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Вдосконалення професійної підготовки педагогічних кадрів є актуальною
проблемою сьогодення, одним із завдань якої є забезпечення високого рівня
готовності студентів – майбутніх учителів шкільних навчальних закладів до
організації дослідницької діяльності молодших школярів в умовах інтегрованих
курсів.
Л. Безкоровайна вважає, що інноваційні зміни, які сьогодні відбуваються
в системі освіти, потребують нових підходів до структури, змісту та методів
підготовки майбутніх учителів початкової школи, здатних здійснювати
продуктивну професійну діяльність на високому науковому та фаховому рівнях
[1, c. 10].
За ствердженням Т. Єрічевої, студенту необхідно освоїти спеціально
розроблений зміст педагогічної освіти, спрямований на формування готовності
майбутнього вчителя до організації дослідницької діяльності. Майбутній

учитель повинен опанувати спеціальні знання про дослідницьку діяльність, у
зміст якої входять відомості про алгоритм наукового пошуку з урахуванням
етапів дослідження, підготовка та проведення

психолого-педагогічного

експерименту, інтерпретація результатів [3].
Готовність

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

організації

дослідницької діяльності молодших школярів в умовах інтегрованих курсів
визначається як складна органічно-особистісна система підготовки вчителів
початкових класів. Підготовку студентів до застосування інтегрованих форм
організації навчального процесу в початковій школі розглядається як процес
навчання, що забезпечує готовність майбутніх учителів до діяльності
інтегрованого

характеру

в

межах

їхньої

професійної

компетенції.

В

методичному плані на третьому курсі йде всебічна підготовка майбутніх
вчителів початкових класів. Серед усіх форм загально-педагогічної підготовки
майбутніх учителів початкової школи особливе місце належить педагогічній
практиці. За своєю суттю вона виступає проміжною ланкою між теоретичним
навчанням і самостійною педагогічною діяльністю. У процесі проходження
практики студенти потрапляють у реальні умови майбутньої професійної
діяльності, саме тоді вони безпосередньо знайомляться з інтегрованими
курсами та організацією дослідницької діяльності опираючись на них.
Науково обґрунтовано, що ефективність підготовки майбутніх учителів
початкової школи до застосування інтегрованих форм організації освітнього
процесу забезпечується реалізацією таких педагогічних умов: організація
діяльності

викладачів

психолого-педагогічних

і

предметно-методичних

дисциплін із впровадження інтегрованого підходу до навчання студентів;
спрямованість професійної підготовки на формування у студентів мотиваційноціннісного компонента готовності, що зумовлено передусім такими основними
чинниками, як недостатня орієнтація переважної більшості студентів у
діяльності інтегрованого характеру, нерозвиненість зацікавленості, установ і
потреб у використанні інтегрованих форм організації навчання; оволодіння
майбутнім учителем психолого-педагогічними і предметно-методичними
знаннями про суть, види та організаційні форми інтеграції в навчанні молодших

школярів; набуття студентами досвіду застосування інтегрованих форм
організації навчання, як умова успішності підготовки майбутнього вчителя до
діяльності інтегрованого характеру [4, с. 36-38].
Також майбутній вчитель повинен добре уявляти методичні етапи
організації дослідницької діяльності в умовах інтегрованих курсів: підготувати
дітей до сприймання досліду, враховуючи особливості обраного інтегрованого
курсу; чітко сформувати фактичні висновки, які безпосередньо походять із дій
вчителя або учнів; спланувати чітку організацію дослідницької діяльності з
урахуванням усіх особливостей; визначити які освітні галузі інтегруються та їх
очікувані результати згідно нового Державного стандарту початкової школи
[2].
Тож

для

розвитку

мотиваційного,

когнітивного

та

діяльнісного

компонентів готовності студентів до організації дослідницької діяльності
молодших школярів в умовах інтегрованих курсів, на нашу думку, слід
приділити підвищену увагу під час викладання навчальних дисциплін «Вступ
до спеціальності», «Теорія та методика виховної роботи», «Методика
викладання теорії виховання», «Методика викладання природознавства»,
«Методологія наукових досліджень», «Педагогічні технології в початковій
школі» та ін.
Відповідно до вищезазначеного, до педагогічних умов для підготовки
майбутніх учителів початкової школи до організації дослідницької діяльності
молодших школярів в умовах інтегрованих курсів ми віднесли:
1. Збагачення форм та методів навчальної діяльності студентів,
спрямованої

на

формування

компонентів

готовності

до

організації

дослідницької діяльності молодших школярів (використання більшої кількості
лекцій,

практичних

занять,

семінарів,

присвячених

даній

тематиці).

Підтвердження даної думки знаходимо у працях науковця Т. Єрічевої. Зокрема,
вона вважає, що для розвитку готовності майбутніх вчителів до організації
дослідницької діяльності молодших школярів основною умовою їх підготовки
має стати «збагачення змісту освіти» у вузі на основі навчально-дослідницької

роботи студентів з засвоєння навчального матеріалу за умови, що студенти вже
будуть озброєні дослідницькими уміннями [3].
2. Навчання студентів використанню засобів та методів активізації
пізнавальної діяльності молодших школярів у ході виконуваної дослідницької
діяльності,

залучення завдань для розвитку право-півкульного та ліво-

півкульного

мислення

(завдання

спрямовані

на

активізацію

творчого

потенціалу дітей, а також на систематизацію, узагальнення, класифікацію
даних, а також на вміння робити висновки з проведеної дослідницької
діяльності).
3. Сприяння розвитку позитивного ставлення майбутнього педагога до
організації дослідницької діяльності в умовах інтегрованих курсів, розвиток
вміння студентів-майбутніх вчителів щодо мотивування учнів до дослідницької
діяльності. Активна участь педагога в дитячих навчальних дослідженнях в
якості консультанта і активного помічника можливе тільки за наявності
позитивного ставлення до даного виду професійної діяльності. Не менш
важливо, на нашу думку, що вчитель має впевнено та спокійно працювати з
інтегрованими курсами, легко в них орієнтуватись, розуміти для чого вони
потрібні, та як вони сприятимуть більш ефективній організації дослідницької
діяльності – а коли вчитель сам для себе розуміє для чого інтегровані курси, які
їх позитивні сторони, тоді він з легкістю зможе мотивувати учнів на
дослідницьку діяльність в різноманітних інтегрованих курсах, таким чином
створюватиме цілісну картину світу, та викличе інтерес у дітей до відкриттів
(дослідження) даного світу будь-якими способами.
4. Збагачення знань студентів про інтеграцію, її сутність та особливості.
Аналіз сучасних наявних інтегрованих курсів, визначення інтегрованих там
освітніх галузей та пошук дослідницької діяльності, визначення методів за
допомогою яких дану діяльність можна організувати. Студенти-майбутні
вчителі мають бути обізнані в певних умовах, яких вимагає процес інтеграції.
Тож, ми вважаємо, що врахування висвітлених педагогічних умов при
підготовці майбутніх фахівців напряму «Початкова освіта» є одним із кроків
для підвищення ефективності формування готовності майбутніх учителів

початкової школи до організації дослідницької діяльності молодших школярів в
умовах інтегрованих курсів.
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