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Анотація. В тезах обґрунтовано важливість підготовки майбутнього
вчителя початкових класів до організації краєзнавчої роботи молодших школярів
засобом проектної діяльності. Здійснено аналіз педагогічних умов ефективного
формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до організації
краєзнавчої роботи молодших школярів засобом проектної діяльності, що
спрямовані на забезпечення такої підготовки.
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Перетворення, що відбуваються в сучасному суспільстві, вимагають
відповідних змін у всіх сферах, у тому числі і в освіті. Це зумовлює підвищення
вимог до якості підготовки учнів у загальноосвітній школі і відповідно до якості
освіти в педагогічних навчальних закладах.
Однак для формування готовності майбутніх вчителів до організації
краєзнавчої роботи молодших школярів засобом проектної діяльності лише
організації знань недостатньо. Досить мало уваги у планах навчальних дисциплін
приділяється розвитку компонентів готовності студентів до краєзнавчої роботи
учнів засобом проектної діяльності та практичний аспект підготовки майбутніх
вчителів до даної діяльності. Під час підготовки майбутніх учителів до
краєзнавчої роботи з учнями початкової школи С. Танана виділяє наступні
завдання:

–

сформувати

у майбутніх

учителів особистісну мотивацію до

використання організаційних форм краєзнавчої роботи в майбутній педагогічній
діяльності за рахунок усвідомлення гуманістичної, особистісно-орієнтованої,
соціально-педагогічної та психологічної самоцінності краєзнавства в процесі
соціалізації особистості;
– сформувати, закріпити і розширити теоретичні знання з основ
краєзнавчої роботи учнів початкової школи; розвинути уміння і навики
самостійного здійснення основних організаційних форм краєзнавчої роботи з
учнями початкової школи; а також уміння та навики науково-дослідної роботи в
даній галузі педагогіки;
– залучити майбутніх учителів до національно-культурних традицій
регіону з урахуванням системи загальнолюдських цінностей та світової
культури,

які

мають

сприяти

розширенню

поведінкового

репертуару

майбутнього учителя початкової школи в умовах полікультурної сфери
освітнього середовища країни;
– стимулювати потребу в постійному, безперервному самопізнанні,
самовдосконаленні,

самоосвіті

як

умові

підвищення

професійної

компетентності, наукового і загальнокультурного рівня готовності майбутнього
учителя;
– сформувати потребу та вміння підтримувати як своє психічне і фізичне
здоров’я, так і здоров’я своїх майбутніх вихованців з використанням
організаційних форм краєзнавства [1].
Також, відомо, що ефективність підготовки майбутнього вчителя буде
високою, якщо у студента буде сформована готовність до впровадження в
навчальний процес школи сучасних освітніх технологій. Тому майбутній
вчитель початкових класів зобов’язаний мати якісну психолого-педагогічну та
методичну підготовку з педагогічних технологій та проектних технологій
зокрема. Адже, саме в поєднанні з проектною діяльністю краєзнавча робота буде
реалізувати себе в повній мірі.
Успішна організація та ефективність краєзнавчої роботи з учнями
початкової школи, на думку Б. Коцун та Г. Сарапін, залежить від таких умов:

теоретичної підготовки учителя початкової школи; краєзнавчої підготовки до
проведення краєзнавчих досліджень; використання краєзнавчих матеріалів у
процесі вивчення предметів; педагогічного керівництва учителем краєзнавчою
роботою учнів початкової школи [2].
За баченням С. Танани, для досягнення оптимального рівня навчальнометодичного забезпечення і, таким чином, максимального підвищення
ефективності підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями
початкової школи необхідне проведення таких додаткових заходів: створення
навчальної допомоги з основ краєзнавчої роботи учнів початкової школи для
студентів ВНЗ і вчителів; еталонного переліку прогулянок, екскурсій, маршрутів
походів для учнів початкової школи регіону; внутрішньовузівської системи
інформаційного

забезпечення

із

проблем

шкільного

і

студентського

краєзнавства[1].
Під час підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями
початкової школи Б. Коцун, Г. Сарапін пропонують застосовувати краєзнавче
дослідження, що включає певні етапи та різноманітні форми і методи її
реалізації. Перший етап (підготовчий) передбачає орієнтовні поради майбутнім
учителям теми дослідження історії рідного краю. Другий етап (освітньопізнавальний) передбачає рекомендації щодо організації і проведення
краєзнавчого дослідження.[2].
Якісна підготовка майбутніх учителів початкових класів до краєзнавчої
роботи у будь-якому суспільстві відбувається за певних педагогічних умов. У
нашому розумінні педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів
початкових класів до краєзнавчої роботи – це певне спеціально організоване
інформаційно-педагогічне середовище із сукупністю заходів навчальновиховного процесу, що у ньому відбуваються та сприяють формуванню
готовності майбутнього учителя початкових класів до краєзнавчої роботи.
Підготовка майбутніх учителів має бути спрямованою на їхню готовність
здійснювати краєзнавчу роботу з учнями початкових класів через реалізацію
інтересів та здібностей особистості, формування її суспільно-громадського
досвіду; залучення до особисто значущих національних соціально-культурних

цінностей, потреб; зміцнення здоров’я і розвиток творчого потенціалу
особистості. [3].

Під готовністю до організації краєзнавчої роботи Т. М.

Міщенко розуміє інтегральну властивість особистості педагога, основними
структурними компонентами якої є мотиваційно-ціннісні установки вчителя на
реалізацію функцій краєзнавства як засобу зв’язку виховання з життям[4].
На думку О. В. Бондаренко, «готовність учителя до педагогічної
діяльності» є складним особистісним утворенням, що охоплює краєзнавчу
спрямованість, позитивну мотивацію, професійно важливі риси особистості,
краєзнавчі знання, вміння й навички, оцінку, адекватну самооцінку та рефлексію
результатів власної праці, забезпечуючи ефективність краєзнавчої роботи [5].
Вищесказане дозволяє стверджувати, що під час підготовки майбутніх
учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи засобом проектної
діяльності викладачам необхідно враховувати основні завдання, форми, методи
і засоби.
Отже, для того, щоб належним чином підготувати майбутнього вчителя
початкових класів до педагогічних умов для підготовки майбутніх учителів
початкової школи до організації краєзнавчої роботи учнів засобом проектної
діяльності, необхідно дотримуватися таких організаційно-педагогічних умов:
1) забезпечення змісту теоретико-методичної підготовки системою знань
про принципи та функції краєзнавчої роботи;
2) посилення практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи
до організації краєзнавчої роботи учнів початкової школи засобом проектної
діяльності;
3) організація самостійної роботи студентів, спрямованої на інформаційнометодичне забезпечення їх підготовки до досліджуваної діяльності.
4) Сприяння розвитку позитивного ставлення майбутнього педагога до
організації та проведення краєзнавчої роботи з молодшими школярами засобом
проектної діяльності.
Підсумовуючи, зазначимо, що для ефективної

підготовки майбутніх

учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової школи засобом проектної
діяльності потрібно враховувати основні завдання, форми, методи і засоби,

розуміти функції, які виконує така підготовка, забезпечувати умови за яких вона
буде ефективною та розуміти її важливе значення в цілісному педагогічному
процесі школи. Тобто дотримуватись відповідних педагогічних умов що
включають у себе забезпечення теоретичними знаннями,

підвищення

практичних занять , організовувати самостійну роботу та сприянню позитивного
ставлення до роботи.
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