвітнього навчального закладу” – виявлено особливості  підготовки 
майбутніх учителів початкових класів, встановлено сутність поняття „щасливе 
освітньо-виховне середовище” та сукупність педагогічних умов його формування, 
визначено етапи їх реалізації у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
початкових класів. 

З’ясовано, що особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів 
зумовлюються віковими особливостями молодших школярів, які суттєво впливають 
на організацію навчального процесу, співвідношенням навчання та виховання у 
професійній діяльності, адже вчитель початкових класів завжди поєднує ролі 
класного керівника, вчителя-предметника і педагога-організатора, та складністю 
методичної підготовки, оскільки вчитель викладає комплекс різнопланових 
дисциплін, маючи на меті створення цілісної картини оточуючого світу. 

На підставі визначених особливостей встановлено, що надання більшої 
кількості практичних знань з подальшою їх реалізацією на практиці, а також більш 
об’ємна та глибока психологічна підготовка студентів сприяє підвищенню 
ефективності підготовки майбутніх учителів початкових класів до професійної 
діяльності, результатом якої є, зокрема, готовність до створення щасливого 
освітньо-виховного середовища.  
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Аналіз науково-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що 
проблемою освітньо-виховного середовища займалися різні науковці (Ю. Громико, 
С. Дерябо, Н. Крилова, О. Макагон, Ю. Мануйлов, В. Панов, Н. Поліванова, 
В. Рубцов, С. Сергеєв, В. Слободчиков, В. Ясвін та ін.), виділяючи зокрема 
середовище комфортне (Т. Лошакова, І. Кокаєва, О. Кібірєва, О. Полинська та ін.) та 
сприятливе (Т. Бондарь, О. Макагон та ін.). Проте поза увагою залишилося щасливе 
освітньо-виховне середовище, що є вкрай важливим для молодших школярів. 
Розуміння щастя ґрунтується на наукових працях у галузі позитивної психології 
(Е. Дінер, Ф. Ендрюс, С. Любомирські, М. Селігман, С. Уайтні, М. Чиксентміхайі та 
ін.) й гуманної педагогіки (Ш. Амонашвілі, Б. Бім-Бад, Я. Коменський, Ж. Ледлофф, 
А. Макаренко, М. Монтессорі, О. Нілл, Ж.-Ж. Руссо, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін.). Детальний аналіз наукових першоджерел дає підстави 
стверджувати, що щасливе освітньо-виховне середовище для учнів початкової 
школи є сукупністю освітньо-виховних впливів та умов, що поєднує можливості для 
вільного і комфортного всебічного розвитку та тісний взаємозв’язок учасників 
навчально-виховного процесу (педагога, учнів, батьків), а також характеризується 
їхнім відчуттям глибокого задоволення і радості.  

Визначено характеристики щасливого освітньо-виховного середовища, а саме: 
комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного процесу (учителя, учнів і 
батьків); забезпечення можливостей для самовираження крізь поєднання навчальної, 
дослідницької та творчої діяльності; різноманітність та легкість трансформації 
предметно-просторового компоненту освітньо-виховного середовища для 
задоволення індивідуальних потреб його учасників. 

Обґрунтовано сукупність педагогічних умов формування щасливого освітньо-
виховного середовища, які нерозривно пов’язані між собою, тому найбільш 
ефективно спрацьовують у комплексі.  

Першою педагогічною умовою є створення індивідуальної освітньої 
траєкторії учня. У дисертації виділено три основні підходи до визначення цього 
поняття. Представники першого підходу визначають індивідуальну освітню 
траєкторію як низку елементів особистісно-орієнтованої навчальної та 
організаційної діяльності, спрямованої на розкриття потенціалу кожного окремого 
учня (А. Гаязов, О. Гончарова, М. Гринько, Н. Суртаєва, Р. Чумічева). Другий підхід 
представлений вченими, на переконання яких індивідуальна освітня траєкторія 
представляє собою просування особистості в розвитку та освіті (С. Бочкарьова, 
Т. Тімошина, А. Хуторський). Особливістю третього підходу до визначення 
індивідуальної освітньої траєкторії є те, що його представники трактують це 
поняття не як рух учня за обраним освітнім шляхом, а як низку результатів цього 
руху (Т. Ковальова, Г. Мохіка).  

У контексті дослідження найбільш доречним є синтез другого та третього 
підходів, адже для учнів початкової школи важливим є як сам процес просування 
освітнім шляхом, так і бачення власного успіху, доказом якого є досягнення та 
отриманий досвід. Тому під індивідуальною освітньою траєкторією розуміється 
персональний  шлях реалізації особистісного потенціалу в процесі навчання, який 
визначається учнем за допомогою педагогів та батьків, з подальшим відображенням 
просування цим шляхом за допомогою фіксації досвідів будь-якого характеру.  
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Створення індивідуальної освітньої траєкторії передбачає забезпечення 
варіативності, що розуміється як здатність учителя надавати учням великий спектр 
можливостей вибору серед повноцінних, своєрідних та цікавих варіантів 
наповнення навчання та шляхів його засвоєння. Воно також забезпечується 
надмірністю середовища, тобто суттєвим перевищенням навчальних потреб і 
можливостей учнів та співробітництвом з родинами учнів, адже воно є позитивною 
взаємодією, в якій цілі й інтереси учасників співпадають. 

Другою комплексною педагогічною умовою є забезпечення позитивної 
психологічної атмосфери в класі. Комфортна психологічна атмосфера в класі є 
основою успішного всебічного розвитку особистості в період навчання у початковій 
школі, адже умови, в яких знаходяться та взаємодіють члени дитячого колективу, 
впливають на успішність їхньої діяльності, на ступінь задоволеності процесом та 
результатами праці. Велике значення має характер взаємовідносин у класі, настрій 
учасників навчального процесу, з якими дитина вчиться встановлювати особистісні 
та ділові стосунки. 

Забезпечення позитивної психологічної атмосфери в класі відбувається 
завдяки чинникам, що були встановлені на основі аналізу наукових джерел 
(Ш. Амонашвілі, Е. Андерхіл, Н. Анікєєва, А. Макаренко, І. Сабліна та ін.) і свідчень 
педагогів-практиків у мережі Інтернет (В. Дєйвіс, Л. Раффаєллі, М. Філліпс та ін.). 
Першим чинником є сприятливе фізичне оточення в класі, яке створює підґрунтя 
для ефективного втілення інших чинників, а саме: якісне обладнання шкільного 
приміщення, комфортні санітарно-гігієнічні умови, вдале кольорове оформлення. 
Другим чинником є рівноправ’я та повага до особистості з боку всіх учасників 
освітньо-виховного середовища, тобто зацікавленість та увага до учнів, 
забезпечення зворотного зв’язку за допомогою опитувань і поштової скриньки 
вчителя. Третім чинником є віра педагога в сили кожної дитини, яка забезпечується 
формуванням відчуття комфорту, безпеки, розуміння, сприянням підйому учнів на 
новий рівень розвитку. Четвертим чинником є відверте та зрозуміле спілкування 
дітей і вчителів, проявом якого є співпраця, схвалення, турбота про кожного учня, 
своєчасне знайомство дітей з правилами та нормами поведінки у класі, гумор, 
спрямування освітньо-виховного середовища у технічно-інформаційний простір. 
П’ятим чинником є задоволеність учнів власною діяльністю, тобто підтримка та 
розвиток прагнення до навчання, можливість узгоджувати навчання з власними 
інтересами, реалізовувати свій творчий потенціал. Шостим чинником є організація 
спільної діяльності в класі, що забезпечується емоційною залученістю до спільного 
життя колективу, різними формами спільної діяльності (парна, групова, 
колективна), наявністю спільної мети в дитячому колективі, умінням вести діалог, 
здатністю до компромісу. Сьомим чинником є підтримка авторитету вчителя, що 
формується завдяки таким важливим професійним рисам особистості, як 
терплячість, відвертість та послідовність. 

Реалізація сукупності педагогічних умов у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів початкових класів має відбуватися як на теоретичному етапі, на 
якому проводяться аудиторні заняття зі студентами з метою розширення 
професійних знань, ознайомлення з практичними інструментами створення та 
підтримки щасливого освітньо-виховного середовища в початковій школі, так і на 
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практичному етапі, коли студенти реалізовують отримані знання під час подовженої 
практики в загальноосвітніх навчальних закладах.  

У другому розділі – „Експериментальна перевірка впливу педагогічних 
умов, реалізованих на теоретичному та практичному етапах професійної 
підготовки майбутніх учителів початкових класів загальноосвітніх навчальних 
закладів” – розглянуто організацію та проведення експериментальної роботи та 
здійснено аналіз отриманих результатів. 

Експеримент проводився на базі Харківського національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди, Харківських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 
№ 42, № 111, № 122, № 165 Харківської міської ради Харківської області та 
Харківського ліцею № 141.  

Констатувальний експеримент передбачав проведення діагностування серед 
300 учнів початкової школи з метою виявлення елементів освітньо-виховного 
середовища, які найбільше впливають на відчуття щастя учнів початкових класів, 
адже необхідною була достовірна інформація про те, що саме робить щасливими 
дітей молодшого шкільного віку. Найбільш інформативним стало дослідження, 
проведене на основі розробленої модифікації проективної психологічної методики 
Джозефа М. Сакса,спрямоване на виявлення ставлення дітей до проблеми щастя.  

Блок I. Щастя у школі. Головною метою відвідування школи, згідно з 
відповідями дітей, є навчання (73%) і розумовий розвиток (18%). Оскільки 
провідною діяльністю у початковій школі є навчання, найбільше задоволення дітям 
приносить успішність саме у цій сфері.  

Блок ІІ. Щастя у навчанні. Успішність розумової діяльності приносить 
позитивні емоції 72% учнів. Закінчуючи речення „Найбільш захопливе у завданнях 
– це…”, 55% опитаних згадали про предмет, що їм найбільше до вподоби. Для учнів 
початкової школи більш пріоритетним є самовідчуття у шкільній дійсності, ніж 
об’єктивні елементи устрою шкільного життя.  

Блок ІІІ. Щастя у спілкуванні з однолітками. 68% дітей, які брали участь у 
дослідженні, назвали головною причиною неповного відчуття щастя в школі саме 
неналагоджені сосунки з однокласниками. 

Блок IV. Щастя у спілкуванні з учителями. Завдяки аналізу отриманих 
відповідей було визначено, що найбільше задоволення дітям приносять три прояви 
вчителя: активна взаємодія з учнями на уроці, позитивна оцінка результатів та 
позитивний настрій. 

Блок V. Щастя у родині. Складові щастя молодшого школяра при спілкуванні 
з батьками, що були отримані в ході опитування, відповідають 3 основним потребам 
дитинства – потребі у любові, захисті та розвитку.  

Блок VI. Щастя у майбутньому. Результати опитування показали, що саме з 
успішністю в навчанні більшість з них пов’язують своє щастя. 32% дітей бачать 
прямий зв'язок успіхів у школі з позитивним, щасливим майбутнім. Навчальна 
неуспішність, як зазначили 23% опитаних, може стати серйозною перепоною для 
досягнення щастя у дорослому віці. До чинників, що не сприятимуть щастю у 
майбутньому, були також віднесені погана поведінка (20%), асоціальні прояви 
(16%), небажана професійна діяльність (8,3%).  
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Було виявлено вихідний рівень готовності студентів до формування 
щасливого освітньо-виховного середовища в початкових класах. Студенти 
Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
виконали тестову роботу, укладену з урахуванням даних, отриманих завдяки аналізу 
результатів опитування дітей, де розташовували надані чинники (див. Рис. 1) за їх 
впливовістю на відчуття щастя учнями початкових класів у школі. 

  
Рис. 1. Порівняльна діаграма важливості чинників на думку учнів та 

майбутніх учителів 
 
Діагностика підтвердила недостатню обізнаність студентів з досліджуваного 

питання, адже лише відсутність вимог до поведінки в обох групах однаково не 
вважається важливою для створення щасливого освітньо-виховного середовища. За 
всіма іншими чинниками в поглядах на щасливе освітньо-виховне середовище 
учнів та майбутніх учителів початкових класів існують суттєві розбіжності (див. 
Рис. 1).  

Формувальний експеримент передбачав реалізацію сукупності педагогічних 
умов формування щасливого освітньо-виховного середовища в два етапи: 
проведення аудиторних занять зі студентами та практичну діяльність студентів у 
реальних умовах загальноосвітнього навчального закладу. Виявлені педагогічні 
умови реалізовувалися комплексно, адже на практиці їхній тісний взаємозв’язок не 
дозволяє розглядати чи реалізовувати їх окремо.  

На першому етапі студенти I-III курсів отримали теоретичні знання про 
освітньо-виховне середовище у курсах „Педагогіка”, „Історія педагогіки”, „Основи 
педагогічної майстерності”, а на IV курсі ознайомилися з практичними прийомами 
й методиками роботи з його формування у межах спецкурсу „Щасливе освітньо-
виховне середовище у початковій школі”. Заняття проводилися впродовж другого 
семестру один раз на тиждень і передбачали в себе лекційні (29%) та практичні 
(71%) заняття.  
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Спецкурс складався з чотирьох змістових модулів, перший з яких 
присвячений повторенню теоретичних положень про освітньо-виховне 
середовище, ознайомленню з поняттям „щасливе освітньо-виховне середовище” та 
його структурою; визначенню щастя у площині різних наукових дисциплін. У 
цьому модулі також надавалися відомості про діагностичні методики для 
визначення ступеню задоволеності шкільним життям усіх учасників освітньо-
виховного середовища.  

Наступні три змістові модулі присвячені знайомству з практичними 
інструментами створення та підтримки щасливого освітньо-виховного середовища 
в початковій школі. Модулі були розділені за спрямуванням практичних 
інструментів на учасників освітньо-виховного середовища, а саме вчителя, дітей та 
їхніх батьків. Кожен з цих модулів містив відомості про створення позитивної 
атмосфери в класі та забезпечення можливостей для формування індивідуальної 
освітньої траєкторії, тобто сприяв реалізації обґрунтованих педагогічних умов.  

Другий модуль присвячений особистості педагога, його самовідчуттю, 
саморозвитку та самореалізації в умовах щасливого освітньо-виховного 
середовища. Студенти знайомилися з різними методиками, а саме: розвитку 
відвертості, послідовності, терплячості, зняття професійного стресу, ефективної 
взаємодії та комунікації. У процесі практичних занять зі студентами проводилися 
психологічні вправи („Енергетична парасолька”, „Картина настрою”), майстер-
класи з управління діяльністю в класі, заходи („Коло таємниць”, дні йоги, музичні 
дні). Серед завдань також була розробка власних схем реакцій на складні ситуації, 
систематичне виконання фізичних вправ для розслаблення, створення елементів 
предметно-просторового компоненту середовища для управління увагою та 
дисципліною, ведення персональних щоденників тощо. 

У третьому змістовому модулі, який містив інформацію про роботу з 
учнівським колективом, створення індивідуальної освітньої траєкторії кожному 
учневі та позитивної психологічної атмосфери, пропонувалися практичні 
інструменти для створення мотивувального до розвитку, творчого, комфортного 
середовища класу та підвищення рівня задоволеності дітей шкільним життям. На 
заняттях цього модуля розглядалися питання облаштування класної кімнати, 
забезпечення індивідуалізації освіти, формування дитячого колективу. Під час 
практичних занять студенти отримали можливість на власному досвіді перевірити 
дієвість навчальних центрів і проектних робіт, проводили мозкові штурми 
(правила поведінки, типи навчальних центрів тощо), рольові ігри для 
відпрацювання технік управління діяльністю в класі та кожного учня окремо тощо. 
В якості індивідуальних завдань студенти самостійно розробляли календарі 
класних традицій, шаблони для портфоліо та класної бібліотеки, макети 
навчальних центрів тощо. 

Четвертий модуль присвячений роботі з родинами учнів як одними з 
основних учасників щасливого освітньо-виховного середовища. У межах цього 
модуля студенти вивчали напрями та форми роботи з родинами учнів, можливості 
Інтернет-простору для ефективної взаємодії педагога та батьків і його вплив на 
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взаємодію учасників освітньо-виховного середовища. Основним завданням цього 
модуля було створення структури класної Інтернет-сторінки. 

Зазначимо, що аудиторні заняття були побудовані з урахуванням 
обґрунтованих педагогічних умов, які реалізувалися завдяки: особистісній 
орієнтації програми спецкурсу; відсутності чітких обмежень завдяки творчому 
спрямуванню завдань; атмосфері творчої співпраці на заняттях. 

Перед початком спецкурсу всі учасники експерименту пройшли тестування, 
в якому перевірявся рівень наково-теоретичних та практичних знань про сутність 
та особливості щасливого освітньо-виховного середовища. Отримані результати 
стали основною для подальшого порівняння з тематичними тестуваннями після 
кожного змістовного модулю та контрольним тестуванням, яким завершилась 
аудиторна частина спецкурсу. Отримані дані демонструють зростання рівня 
сформованості науково-теоретичних знань з досліджуваного питання. Якщо на 
початку експерименту 44,7 % студентів мали низький рівень знань про щасливе 
освітньо-виховне середовище, то контрольне тестування показало зниження цього 
показника до 0 %. Значні зміни спостерігалися також у показниках високого рівня, 
де вхідне тестування виявило лише 6,3 % студентів, а контрольне – 74,5 %, тобто 
відбулось підвищення рівня знань на 68,2 %. 

Другий, практичний, етап підготовки майбутніх учителів початкових класів 
до формування щасливого освітньо-виховного середовища полягав у застосуванні 
отриманих під час аудиторних занять знань в умовах реальної професійної 
діяльності. Для повноцінного та більш інформативного результату термін 
педагогічної практики був збільшений до одного навчального року: два рази на 
тиждень студенти проводили повний день у якості учителя початкових класів у 
школах, які брали участь в експерименті.  

Робота з учнями починалась з діагностики рівня задоволеності шкільним 
життям у дитячих колективах на основі методики SWLS, яка відображає загальний 
рівень психологічного благополуччя. Після аналізу результатів діагностики, що 
оформлювалися в якості звіту, студенти розробляли план заходів з підвищення 
рівня задоволеності шкільним життям і реалізовували його у співпраці з класними 
керівниками та батьками учнів.  

Під час практичного етапу експерименту студенти застосовували знання, 
практичні методики та прийоми, отримані під час аудиторних занять. Робота з 
формування щасливого освітньо-виховного середовища є багатоаспектною, тому 
діяльність студентів була спрямована на всіх учасників освітньо-виховного 
середовища. 

На рівні дитячого колективу студенти започатковували традиції класу 
(класні книги, щорічні вистави, свято „100 книжок” тощо), створювали навчальні 
центри (математичний, природничий, науковий, спортивний, центр писемності, 
творчості тощо) і класні бібліотеки, впроваджували учнівські портфоліо та 
проектні роботи. 

Для педагогічного колективу проводились психологічні тренінги зі зняття 
професійного стресу (складання музичних переліків, демонстрація фізичних та 
дихальних вправ, створення „Картин настрою” тощо), майстер-класи з управління 
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діяльністю (знайомство з прийомами управління увагою та дисципліною в класі), 
рольові ігри для моделювання проблемних ситуацій та пошуку шляхів їх 
вирішення (створення схематичних сценаріїв). 

З батьками учнів були організовані спільні позакласні заходи („Тиждень 
професій”, сімейні походи тощо), семінари за участі соціальних педагогів та 
психологів шкіл. Батьки також залучалися до створення портфоліо, проектних 
робіт, допомагали у підготовці вистав. Започатковані Інтернет-сторінки класів 
забезпечили постійний зворотній зв’язок між учасниками експерименту, 
учителями та батьками учнів. 

На практичному етапі експерименту обґрунтовані педагогічні умови 
реалізувалися завдяки: використанню відповідних методів та прийомів у 
навчальній та позакласній роботі; цілеспрямованій роботі студентів та педагогів із 
самовдосконалення та саморозвитку; об’єднанню діяльності всіх учасників 
освітньо-виховного середовища.  

Під час проведення як аудиторної частини спецкурсу, так і практичної 
діяльності студенти вели „Щоденники щасливого вчителя”, до яких заносилися 
практичні рекомендації щодо формування щасливого освітньо-виховного 
середовища, їхні особисті розробки, а також отримані емоції та думки щодо 
подальшого самовдосконалення.  

Результати аналізу щоденників після закінчення експерименту дозволяють 
стверджувати, що рівень самосвідомості та самооцінки студентів, здатність до 
самоаналізу та самостійності, прагнення до професійного саморозвитку за час 
проходження теоретичної та практичної частин експерименту значно збільшилися.  

Упродовж дослідження вдалося встановити, що процес формування 
професійної рефлексії в 87 % студентів почався з позитивного досвіду (успішного 
уроку чи позакласного заходу). Одними з найбільш поширених записів були 
нотатки щодо додаткових джерел для подальшого саморозвитку, тобто книги, 
відеоролики, фільми, що, на думку студентів, сприятимуть успішній педагогічній 
діяльності. Окрім педагогічної літератури студенти багато уваги приділяли 
психологічним джерелам, книжкам з менеджменту та розвитку особистості.   

Ще одним інструментом визначення ефективності підготовки майбутніх 
учителів став блог „НаррЕn”, створений у рамках проведення спецкурсу „Щасливе 
освітньо-виховне середовище у початкових класах”. Створення блогу мало на меті 
забезпечення платформи для розміщення додаткової інформації щодо змісту 
спецкурсу, розширення можливостей для обміну ідеями, професійними 
надбаннями, практичними розробками між учасниками експерименту.  

Робота з блогом продовжувалася впродовж всього терміну проведення 
експерименту. Дослідження статистики відвідувань блогу за весь період 
теоретичного та практичного етапів експерименту показало тенденцію до 
зростання цікавості до формування щасливого освітньо-виховного середовища (з 
21-ого унікального відвідувача у перший місяць експерименту до 236 унікальних 
відвідувачів – в останній). Студенти також виконували функцію співавторів блогу. 
Уже в травні 2014 року спостерігалося різке підвищення власних публікацій від 
студентів, що супроводжувалися жвавим обговоренням за допомогою функції 
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коментування. Ці обговорення можна вважати окремим інформаційним джерелом 
завдяки наведенню особистих прикладів, власних професійних спостережень щодо 
ефективності застосованих методик та прийомів роботи. Неперервне спілкування 
за допомогою Інтернет-ресурсу дозволило студентам колективно знаходити шляхи 
вдосконалення своєї роботи, у той же час самостійно аналізувати отриману 
інформацію, адаптувати її для власних потреб.  

На контрольному етапі експериментальної роботи виявлено зміни в рівні 
готовності студентів до формування щасливого освітньо-виховного середовища 
порівняно з результатами, що були отримані на початку дослідження. 

Оцінка діяльності студентів проходила на основі встановлених критеріїв, а 
саме: мотиваційного, когнітивного, оцінно-рефлексивного й операційно-
діяльнісного.  

Показниками мотиваційного критерію є усвідомлення важливості рівня 
задоволеності шкільним життям, перевірка якого відбувалася шляхом аналізу 
творчих письмових робіт за темою „Щасливе освітньо-виховне середовище: за та 
проти” після закінчення спецкурсу, позитивне ставлення до діяльності щодо 
формування щасливого освітньо-виховного середовища, що перевірялося за 
допомогою індивідуальних бесід та анкетування і прагнення до професійного 
розвитку, яке перевірялося завдяки моніторингу активності студентів у спеціально 
створеному Інтернет-ресурсі. Когнітивний критерій уключає сформованість 
науково-теоретичних знань про сутність і особливості щасливого освітньо-
виховного середовища та практичних знань щодо його формування, що 
перевірялась за допомогою порівняння результатів вхідного, тематичних та 
контрольного тестувань. Показником оцінно-рефлексивного критерію є здатність 
до оцінки ситуації та результатів власної діяльності в її контексті на основі аналізу 
„Щоденників щасливого вчителя”, тобто персональних щоденників студентів, 
робота з якими продовжувалась упродовж всього терміну проведення 
експерименту. Показником операційно-діяльнісного критерію є уміння 
діагностувати освітньо-виховне середовище за рівнем задоволеності, оцінка якого 
відбувалася на основі аналізу звітів студентів; визначення та впровадження заходів 
з формування щасливого освітньо-виховного середовища, що перевірялося 
порівнянням рівнів задоволеності шкільним життям на початку практичної 
частини спецкурсу та після його закінчення. Також було визначено та 
схарактеризовано рівні готовності, а саме: низький, середній, високий. 

Результати аналізу отриманих даних за мотиваційним, когнітивним та 
оцінно-рефлексивним критеріями представлені у таблиці 1. 

Оцінка динаміки за операційно-діяльнісним критерієм проходила у дещо 
інакший спосіб, а саме за допомогою дослідження рівня щастя (модифікація шкали 
SWLS) дітей, що брали участь в експерименті. Якщо на початку експерименту 
середній вихідний рівень задоволеності шкільним життям серед учнів початкових 
класів склав 4,6, то після цілеспрямованої роботи з формування щасливого 
освітньо-виховного середовища середній показник серед учасників експерименту 
був 5,8 з можливих 7, тобто відбулося зростання на 1,2 бали, що складає 18%. 
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Таблиця 1 
Рівні сформованості готовності студентів за мотиваційним, когнітивним 

та оцінно-рефлексивним критеріями (у %) 
 

Рівні 
Низький Середній Високий Критерії Групи 

До Після Дина-
міка До Після Дина-

міка До Після Дина-
міка 

EГ 60,2 1,0 -59,2 37,0 30,9 -6,1 2,8 69,0 +66,2 
Мотиваційний  

КГ 59,3 30,6 -28,7 37,1 55,7 +18,6 3,6 13,7 +10,1 

EГ 57,3 2,9 -54,4 42,1 19,1 -23,0 0,7 78,0 +77,3 
Когнітивний 

КГ 61,9 41,1 -20,8 36,9 54,1 +17,2 1,1 4,9 +3,8 

ЕГ 94,8 2,9 -91,9 5,2 56,0 +50,8 - 41,1 +41,1 Оцінно-
рефлексивний КГ 97,0 16,8 -80,2 3,0 58,2 +55,2 - 25,0 +25,0 

 
Результати аналізу отриманих даних щодо загальної готовності майбутніх 

учителів початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного 
середовища представлені у таблиці 2.  

Таблиця 2  
Загальний рівень готовності студентів до формування щасливого 

освітньо-виховного середовища(у %) 
 

Результат  
Рівні Групи На початку 

експерименту 
Після закінчення 
експерименту 

Динаміка 

ЕГ 21 83 +62 
Високий  

КГ 17 17 0 

ЕГ 50 17 -33 
Середній КГ 52 56 +4 

ЕГ 29 0 -29 
Низький  

КГ 31 27 -4 

 
Бачимо позитивну динаміку загального рівня готовності студентів 

експериментальної групи до формування щасливого освітньо-виховного 
середовища, особливо високого рівня (+62%), що помітно порівняно з результатами 
контрольної групи, в якій динаміка не простежувалась (див. табл. 2). На інших 
рівнях у контрольній групі спостерігалися позитивні зміни (-4% на низькому,+4% на 
середньому), проте вони суттєво відрізняються від тих, що були отримані в 
експериментальній групі (-33% на низькому,+62% на середньому).  

Студенти експериментальної групи продемонстрували стійкі знання з теорії 
формування освітньо-виховного середовища, вміння продіагностувати його стан, 
запропонувати нові рішення для його розвитку, практично застосувати різноманітні 
прийоми та методики для створення комфортної спокійної атмосфери.  
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Поетапна реалізація виявлених педагогічних умов сприяла формуванню 
повноцінної усвідомленості важливості задоволеності всіх учасників освітньо-
виховного середовища, стійкої прихильності до принципів, методів та прийомів 
створення щасливого освітньо-виховного середовища, позитивного ставлення до 
взаємодії з суб’єктами професійної сфери, постійності проявів професійного такту 
та витримки.  

Серед учасників експерименту спостерігалося прагнення до підвищення 
власної компетентності з питань щасливого освітньо-виховного середовища 
початкових класів, підкріплене систематичними діями з оцінки власної діяльності, 
особистісного професійного зростання і професійної самореалізації. Студенти 
продемонстрували високий рівень професійних знань, пов’язаних з діагностуванням 
стану освітньо-виховного середовища та впровадженням заходів з формування 
щасливого освітньо-виховного середовища класу. 

Для аргументованого підтвердження того, що результати педагогічного 
експерименту не є випадковими, а забезпечені саме реалізацією запропонованих 
педагогічних умов, здійснено їх статистичну перевірку. 

За всіма критеріями підготовки майбутніх учителів початкових класів до 
формування освітньо-виховного середовища, середня арифметична величина КГХ  

суттєво відрізняється від такої в ЕГХ  (t-розр.(2,69) > t-табл.(1,96); Р>0,05), що вказує 
на істотні зрушення, які відбулися у процесі проведення формувального етапу 
педагогічного експерименту. Найвищі результати одержано за когнітивним (t-
розр.=4,63) та мотиваційним (t-розр.=4,11) критеріями. Проте за всіма критеріями 
спостерігаються позитивні зміни (зокрема, оцінно-рефлексивний (t-розр.=3,54). А 
відтак, розроблена, теоретично обґрунтована та експерементально перевірена 
сукупність педагогічних умов створення щасливого освітньо-виховного середовища 
є ефективною й може бути запропонована для розповсюдження. 

Таким чином, з огляду на високий рівень сформованості готовності студентів 
до формування щасливого освітньо-виховного середовища згідно з визначеними 
критеріями, показниками та рівнями, ефективність поетапно реалізованої сукупності 
педагогічних умов уважаємо підтвердженою, а мету дослідження досягнутою. 

 
ВИСНОВКИ 

Результати дослідження підтвердили основні положення дисертації і дають 
підстави зробити такі висновки: 

1. Виявлено особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів, 
які зумовлюються віковими особливостями учнів молодшого шкільного віку, 
співвідношенням навчання та виховання у професійній діяльності та складністю 
методичної підготовки з огляду на різноплановість навчальних дисциплін. З 
урахуванням недоліків сучасної педагогічної освіти аспектами поліпшення 
підготовки майбутніх учителів початкових класів є: надання більшої кількості 
практичних знань в якості інструментів проведення ефективної педагогічної 
діяльності, що особливо стосується управління процесами в класі, відпрацювання 
набутих знань на практиці для подолання розриву між теоретичним матеріалом та 
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навичками його застосування, більш об’ємна та глибока психологічна підготовка 
майбутнього учителя початкових класів для полегшення професійної комунікації.  

2. Визначено сутність поняття „щасливе освітньо-виховне середовище” та 
його характеристики через поєднання визначення освітньо-виховного середовища як 
системи освітньо-виховних впливів та умов, що створюють можливість для 
формування і розвитку особистості, розкриття її інтересів та здібностей завдяки 
соціальному й просторово-предметному оточенню, та рис щастя(самостійність, 
наявність розвитку, приналежність до соціуму, взаємодія з іншими людьми, творча 
активність і праця), виділених завдяки аналізу творчості видатних педагогів. 
Поняття „щасливе освітньо-виховне середовище” визначається як сукупність 
освітньо-виховних впливів та умов, що поєднує можливості для вільного і 
комфортного всебічного розвитку та тісний взаємозв’язок учасників навчально-
виховного процесу (педагога, учнів, батьків), а також характеризується їхнім 
відчуттям глибокого задоволення та радості. Встановлено, що щасливе освітньо-
виховне середовище повинно характеризуватися різноманітністю та легкістю 
трансформації предметно-просторового компоненту освітньо-виховного 
середовища, комфортною атмосферою для учасників освітньо-виховного процесу та 
можливістю самовираження крізь поєднання навчальної, дослідницької та творчої 
діяльності. 

3. Розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 
сукупність педагогічних умов створення щасливого освітньо-виховного середовища, 
до якої було віднесено: 1) створення індивідуальної освітньої траєкторії учня, тобто 
забезпечення варіативності (здатності надавати учням великий спектр можливостей 
вибору серед повноцінних, своєрідних та цікавих варіантів наповнення навчання та 
шляхів його засвоєння), надмірності середовища (суттєвого перевищення 
навчальних потреб та можливостей учнів) і співробітництва з родинами учнів 
(позитивної взаємодія, в якій цілі та інтереси учасників співпадають); 2) створення 
позитивної психологічної атмосфери в класі, компонентами якої є фізичне  
оточення, рівноправ’я та повага до особистості, віра в сили кожної дитини, відверте 
та зрозуміле спілкування, задоволеність діяльністю, організація спільної діяльності 
та авторитет учителя.  

4. Визначено етапи реалізації сукупності педагогічних умов у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів спецкурс: 
теоретичний та практичний. Теоретичний етап уключав проведення аудиторних 
занять в рамках спецкурсу „Щасливе освітньо-виховне середовище у початкових 
класах”, метою якого було розширення професійних знань студентів, ознайомлення 
майбутніх учителів початкових класів з практичними інструментами створення та 
підтримки щасливого освітньо-виховного середовища у початковій школі. На 
практичному етапі проходило безпосереднє втілення їх змісту під час педагогічної 
практики тривалістю в один навчальний рік. 

5. Уточнено критерії, показники, рівні готовності майбутніх учителів 
початкових класів до формування щасливого освітньо-виховного середовища. Було 
виділено 4 критерії: мотиваційний, показниками якого є усвідомлення важливості 
рівня задоволеності шкільним життям, позитивне ставлення до його формування, 
прагнення до професійного розвитку у цьому питанні; когнітивний, показником 
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якого є сформованість науково-теоретичних та практичних знань про  щасливе 
освітньо-виховне середовище; оцінно-рефлексивний, показником якого є здатність 
до оцінки ситуації та результатів власної діяльності в її контексті; операційно-
діяльнісний, показниками якого є діагностування освітньо-виховного середовища за 
рівнем задоволеності, визначення та впровадження заходів з формування щасливого 
освітньо-виховного середовища. Також було визначено та схарактеризовано 
показники рівня готовності: низький, середній, високий.  

Аналіз отриманих результатів показав високий рівень готовності до 
формування щасливого освітньо-виховного середовища у 83% студентів та 
підвищення ступеню задоволеності життям серед учнів початкових класів у 
середньому на 18%, що доводить ефективність поетапної реалізації розробленої 
сукупності педагогічних умов.  

Проведене дослідження, звісно, не вичерпує всіх аспектів підготовки 
майбутніх учителів до формування щасливого освітньо-виховного середовища. 
Наприклад, додаткового вивчення потребує процес підготовки майбутніх учителів 
середньої школи до досліджуваної проблеми задля встановлення наступності. Також 
доцільно приділити увагу порівнянню підходів до формування щасливого освітньо-
виховного середовища у вітчизняній та закордонних наукових школах. 
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спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Державний вищий 
навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – 
Слов’янськ, 2017. 

Дисертація є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 
підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування щасливого 
освітньо-виховного середовища, яке характеризується високим рівнем задоволеності 
всіх його учасників. У дослідженні виявлено особливості підготовки майбутніх 
учителів початкових класів, обґрунтовано сутність поняття „щасливе освітньо-
виховне середовище” та його характеристики через поєднання визначення освітньо-
виховного середовища та рис щастя. Встановлено та експериментально реалізовано 



 
 

18

сукупність педагогічних умов (створення індивідуальної освітньої траєкторії учня, 
позитивна психологічна атмосфера в класі) як на теоретичному (у процесі 
аудиторних занять), так і практичному (у процесі педагогічної практики) етапах 
професійної підготовки. Аналіз отриманих результатів показав високий рівень 
готовності до створення щасливого освітньо-виховного середовища у 83 % 
студентів та підвищення ступеню задоволеності життям серед учнів початкових 
класів в середньому на 18,3 %, що доводить ефективність поетапної реалізації 
обґрунтованих педагогічних умов.  

Ключові слова: майбутні вчителі початкових класів, особливості підготовки, 
освітньо-виховне середовище, щасливе освітньо-виховне середовище, педагогічні 
умови, етапи підготовки, готовність. 

 
Матвиенко М. Е. Подготовка будущих учителей начальных классов к 

формированию учебно-воспитательной среды. – Квалификационная научная 
работа на правах рукописи.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 
Государственное высшее учебное заведение „Донбасский государственный 
педагогический университет”. – Славянск, 2017. 

Диссертация является теоретико-экспериментальным исследованием 
проблемы подготовки будущих учителей начальных классов к формированию 
счастливой учебно-воспитательной среды, которая характеризуется высоким 
уровнем удовлетворенности всех её участников. В исследовании выявлены 
особенности подготовки будущих учителей начальных классов, дано определение 
понятию “счастливая учебно-воспитательная среда” и выделены её характеристики 
с помощью объединения определения учебно-воспитательной среды и черт счастья. 
Установлена и экспериментально реализована совокупность педагогических 
условий формирования счастливой учебно-воспитательной среды (создание 
индивидуальной образовательной траектории, позитивная психологическая 
атмосфера в классе) как на теоретическом (в процессе аудиторных занятий), так и 
практическом (в процессе педагогической практики) этапах профессиональной 
подготовки. Анализ полученных результатов показал высокий уровень готовности к 
формированию счастливой учебно-воспитательной среды у 83% студентов и 
повышения уровня удовлетворенности жизнью среди учеников начальных классов в 
среднем на 18,3%, что доказывает эффективность поэтапной реализации 
обоснованных педагогических условий.  

Ключевые слова: подготовка студентов, начальное образование, учебно-
воспитательная среда, счастливая учебно-воспитательная среда, педагогические 
условия, этапы подготовки, готовность. 

 
Matvienko M. E. Primary school Teachers-to-be training for the formation of 

educational environment. − Manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical sciences in 

specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – State Higher 
Educational Establishment „Donbas State Pedagogical University”. – Sloviansk, 2017. 
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The thesis is a theoretical and experimental research of the issue of primary school 
teachers-to-be training for the formation of educational environment characterized by a 
high satisfaction level of all its participants.  

The thesis reveals primary school teachers-to-be training features determined by age 
specificities of primary school children, a ratio of education to upbringing in professional 
activities and complexity of methodological training based on diversity of academic 
disciplines.  

Ways of improvement of primary school teachers-to-be training are proposed with 
due regard for the revealed features. Providing a greater amount of practical knowledge as 
an instrument of conducting effective teaching activities, testing this knowledge in practice 
and giving more advanced psychological training are among them.  

The notion „happy educational environment” is defined on the basis of detailed 
analysis of psychological and pedagogical literature. Happy educational environment is 
defined as a set of educational and upbringing effects and conditions which includes 
opportunities for free, comfortable development and close relationship between all 
participants of educational process (teachers, students, parents) and is also characterized 
by their deep satisfaction and pleasure.  

Following characteristics of happy educational environment are singled out: a 
comfortable atmosphere for participants of educational process (teachers, students, 
parents); providing opportunities for self-fulfilment by consolidation of learning, 
researching and creativity; a diversity and transformation ease of spatial component of 
educational environment for meeting the individual needs of participants of happy 
educational environment. 

Pedagogical conditions of the formation of happy educational environment are 
identified and experimentally implemented. They include the creation of the individual 
educational trajectory of a student and positive psychological atmosphere in the classroom.  

These conditions are implemented at two stages of professional training: theoretical 
and practical.  

The experiment started with a survey among primary school students in order to 
identify the most influential elements of educational environment that could bring the 
sense of happiness in primary school. The survey was based on a developed modification 
of projective psychological methods of uncompleted sentences. 

Results of the survey were compared to the results of a testing work of students of 
H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The comparison proved the 
need to form special knowledge and skills of primary school teachers-to-be on this issue as 
the answers received were widely divergent.  

At the theoretical stage participants attended face-to-face training within a created 
special course „Happy educational environment in primary school”. Special course 
contained four modules, where the first one was completely theoretical, and three others 
were devoted to practical methods of the formation of happy educational environment. All 
modules contained information about the creation of the individual educational trajectory 
of a student and positive psychological atmosphere, namely, contributed to the 
implementation of pedagogical conditions.   

The practical stage was a direct teacher practice at school. For the meaningful and 
more informative result the teaching practice duration was increased to one academic year. 
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Throughout this period students had been performing responsibilities of primary school 
teachers twice a week, diagnosing the school life satisfaction rate of primary school 
children, working out and embodying sets of events to raise it.   

Preparedness of primary school teachers-to-be for the formation of educational 
environment at schools was valued at the following criteria: motivational (awareness of the 
school life satisfaction rate importance for the full development of the personality; positive 
attitude towards the formation of happy educational environment; willingness to 
professional development), cognitive (theoretical scientific knowledge on the gist and 
peculiarities of happy educational environment and practical knowledge on its formation), 
reflexive (ability to evaluate the situation and results of  one’s activity), action-related 
(ability to diagnose educational environment by the rate of its participants’ satisfaction; 
independent implementation of events to form happy educational environment in the 
classroom). The high, medium and low levels of each rate were singled out and 
characterized. 

The analysis of data received showed the high level of preparedness for the 
formation of educational environment among 83% of students and increasing of the school 
life satisfaction rate among primary school students on average by 18,3%. These results 
prove the effectiveness of the phased implementation of specified pedagogical conditions.   

Key words: training of students, primary education, educational environment, happy 
educational environment, pedagogical conditions, stages of training, preparedness.  
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