НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 1-го КЛАСУ
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Осіпова І.В.
1 курс магістратури, факультет педагогіки та психології.
Васютіна Т. М., кандидат педагогічних наук
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
м. Київ, Україна
Анотація. В умовах реформування початкової освіти в Україні особлива
увага приділяється формуванню в учнів ключових компетентностей та
наскрізних умінь, в основі яких лежать дослідницькі уміння. Тому на часі є
актуальними зміст, форми, методи і засоби формування в учнів 1-го класу
дослідницьких умінь, зокрема у процесі проектної діяльності, та підготовку
майбутніх вчителів початкової школи до цього виду роботи. Здійснено
теоретичний аналіз даної проблеми у фахових виданнях і практиці роботи
сучасної школи. Наведено

узагальнену класифікацію дослідницьких умінь

молодших школярів та напрями підготовки майбутніх учителів до формування
цих умінь в учнів через проектну діяльність.
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В умовах розвитку сучасної початкової загальної освіти важливим
завданням роботи педагога є задоволення потреби молодших школярів у
дослідницькій діяльності, спонукання інтересу дітей до пізнавальної діяльності,
вивчення закономірностей оточуючого світу та взаємин з іншими людьми.
Саме тому професійна підготовка потребує від студентів не лише потужної
системи знань у галузі психолого-педагогічних, фундаментальних, професійно
орієнтованих дисциплін і методичних умінь, але й здатності до творчого,

нестандартного вирішення навчально-виховних задач, які ставить перед ним
сучасна освітня практика.
У дослідженнях багатьох педагогів і психологів зазначається, що
оригінальність та критичність мислення, вміння співпрацювати, а також творчі
навички школярів найповніше виявляються та успішно розвиваються в
діяльності, а особливо в тій, яка має дослідницьку спрямованість. Саме до
організації такої діяльності і має бути підготовлений сучасний вчитель НУШ.
Згідно Державного стандарту початкової освіти, після закінчення школи І
ступеня, у молодшого школяра має бути наявний початковий досвід
дослідницької діяльності. Відповідно, що для її здійснення в учнів мають бути
сформовані дослідницькі вміння.
Проблемі формування в молодших школярів навичок навчальнодослідницької діяльності присвячено наукові праці В. Андреєва, Т. Байбари,
Н. Бібік, О. Біди, В. Давидова, Л. Занкова, Н. Коваль, Я. Кодлюк, В. Моляко,
В. Паламарчук, О. Савченко, О. Савенкова, Т. Чернецької та ін. Особливості
роботи педагога з формування дослідницьких умінь учнів початкової школи
відображаються у працях А. Асмолова, Г. Бурменської, І. Володарської,
О. Савченко, О. Савенкова, Н. Тализіної, О. Поддьякова, І. Чернецького та ін.
Види і класифікацію дослідницьких умінь досліджували: В.І. Андреєв, В.П.
Бударневич,

В.В. Успенський, О.Г. Йодко, Н.Г. Недодатко, В.М. Литовченко

та інші учені. Так, Андреєв В.І. під навчальними дослідницькими вміннями
розуміє «...вміння застосовувати певні прийоми наукового методу пізнання в
умовах рішення навчальної проблеми у процесі виконання навчальнодослідницького завдання» [1, с.123]. На думку вченого, уміння включають в
себе не лише інтелектуальні якості особистості, а також вольові, емоційні
характеристики і наявність установки на вирішення поставленої задачі. Але
далі автор дає пояснення, що навички дослідника передбачають уміння робити
порівняння, аналіз, синтез, проводити виділення суттєвих ознак, а також
узагальнення та висновки. Цим визначенням автор ототожнює поняття
дослідницькі вміння та навички з поняттям умінь та прийомів розумової

діяльності. У зв’язку з цим, В. Андрєєв виділяє чотири групи дослідницьких
умінь учнів: операційні (порівняння, аналіз і синтез, абстрагування і
узагальнення, висунення гіпотези, порівняння, узагальнення тощо.); технічні
(уміння працювати з літературою, підбирати необхідний для дослідження
матеріал); організаційні (визначати мету і завдання дослідження, планувати
дослідження, вибирати найбільш ефективні методи і засоби дослідження,
проводити експеримент, спостерігати і оцінювати факти, події, обробляти
емпіричні дані); комунікативні (вміння викладати свої думки, вести дискусію,
відстоювати свої позиції, встановлювати ділові взаємини з науковим керівником
і товаришами, виступати зі звітом про результати дослідження [1].
Одним з варіантів комплексного вирішення проблеми формування в учнів
дослідницьких умінь є навчальні проекти, які можуть виконуватись як у межах
одного предмету, так і бути міжпредметним, мати різну кількість учасників,
різні форми організації діяльності учнів у проекті тощо. Проектна діяльність
учнів якнайповніше спрямована на формування в них усіх груп дослідницьких
умінь (операційних, технічних, організаційних, комунікативних). Тому,
наскільки ефективною є організація учителем проектної діяльності учнів,
настільки високим є рівень сформованості дослідницьких умінь учнів.
У цьому зв’язку, цінними для нас є дослідження у таких напрямах,
пов’язані з організацією вчителем проектної діяльності з учнями, у ВНЗ з
майбутніми вчителями та підготовкою студентів до такої роботи у власній
практиці. Так, ряд авторів, такі як Є. Алісов, В. Безрукова, В. Бордовська, В.
Давидов, О. Заїр-Бек,

І. Зязюн, О. Коберник, В. Монахов, Г. Муравйова, Т.

Подобєдова, В. Радіонов, В. Cтрельніков, Я. Фруктова досліджують педагогічне
проектування в загальноосвітньому закладі та проектування й моделювання
навчання у вищій школі, підготовку викладачів до педагогічного проектування.
[4]. Також у педагогічній літературі знайшли відображення такі аспекти
досліджуваної проблеми: підготовка майбутніх учителів до проектування (О.
Безпалько, В. Безрукова, В. Веселова, О. Коханко, Е. Крюкова, І. Шапошнікова
та ін.); проектування у системі післядипломної освіті (Л. Ващенко, Ю. Громико,

Н. Зотова, Н. Масюкова та ін.), використання методу проектів в управлінській
діяльності (Л. Калініна, Т. Капустеринська, І. Колеснікова та ін.); проектна
діяльність учителя (Е. Заір-Бек, С. Конюшенко, А. Новиков та ін.)[6];
необхідність навчання майбутнього педагога не лише проектувати, а й
здійснювати

управління розробкою

учнівських проектів у школі

(А.

Цимбалару) [4].
Таким чином, підготовка майбутніх учителів початкової школи до
досліджуваної діяльності може здійснюється за двома основними напрямами: 1)
з метою набуття студентами досвіду власної проектної діяльності, включення
методу проектів у процес

вивчення

різних

дисциплін, передбачених

навчальним планом спеціальності «Початкова освіта»; 2) для отримання
досвіду організації проектної діяльності учнів, уведенням у навчальний план
підготовки фахівців відповідного спецкурсу, пов’язаного з організацією
проектно-дослідницької діяльності молодших школярів.
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