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ВСТУП
Актуальність теми. Залучення учнів до навчально-дослідницької діяльності
в урочний та позаурочний час є одним зі способів організації навчання в початковій
школі. Відкриття молодшим школярем суб’єктивно нових знань і способів дій,
вибудовування ефективної міжособистісної взаємодії, вияв пізнавальної активності
й самостійності в учінні, безпосередня й опосередкована взаємодія з учителем та
іншими учнями, зосередження уваги на способах виконання дій у складі діяльності
позитивно позначаються не лише на результативності навчання в початковій школі,
а й на адаптації до якісно нового стану розвитку суспільства, в якому дитина
зростає, самореалізовується й самостверджується, поступово розкриваючи свій
особистісний потенціал.
Проблема організації навчально-дослідницької діяльності учнів не є новою в
педагогічній науці. Різні її аспекти були й залишаються предметом аналізу багатьох
вітчизняних та зарубіжних учених. Наукове осмислення поняття «навчальнодослідницька діяльність»
Сократа,

ґрунтується

Я. Коменського,

на

ідеях

Дж. Локка,

Конфуція,

Ф. Дістервега,

Ж.-Ж. Руссо,

К. Ушинського,

О. Духновича, С. Русової, Б. Райкова, В. Сухомлинського та ін., які в певні
історичні періоди розвитку людства наголошували на необхідності організації
навчання, спрямованого на відкриття суб’єктивно нових знань і способів
діяльності.
Основою для зародження смислового поля поняття «навчально-дослідницька
діяльність» слугують праці, у яких розглянуто навчальну діяльність, її функції й
структуру (П. Гальперин, В. Давидов, Н. Тализіна, А. Маркова), особливості
організації навчальної діяльності в початковій школі (Т. Байбара, Н. Бібік,
М. Вашуленко, Т. Довга, Я. Кодлюк, О. Онопрієнко, О. Савченко, А. Цимбалару та
ін.).
На

формування

смислового

поля

поняття

«навчально-дослідницька

діяльність» суттєво вплинули роботи Т. Байбари, М. Кларіна, С. Омельчука,
О. Пометун, О. Савенкова та інших психологів і педагогів, які долучилися до
визначення сутності дослідницької діяльності учнів та становлення смислових
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полів понять «навчання як дослідження» (Аристотель, Ф. Бекон, Т. Гоббс,
В. Далингер, А. Дістервег, Р. Декарт, Платон, Сократ та ін.), «дослідницький
метод» (Г. Ващенко, І. Лернер, М. Махмутов, Б. Райков, К. Ягодовський та ін.),
«дослідницький підхід» (І. Єрмакова, С. Максименко, С. Омельчук, Ю. Руденко,
О. Савенков, П. Середенко, К. Ягодовський та ін.), «дослідницьке навчання»
(М. Кларін), «дослідницький цикл навчання» (І. Гавриш), «навчання через дію,
дослідження

дій»

(М. Мелманн,

О. Пометун),

«урок-дослідження»

(В. Загвязинський, С. Омельчук, В. Пазинін та ін.).
Стосовно учнів основної та старшої школи запропоновано різні тлумачення
поняття

«навчально-дослідницька

діяльність»

(В. Андрєєв,

Н. Головізніна,
І. Небеленчук,

Л. Голодюк,

І. Клєщов,

Г. Лиходєєва,

О. Миргородська,

Н. Недодатко,

В. Обухов,

П. Підкасистий,

Н. Полтавцева,

Н. Семенова)

та

акцентовано увагу на результативній компоненті цього виду діяльності (навчальнодослідницькі

вміння

(Л. Голодюк,

І. Небеленчук,

Н. Недодатко),

учбові

дослідницькі вміння (В. Литовченко)).
Також розглянуто питання підготовки вчителів початкових класів до
організації дослідницької роботи молодших школярів. Зазначене окреслено в
роботах Т. Байбари, С. Балашової, Н. Бібік, Т. Водолазької, О. Вознюка, О. Ліннік,
О. Ткаченко, І. Трубник, Л. Хітяєвої та інших науковців. Ефективність організації
дослідницької
дослідницької

діяльності

учнів

компетентності

визначається

сформованістю

(К. Степанюк),

в

педагогів

дослідницької

позиції

(Л. Горбунова), дослідницьких умінь (В. Андрєєв, С. Бризгалова, В. Базелюк,
І. Зимня, І. Раєвська, М. Фалько, О. Чугайнова та ін.).
Отже, результати наукової розвідки засвідчили увагу дослідників до різних
аспектів організації навчально-дослідницької діяльності в основній школі, але
водночас продемонстрували потребу в теоретичному й експериментальному
обґрунтуванні процесу організації навчально-дослідницької діяльності в початковій
школі як проблеми, що не набула ґрунтовного вивчення й розкриття.
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Актуальність дослідження зумовлена низкою суперечностей, таких як:
- між об’єктивною необхідністю організовувати навчально-дослідницьку
діяльність молодших школярів та реальним станом готовності вчителів до
здійснення цього виду діяльності;
- між природною потребою молодших школярів пізнавати нове та
епізодичною організацією навчально-дослідницької діяльності переважно на
уроках природознавства;
- між необхідністю залучення учнів до різних способів учіння в навчальнодослідницькій діяльності та недостатньою дидактичною забезпеченістю цього
процесу;
- між об’єктивною необхідністю самостійно відкривати суб’єктивно нові
знання і способи дій під час навчально-дослідницької діяльності та реальним
станом готовності учнів здійснювати відповідні дії.
Актуальність, доцільність та об’єктивна затребуваність вирішення окресленої
проблеми зумовили вибір теми дослідження – «Дидактичні засади організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота виконана відповідно до тематичного плану науково-дослідної роботи відділу
початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України як складник комплексної
теми «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у
навчальному процесі» (державний номер реєстрації 0110U001154).
Тему дослідження затверджено рішенням ученої ради Інституту педагогіки
НАПН України (протокол № 8 від 29.09.2008 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді
НАПН України з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології
в Україні (протокол № 6 від 18.06. 2013 р.).
Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні теоретичних і
дидактичних засад

організації навчально-дослідницької діяльності в школі

І ступеня; розробленні дидактичного інструментарію організації цього виду
навчальної діяльності вчителем та її здійснення учнями в урочний і позаурочний
час.
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Для досягнення поставленої мети визначено основні завдання дослідження:
1) дослідити становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька
діяльність» та інтерпретувати його зміст у контексті понять «діяльність»,
«навчальна діяльність», «дослідницька діяльність», «педагогічна взаємодія»;
2) визначити й схарактеризувати передумови й умови організації навчальнодослідницької діяльності в школі І ступеня;
3) розкрити

процесуальний

базис

організації

навчально-дослідницької

діяльності молодшими школярами на основі пізнавальної самостійності та
взаємодії з іншими;
4) проаналізувати сучасну теорію і практику організації навчальної,
дослідницької та навчально-дослідницької діяльності учнів, здійснюваної в
урочний і позаурочний час на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими;
5) визначити критерії і показники готовності вчителя до організації
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та готовності учнів до
здійснення цього виду діяльності в урочний і позаурочний час;
6) розробити й теоретично обґрунтувати модель організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів;
7) експериментально перевірити ефективність упровадження в навчальний
процес початкової школи моделі організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів та педагогічного й учнівського блоків дидактичного
інструментарію як складників моделі.
Об’єктом дослідження є організація урочної та позаурочної навчальної,
дослідницької й навчально-дослідницької діяльності учнів початкової школи.
Предмет дослідження – передумови, умови та процесуальний базис
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів.
Концепція дослідження ґрунтується на науково-теоретичних засадах та
окреслюється

відповідними

концептуальними

ідеями,

які

належать

до

методологічного, теоретичного й практичного концептів. Методологічний концепт
відтворює загальнонаукові та педагогічні положення, відображені в наукових
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працях.

Аналіз

звертання

до:

організації

навчально-дослідницької

1) загальнонаукових

взаємообумовленості

явищ

ідей

педагогічної

і

діяльності

положень

дійсності;

щодо

передбачав
цілісності

й

2) загальнодидактичних

принципів навчання, які слугували спрямовуючими домінантами під час
педагогічного проектування моделі організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів та вплинули на процес визначення педагогічного й
учнівського блоків дидактичного інструментарію як її складників; 3) підходів, зпоміж яких надано пріоритет:
- інтеграційному (обґрунтування доцільності введення в науковий обіг
поняття «міждіяльнісна інтеграція» на позначення стану поєднання різних видів
діяльності у цілісність; процесу, що веде до цього стану; результату, що отримано
на основі поєднання різних видів діяльності між собою);
- системному й міждисциплінарному (здійснення теоретичного аналізу
досліджуваного процесу, побудова та впровадження експериментальної моделі
організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів

та

її

складників);
- особистісно

орієнтованому

(виокремлення

мотиваційного

та

процесуального аспектів стосовно вчителя й учнів);
- діяльнісному й компетентнісному (акцентування уваги на діяльності, діях,
способах виконання діяльності (дій), а також на результатах діяльності).
Теоретичний концепт визначається науковим апаратом дослідження, що
містить низку філософських, психолого-педагогічних і методичних понять та
дефініцій,

які

зумовлюють

розуміння

сутності

навчально-дослідницької

діяльності як виду навчальної діяльності учнів, визначення передумов та умов
організації діяльності в початковій школі, розгляд процесуального базису
організації

навчально-дослідницької

діяльності

на

основі

пізнавальної

самостійності учнів і взаємодії з іншими; характеризується розробленням і
науковим обґрунтуванням експериментальної моделі організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів і педагогічного й учнівського
блоків дидактичного інструментарію як її складників.
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Практичний концепт передбачає перевірку експериментальної моделі в
реальному педагогічному процесі.
Загальна
діяльності

гіпотеза

молодших

дослідження.

школярів

Організація

набуває

навчально-дослідницької

ефективності,

якщо

цей

процес

здійснюється з дотриманням дидактичних засад:
- наукових

підходів

(компетентнісного,

діяльнісного,

системного

та

міждіяльнісної інтеграції);
- дидактичних

принципів

(науковості,

системності

й

послідовності,

доступності, свідомості й активності учнів за керівної ролі вчителя, поєднання
різних методів і засобів навчання в залежності від мети, цілей і змісту діяльності,
позитивної

мотивації

та

сприятливого

емоційного

клімату,

поєднання

індивідуальних і колективних форм навчання);
- передумов (формулювання вчителем мети й цілей організації навчальнодослідницької діяльності учнів на уроці; формулювання учнями цілей власної
діяльності; організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів на
змісті, який запроваджується в початковій школі, та вихід за його межі в разі вияву
учнями бажання дізнатися більше);
- умов

(формування

готовності

вчителя

до

організації

навчально-

дослідницької діяльності в початковій школі та формування готовності учнів до
здійснення цього виду діяльності в урочний і позаурочний час);
- процесуального базису: 1) використання зовнішніх засобів (завдання,
навчального проекту, практичної роботи, екскурсії, вправи, задачі, дидактичної гри,
спостереження, досліду, проблемної ситуації) та внутрішніх (знань, умінь, навичок,
уміння вчитися, способів дій, досвіду); 2) організація процесу з урахуванням
складових діяльності вчителя й учнів, тобто з акцентуванням уваги на
поліфункціональній

діяльності

вчителя

(викладання,

управління)

та

на

різноспособовому учінні школярів («я навчаю себе», «мене навчають інші», «я
навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»); 3) поетапне здійснення процесу;
4) запровадження
інструментарію.

педагогічного

й

учнівського

блоків

дидактичного
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Методологічною основою дослідження є: положення теорії пізнання та
принципи об’єктивності, взаємозумовленості, взаємозв’язку, єдності теорії і
практики, які слугували основою для обґрунтування вихідних положень
дослідження, побудови логіки його розгортання й формулювання висновків,
вивчення сучасного стану розробленості проблеми, визначення характеристик
досліджуваного процесу з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду та
наукових напрацювань; системний і міждисциплінарний підходи до обґрунтування
теоретичних засад організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів та побудови експериментальної моделі; методики наукового дослідження
(Н. Буринська, С. Гончаренко, В. Краєвський та ін.), що забезпечило логіку
наукового пошуку.
Теоретичну основу дослідження становлять:
1) концептуальні засади модернізації шкільної освіти (І. Зазюн, В. Кремень,
О. Ляшенко, О. Савченко, О. Топузов, А. Хуторський), освіти для сталого розвитку
суспільства (О. Висоцька, О. Пометун, та ін.), якості освіти (О. Локшина,
О. Ляшенко); формування змісту шкільної освіти (Н. Бібік, В. Бондар, М. Бурда,
Г. Васьківська, Л. Величко, О. Пометун, Л. Рибалко, О. Савченко та ін.);
2) концептуальні ідеї реалізації просторово-середовищного підходу в освіті
(В. Биков, В. Кремень, А. Самодрин, А. Сбруєва, А. Цимбалару, М. Хайдеггер та
ін.); діяльнісного підходу (Д. Ельконін, І. Зязюн, О. Леонтьєв);
3) фундаментальні положення розвивального навчання (Л. Виготський,
В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков);
4) концептуальні засади теорії діяльності (Л. Виготський, П. Гальперин,
В. Давидов, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.), навчальної діяльності (В. Давидов,
Г. Костюк,

С. Рубінштейн,

Н. Тализіна

та

ін.),

дослідницької

діяльності

(В. Андрєєв, Т. Байбара, І. Лернер, С. Максименко, М. Махмутов, С. Омельчук,
О. Савенков та ін.); теорії поетапного формування розумових дій (П. Гальперин,
Н. Тализіна);
5) загальні закономірності розвитку особистості під впливом соціального
середовища і виховання (О. Асмолов, Л. Виготський, П. Гальперин, О. Леонтьєв,
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С. Рубінштейн

та

ін.);

ідеї

особистісного

зростання

людини

в

процесі

комунікативної взаємодії (Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, М. Лісіна,
С. Рубінштейн та ін.); психологічні теорії спілкування (Б. Ломов, М. Обозов та ін.);
психологічні концепції педагогічної взаємодії в умовах навчально-виховного
процесу (Л. Велитченко, З. Ковальчук, О. Леонтьєв, М. Магомед-Ємінов та ін.);
6) основні положення андропедагогіки (О. Дубасенюк, О. Вознюк та ін.);
7) положення

про

пізнавальну

діяльність

та

розвиток

пізнавальної

самостійності й активності учнів у навчальному процесі (М. Данілов, І. Лернер,
О. Савченко, М. Скаткін, Т. Шамова, Г. Щукіна та ін.).
Розкриваючи

сутність

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших школярів, керувалися психологічними й педагогічними працями, у яких
розглядалися питання розвитку особистості в процесі навчання (Л. Виготський,
Г. Костюк, С. Максименко та ін.); організації процесу навчання в сучасній школі
(Н. Бібік,

В. Бондар,

М. Бурда,

Н. Буринська,

Л. Величко,

Г. Васьківська,

С. Гончаренко, О. Ляшенко, В. Малафіїк, О. Пометун, О. Савченко, М. Фіцула та
ін.); управління в освіті (В. Бондар, Г. Єльнікова, Л. Калініна та ін.); психологічних
основ мотиваційного забезпечення навчального процесу (Л. Божович, Г. Костюк,
С. Рубінштейн); особистісно-професійного розвитку і саморозвитку фахівців
(Б. Ананьєв, Л. Виготський, О. Вознюк, О. Комар, О. Леонтьєв, М. Скаткін,
О. Ткаченко, Г. Тарасенко та ін.); взаємодії учнів у групових формах навчальної
діяльності

(О. Пометун,

О. Онопрієнко,

Л. Шевчук

та

ін.);

структурних

компонентів компетентності вміння вчитися (Т. Довга, Я. Кодлюк, О. Савченко,
Г. Цукерман); феномену «учіння» (І. Бех, В. Давидов, І. Коновальчук, Г. Костюк,
О. Леонтьєв, С. Максименко та ін.; В. Бондар, В. Гузєєв, І. Малафіїк, А. Остапенко
та ін.).
Методи дослідження. Для досягнення мети, виконання завдань і перевірки
гіпотези дослідження використовувалися загальнонаукові методи (теоретичний
аналіз, синтез, порівняння та зіставлення, систематизація теоретичних і дослідних
даних, узагальнення філософської, психологічної, педагогічної й методичної
літератури) у процесі розроблення та обґрунтування теоретико-методологічних
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засад наукової розвідки; моделювання (створення моделі організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів та педагогічного й учнівського
блоків дидактичного інструментарію в її складі); емпіричні (спостереження, бесіди,
анкетування вчителів та учнів, виконання діагностичних завдань) як засіб вивчення
стану досліджуваної проблеми в педагогічному досвіді, встановлення розподілу
педагогів за рівнями сформованості готовності до організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі та розподілу учнів за рівнями
готовності до здійснення цього виду навчальної діяльності в урочний і позаурочний
час; педагогічний експеримент (констатувальний і формувальний) для дослідження
результативності

впровадження

моделі

організації

навчально-дослідницької

діяльності молодших школярів та в її складі педагогічного й учнівського блоків
дидактичного

інструментарію);

кількісний

та

якісний

аналіз

результатів

дослідження; статистичні методи (оброблення і порівняння результатів кількісного
та якісного аналізу здобутих даних).
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося протягом 20082016 рр. і охоплювало три основні етапи.
На першому етапі (2008–2009 рр.) – обґрунтовано актуальність дослідження;
визначено його об’єкт, предмет, мету і завдання; сформульовано гіпотезу;
з’ясовано теоретико-методологічне підґрунтя дослідження; окреслено провідні
наукові підходи; проаналізовано наукові джерела з досліджуваної проблеми й
визначено категоріально-поняттєвий апарат.
На другому етапі (2009–2011 рр.) – теоретичний аналіз було зосереджено на:
здійсненні смислової інтерпретації поняття «навчально-дослідницька діяльність» у
контексті понять «діяльність», «навчальна діяльність», «дослідницька діяльність»;
розкритті педагогічної взаємодії як основи організації досліджуваного процесу;
визначенні передумов, умов, процесуального базису та результатів процесу
організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі; вивченні стану
сучасної теорії і практики організації навчальної, дослідницької та навчальнодослідницької діяльності на основі пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з
іншими; розробці моделі організації навчально-дослідницької діяльності в
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початковій

школі,

педагогічного

й

дидактичного

блоків

дидактичного

інструментарію як її складників та діагностичного апарату.
На

третьому

етапі

(2011–2016 рр.)

–

проведено

констатувальний

експеримент, встановлено рівні сформованості готовності педагогів до організації
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та готовності молодших
школярів до здійснення цього виду навчальної діяльності в урочний і позаурочний
час; проведено формувальний експеримент, під час якого в навчальний процес
експериментальних

закладів

упроваджено

модель

організації

навчально-

дослідницької діяльності та педагогічний і учнівський блоки дидактичного
інструментарію; здійснено якісний і кількісний аналіз результатів дослідження;
унесено необхідні корективи в змістовий контент педагогічного й учнівського
блоків

дидактичного

інструментарію

організації

навчально-дослідницької

діяльності молодших школярів, узагальнено результати та сформульовано
висновки.
Експериментальна база дослідження. В експерименті взяли участь
72 педагоги та 860 учнів 1-4-х класів. До формувального експерименту було
залучено 492 учні експериментальних класів. Дослідно-експериментальна робота
проводилася впродовж 2011–2016 рр. у таких навчальних закладах: комунальний
заклад «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області», НВК «Голованівська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради
Кіровоградської області, Тарасівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної ради Кіровоградської області, комунальний заклад
«Романівська гімназія Романівської районної ради Житомирської області»,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м. Житомира,
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради
Черкаської області, Смілянський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Смілянської міської ради», а також на базі
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Житомирського обласного
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інституту післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради,
Полтавського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної

освіти

ім. М. В. Остроградського, Волинського інституту післядипломної педагогічної
освіти, Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних працівників.
Наукова новизна здобутих результатів дослідження полягає в тому, що
- вперше: визначено, концептуально обґрунтовано й експериментально
доведено ефективність дидактичних засад організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів, які включають наукові підходи, дидактичні
принципи,

передумови,

експериментально

умови,

перевірено

процесуальний

модель

організації

базис;

розроблено

й

навчально-дослідницької

діяльності молодших школярів; запропоновано поняття «міждіяльнісна інтеграція»
на позначення: 1) стану поєднання різних видів діяльності в цілісність, що
характеризується словами «впорядкування» і «взаємопроникнення», набуває вияву
в повному й частковому поєднанні різних видів діяльності між собою та
йменується як повна і часткова міждіяльнісна інтеграція; 2) процесу, що веде до
цього стану; 3) результату, що отримано на основі поєднання різних видів
діяльності між собою; визначено та систематизовано засоби організації цього
виду діяльності в урочний і позаурочний час; здійснено інтерпретацію суті
навчально-дослідницької діяльності в контексті базових понять «діяльність»,
«навчальна

діяльність»,

«дослідницька

діяльність»;

визначено

та

схарактеризовано компоненти, критерії, показники і рівні готовності вчителя до
організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та готовності
учнів до її здійснення в урочний і позаурочний час; застосовано матричний спосіб
моделювання повної та часткової інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою
для розробки педагогічного блоку дидактичного інструментарію моделі організації
навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів;

виокремлено

й

схарактеризовано складові діяльності вчителя (викладання, управління) й учнів
(різноспособове учіння) з огляду на функціонування локального освітньоінформаційного простору уроку;
- удосконалено дидактичні характеристики організації різноспособового
учіння молодших школярів («я навчаю себе», «мене навчають інші», «я навчаю
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інших», «учіння у взаємонавчанні») у контексті поліфункціональної діяльності
вчителя (викладання та управління (типи, суб’єкт, об’єкти, цикли стратегічного,
тактичного й оперативного управління, управління за типом реагування); уточнено
визначення понять «навчально-дослідницька діяльність», «навчально-дослідницьке
завдання», «учіння» стосовно молодших школярів;
- подальшого

розвитку

набули

мета

та

цілі

організації

навчально-

дослідницької діяльності учнів, види робіт (навчальна самостійна робота), підходи
до

організації

навчання

(проблемний,

частково-пошуковий,

творчий

та

інтеграційний).
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що
розроблено й упроваджено в навчальний процес початкової школи: модель
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, педагогічний
та учнівський блоки дидактичного інструментарію як її складники, а також
матеріали навчального посібника «Сучасний урок: теорія і практика моделювання»
(гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників та студентів вищих педагогічних
навчальних закладів» № 1/11-8574 від 14.09.2010 р.) та програму «Дидактика.
Сучасний

урок:

теорія

і

практика

моделювання»

(гриф

«Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для організаторів
післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників та студентів вищих педагогічних навчальних закладів»
№ 1/11-8574 від 14.09.2010 р.).
Матеріали дисертації можуть бути використані укладачами навчальних
програм, авторами підручників і посібників для молодших школярів та учителів
початкової й основної школи; у практичній діяльності вчителями початкових
класів, викладачами й студентами педагогічних навчальних закладів, викладачами
системи післядипломної педагогічної освіти та слухачами курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників.
Результати дослідження впроваджено в практику роботи комунального
закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей –
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спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр Кіровоградської
міської

ради

Кіровоградської

області»

(довідка

№ 147

від 05.04.2016 р.);

НВК «Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка –
гімназія» Голованівської районної ради Кіровоградської області (довідка № 56
від 12.04.2016 р.); Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької
районної

ради

комунального

Кіровоградської
закладу

області

«Романівська

(довідка

гімназія

№ 121

від 07.04.2016 р.);

Романівської

районної

ради

Житомирської області» (довідка № 193 від 15.04.2016); загальноосвітньої школи
І-ІІІ

ступенів

№ 36

від 21.04.2016 р.);

ім. Я. Домбровського

Черкаської

м. Житомира

загальноосвітньої

школи

(довідка

№ 152

І-ІІІ ступенів

№7

Черкаської міської ради Черкаської області (довідка № 63 від 11.04.2016 р.);
Смілянського

навчально-виховного

комплексу

«загальноосвітня

школа

І-

ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Смілянської міської ради» (довідка № 78
від 01.04.2016 р.).
Основні результати дисертаційної роботи використовувалися в навчальному
процесі

комунального

закладу

«Кіровоградський

обласний

інститут

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (довідка
№ 320/01-12

від 11.04.2016 р.);

Житомирського

обласного

інституту

післядипломної педагогічної освіти Житомирської обласної ради (довідка № 01-209
від 29.03.2016 р.); Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти ім. М. В. Остроградського (довідка № 79 від 24.02.2016 р.); Волинського
інституту

післядипломної

педагогічної

освіти

(довідка

№ 293/02-13

від 20.04.2016 р.); Черкаського інституту післядипломної освіти педагогічних
працівників (довідка № 146/01-16 від 14.04.2016 р.).
Вірогідність результатів і висновків дослідження забезпечено теоретичним
обґрунтуванням

вихідних

положень

дослідження;

використанням

широкої

джерельної бази; комплексом застосованих методів діагностики, адекватних
предмету, меті й завданням роботи; проведенням дослідження в різних умовах
організації навчального процесу (міські й сільські школи, загальноосвітні та
спеціалізовані навчальні заклади); репрезентативністю вибірки респондентів,
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залученням до експерименту вчителів з різним педагогічним стажем, а також
системою якісного й кількісного аналізу результатів.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дослідження

доповідалися

й

обговорювалися

на

VI Міжнародних

і

XX Всеукраїнських педагогічних читаннях «Василь Сухомлинський у діалозі з
сучасністю: розвиток творчої особистості» (Кіровоград, 2013 р.); VIII науковій
конференції

«Учитель-воспитатель

в

современной

образовательной

действительности» (Польща, Бяла Подляска, 2014 р.); V Міжрегіональних з
міжнародною участю педагогічних читаннях «Этико-культурологические основы
гуманизации

современного

ІІІ Міжнародній
професійного

образования»

науково-практичній

становлення

(Росія,

Ростов-на-Дону,

інтернет-конференції

майбутнього

фахівця

в

умовах

2013 р.);

«Проблеми
інтеграції

до

Європейського освітнього простору (Кіровоград, 2015 р.); представлені на
міжнародних науково-практичних конференціях: «Інформаційно-освітній простір:
технологічні концепти формування і розвитку» (Київ, 2013 р.), «Современные
проблемы математики и естественнонаучного знания» (Росія, Коряжма, 2014 г.),
«Категория «социального» в современной педагогике и психологии» (Росія,
Тольятті, 2014 р.), «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2015 р.); доповідалися
й обговорювалися на науково-практичних конференціях з міжнародною участю:
«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у
контексті наступності та перспективності» (Кіровоград, 2015 р.); «Розвиток
обдарованості

молодшого

школяра:

діагностика,

проектування,

психолого-

педагогічний супровід» (Чернігів, 2015 р.); всеукраїнських науково-практичних
конференціях «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації,
психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» (Кіровоград,
2013 р.); «Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних
закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива» (Київ,
2013 р.); «Проблеми сучасного підручника» (Київ, 2013-2014 рр.); «Навчальнодослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання,
особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (Кіровоград, 2014 р.);
«Формування готовності вчителів фізико-математичних дисциплін до організації
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самостійної пізнавальної діяльності учнів» (Луцьк, 2015 р.); «Моделювання
організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентнісного
підходу» (Переяслав-Хмельницький, 2015 р.); «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна
система

інклюзивного

навчання»

(Кіровоград,

2015 р.);

«Варіативність

організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі»
(Нікополь, 2016 р.); всеукраїнських науково-педагогічних діалогах (Київ-ЧеркасиКіровоград, 2013-2014 рр.); звітних науково-практичних конференціях Інституту
педагогіки НАПН України (Київ, 2013-2015 рр.) та на Всеукраїнській науковопрактичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної
особистості

вчителя

VI Всеукраїнському

в

україномовному

науково-методичному

просторі»
семінарі

(Житомир,

викладачів

і

2015 р.);
студентів

«Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя (Житомир,
2014 р.); Всеукраїнських педагогічних читаннях «Самоосвітня компетентність
учасників освітнього процесу: актуальні питання теорії та практики» (Полтава,
2015 р.); регіональній науково-практичній конференції «Тарас Шевченко на тлі
епохи (з нагоди 200-річчя від дня народження) (Черкаси, 2014 р.).
Кандидатська дисертація на тему «Наступність у формуванні цілісного
сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти» за
спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання захищена у 2007 р. в Інституті педагогіки
НАПН України. Її матеріали в тексті докторської дисертації не використовуються.
Публікації. Основні результати дослідження відображено у 68 наукових
працях. З них: 1 монографія; 1 навчальний посібник, 5 науково-методичних
посібників; 21 стаття у фахових наукових виданнях, з них: 5 – у наукових
періодичних виданнях інших держав, 16 – у вітчизняних фахових виданнях. Праць
апробаційного характеру – 25; праць, які додатково відображають наукові
результати дисертації, – 16; також підготовлено 1 програму.
Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
шести розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних
джерел (698 найменувань, з них 8 – іноземними мовами) і 17 додатків на
93 сторінках. Повний обсяг тексту становить 594 сторінок (основного тексту –
420 сторінок). Робота містить 32 таблиці та 9 рисунків на 20 сторінках.
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РОЗДІЛ І
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ОБ’ЄКТ ТЕОРЕТИЧНОГО АНАЛІЗУ
1.1. Становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька
діяльність»
Дослідження процесу становлення смислового поля дефініції «навчальнодослідницька діяльність» здійснено на основі ретроспективного аналізу історикопедагогічних джерел, зміст яких засвідчив доцільність виокремлення двох періодів:
періоду синонімічного використання понять «навчально-дослідницька діяльність» і
«дослідницька діяльність» та періоду розрізнення цих понять.
Період синонімічного використання понять «навчально-дослідницька
діяльність» і «дослідницька діяльність» (V-IV ст. до н. е. або початок ведення
літопису – до 70-х років XX століття) характеризується акцентуванням уваги
філософів, психологів і педагогів на необхідності організації навчання на основі
активності самого учня. Це період розробки загальних ідей і порад учителю
(наставнику) щодо необхідності організації процесу самостійного пізнання учнями
нових знань, оволодіння дослідницькими діями, період пошуку раціональних
способів практичної реалізації дослідницької діяльності дітей, зародження та
впровадження підходів організації навчання як дослідження. Майже до 70-х років
XX століття увага психологів і педагогів акцентувалася на пізнавальній самостійності,
яка виявлялася

у вмінні

самостійно

мислити, пізнавати

нове в процесі

цілеспрямованого пошуку, а також на здійсненні дослідницьких дій та на аналізі
отриманих даних. У додатку А узагальнено влучні міркування філософів,
психологів і педагогів періоду синонімічного використання понять «навчальнодослідницька діяльність» і «дослідницька діяльність».
Період розрізнення понять «навчально-дослідницька діяльність» та
«дослідницька діяльність» (1970 р. – сьогодення) співвідноситься з початком
процесу розробки стратегій реформування початкової ланки освіти та з
визначенням одним із завдань початкової школи завдання навчити учня вчитися.
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На становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність»
суттєвий вплив мали наукові доробки, в яких акцентувалася увага на
розвивальному характері змісту освіти, розвитку в учнів пізнавальних інтересів,
формуванні мотивації, бажанні пізнавати нове в активній діяльності, а також
розроблялися основи запровадження в навчально-виховний процес початкової
школи особистісно зорієнтованого та діяльнісного підходів.
Період

розрізнення

понять

«навчально-дослідницька

діяльність»

та

«дослідницька діяльність» характеризується формулюванням різних змістових
контентів тлумачення поняття, розглядом фізіологічної основи діяльності,
визначенням

компонентного

складу

та

етапності

здійснення

діяльності,

акцентуванням уваги на очікуваних результатах діяльності, визначенням умов
здійснення діяльності учнями та організації її вчителем, виокремленням навчальнодослідницької діяльності поміж інших видів діяльності.
На початку 80-х років XX століття у наукових джерелах починають
з’являтися

різні

тлумачення

поняття

«навчально-дослідницька

діяльність».

Зазначений процес триває й донині. Аналіз цих трактувань виявив переважання
таких смислових акцентів: розкриття суті дефініції з огляду на форму й (чи) мету
здійснення діяльності; акцентування уваги на організації вчителем діяльності учня;
наголошення на результатах діяльності та на їхніх характеристиках; поєднання
декількох смислових акцентів.
Трактування поняття «навчально-дослідницька діяльність» у контексті
поєднання

декількох

смислових

акцентів

(мети

здійснення

діяльності

та

представлення діяльності як процесу) фіксується в різних джерелах. Зокрема, у
Словнику педагогічних термінів поняття «навчально-дослідницька діяльність»
потлумачено як «процес вирішення школярами наукових та особистісних проблем
з метою побудови суб’єктивно нового знання» [551, с. 312]. У праці Л. Голодюк
навчально-дослідницьку діяльність визначено як «спрямовану вчителем діяльність
учня, у результаті якої в останнього формуються узагальнені способи дії
розв’язання індивідуально або суспільно значущих задач» [132, с. 32].
Інший

перелік

смислових

акцентів

характерний

для

визначення
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П. Підкасистого [433]. На його переконання, навчально-дослідницьку діяльність
школярів слід розглядати як вищу форму самостійного навчального пізнання,
оскільки вона набуває форми наукового передбачення, де учень ставить власну
мету й шукає способи досягнення результату. Аналіз змістового контенту
зазначеного вище трактування сприяє виокремленню таких смислових акцентів, як
форма, мета, способи досягнення результату.
Зазначений вище перелік смислових акцентів у трактуванні Н. Полтавцевої
та Н. Філюшиної [452] доповнюється поняттям «цінність», оскільки під
навчально-дослідницькою діяльністю розуміється діяльність, яка спрямована на
створення якісно нових важливих для розвитку особистості цінностей, у ході
діяльності передбачено самостійне оволодіння новими знаннями та способами дій.
Метою навчально-дослідницької діяльності є не тільки кінцевий результат (знання,
способи дій), а й сам процес пошуку, під час якого розвиваються дослідницькі
здібності учнів, відбувається розширення світогляду, зміна не лише мотивації до
навчання, а й зміна об’єктної ролі на суб’єктну.
За Н. Семеновою, навчально-дослідницька діяльність – це «спеціально
організована пізнавальна творча діяльність учнів, що за своєю структурою
відповідає науковій діяльності, характеризується цілеспрямованістю, активністю,
предметністю,

вмотивованістю

та

свідомістю;

результатом

діяльності

є

формування пізнавальних мотивів, дослідницьких умінь, суб’єктивно нових для
учнів знань та (або) способів діяльності» [528, с. 46]. На основі аналізу змістового
контенту тлумачення можна виокремити смислову лінію, яка об’єднує в собі
інформацію

про

характеристики

навчально-дослідницької

діяльності

(цілеспрямованість, активність, предметність, вмотивованість та свідомість).
Визначення іншого переліку характеристик та акцентування уваги на
мотивації вирізняє визначення І. Клєщової [242]. Під навчально-дослідницькою
діяльністю учнів вона розуміє діяльність, характеристиками якої є внутрішня
мотивація; спеціальні структурні компоненти (виділення проблеми, організація та
аналіз даних, побудова гіпотези, перевірка гіпотези, формулювання висновків);
неповна детермінованість дій; високий ступінь самостійності учня під час
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здійснення окремих етапів чи навчально-дослідницької діяльності в цілому;
отримання суб’єктивно нового результату, який збагачує систему знань учня.
Прикладом трактування досліджуваного поняття з акцентуванням уваги на
організації вчителем діяльності учня можуть слугувати тлумачення аналізованого
поняття,

які

пропонуються

в

працях

В. Андрєєва [9],

В. Обухова [399],

Г. Лиходєєвої [308], Н. Недодатко [384]. Зокрема, В. Андрєєв розглядає навчальнодослідницьку
використанням

діяльність

як

дидактичних

«діяльність
засобів

учня,

організовану

опосередкованого

й

педагогом

з

безпосереднього

керівництва, спрямованого на пошук, пояснення й доведення закономірних зв’язків
та відношень фактів, явищ, процесів, які експериментально спостерігаються або
теоретично аналізуються; діяльність, у якій домінує самостійне застосування
прийомів наукових методів пізнання; у результаті навчально-дослідницької
діяльності учні активно опановують знання, розвивають дослідницькі вміння та
здібності. Істотною ознакою навчально-дослідницької діяльності є наявність
суб’єктивного чинника, тобто відкриття нового знання має не об’єктивну, а
суб’єктивну значущість і новизну» [9, с. 37].
У роботі О. Обухова [399] навчально-дослідницьку діяльність учнів
розглянуто як творчий процес спільної діяльності двох суб’єктів (учителя й учня) з
пошуку невідомого, у ході якого здійснюється трансляція між ними культурних
цінностей, результатом котрої є формування світогляду.
Акцентування уваги на організації вчителем діяльності учня вирізняє
визначення, запропоноване Г. Лиходєєвою. Навчально-дослідницька діяльність –
це «діяльність учнів, що організовується педагогом з використанням різних форм і
дидактичних

прийомів;

за

здійснення

якої

домінує

самостійне

свідоме

використання методів наукового пізнання; у результаті якої учні активно
оволодівають знаннями, розвивають дослідницькі вміння та здібності. Результатом
навчально-дослідницької діяльності учнів є інтелектуальний продукт, пов’язаний з
встановленням істини в результаті процесу дослідження» [308, с. 27].
У тлумаченні Н. Недодатко деталізовано педагогічну компоненту. На її
думку,

навчально-дослідницька

діяльність

учнів

є

«діяльністю,

що
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характеризується творчою спрямованістю змісту розумових операцій, а також
педагогічним управлінням процесом формування навчально-дослідницьких умінь,
який здійснюється найбільш успішно, коли учні вчаться передбачати результат,
формулювати цілі й гіпотези, шукати самостійні шляхи вирішення поставленої
мети, обґрунтовувати правильність рішення» [384, с. 10].
Домінування смислової лінії, яка стосується результату діяльності, наявне у
трактуванні С. Антонової [18], яка визначає навчально-дослідницьку діяльність
учнів як процес набуття дослідницьких і супутніх дослідженню умінь у процесі
взаємодії учнів і педагога, яка спрямована на виявлення сутності тієї чи іншої
проблеми, актуальної для суб’єктів діяльності.
Психолого-результативний компонент діяльності вирізняє трактування
Н. Головізніної [129], у якому навчально-дослідницьку діяльність учнів визначено
як продуктивну навчальну роботу проблемно-пошукової спрямованості, основу
якої складає серйозна мисленнєва діяльність, виконання якої потребує спеціальних
умінь для самостійного виконання навчальної праці.
Порівняння

наукової

діяльності

з

навчально-дослідницькою

визначає

змістовий контент тлумачення, яке запропонувала О. Святоха [523]. У її
трактуванні – це спеціально організована спільна творча діяльність учнів і
педагога, відповідна за структурою науковій діяльності, результатом якої є
отримання учнем суб’єктивно нових знань або способів діяльності. На відміну від
наукового дослідження, метою якого є відкриття об’єктивно нового і значимого для
науки знання, в навчальному дослідженні учень робить відкриття «для себе».
Узагальнюючи

смислові

лінії,

характерні

для

визначення

поняття

«навчально-дослідницька діяльність» у контексті мети й результату діяльності,
слід виокремити такі складові розвитку учня: оволодіння суб’єктивно новим
знанням і суб’єктивно новими способами діяльності; розвиток пізнавальних
мотивів; формування дослідницьких умінь (уміння передбачати результат,
формулювати цілі й гіпотези, шукати самостійні шляхи вирішення поставленої
мети, обґрунтовувати правильність рішення, виявляти сутність тієї чи іншої
проблеми); формування пізнавальної самостійності; прийняття якісно нових

25

цінностей, які є важливими для розвитку особистості; формування здатності
ставити власну мету й шукати шляхи її досягнення; розвиток дослідницьких
здібностей; формування прагнення до пізнання світу й себе в ньому; створення
інтелектуального продукту, пов’язаного з встановленням істини в результаті
процесу дослідження; розширення світогляду; зміна мотивації до навчання; зміна в
процесі навчання ролі учня з об’єктної на суб’єктну.
Також варто акцентувати увагу на таких особливостях організації вчителем
навчально-дослідницької діяльності учня, як 1) спеціально організовується
педагогом

з

використанням

дидактичних

засобів

опосередкованого

й

перспективного керівництва, різних форм і дидактичних прийомів, серед яких
домінує самостійне й свідоме використання методів наукового пізнання та творча
спрямованість змісту розумових операцій; 2) містить педагогічне управління
процесом формування навчально-дослідницьких умінь та супутніх дослідженню
умінь; 3) характеризується спільним творчим процесом з пошуку невідомого, у ході
якого здійснюється трансляція культурних цінностей; 4) спрямовується на пошук,
пояснення й доведення закономірних зв’язків та відношень фактів, явищ, процесів,
які експериментально спостерігаються або теоретично аналізуються; самостійне
застосування учнями прийомів наукових методів пізнання; виявлення сутності тієї
чи

іншої

проблеми,

актуальної

для

суб’єктів

діяльності;

створення

інтелектуального продукту, пов’язаного зі встановленням істини в результаті
процесу дослідження; 5) здійснюється найбільш успішно, коли учні вчаться
передбачати результат, формулювати цілі й гіпотези, шукати самостійні шляхи
вирішення поставленої мети та обґрунтовувати правильність рішення; учні мають
бути внутрішньо вмотивованими та виявляти самостійність під час здійснення
навчально-дослідницької діяльності в цілому або на окремих її етапах.
Важливою складовою процесу становлення смислового поля поняття
«навчально-дослідницька діяльність» є розкриття її фізіологічної основи. У праці
І. Павлова йдеться про дослідницький рефлекс. Учений наголошував на тому, що
навряд чи достатньо оцінюється рефлекс, який можна було б назвати
дослідницьким рефлексом, й дає рефлексу назву «що це таке» [415, с. 27].
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Міркування І. Павлова продовжує В. Андрєєв [9], зазначаючи, що з урахуванням
фізіологічних уявлень початок навчально-дослідницької діяльності здійснюється
під дією й завдяки наявності у людини вродженого дослідницького рефлексу.
У контексті визначення дидактичних функцій навчально-дослідницької
діяльності неабиякої значущості набуває праця І. Підласого [439]. Функціями
навчально-дослідницької діяльності є мотиваційна (створення стимулів, котрі
спонукають учнів до вивчення даного предмета, формують інтерес і позитивне
ставлення до роботи); інформаційна (розширення обсягу знань учнів усіма
доступними способами надання інформації); контрольно-коригуюча (перевірка,
самооцінка, корекція ходу й результату діяльності).
Період становлення смислового поля аналізованого поняття характеризується
визначенням його компонентного складу. Аналіз праць В. Андрєєва [9],
В. Обухова [399], Г. Лиходєєвої [308], Н. Недодатко [384] та інших сприяв
складанню такого переліку можливих компонентів навчально-дослідницької
діяльності: мотиваційний (зацікавленість навчально-дослідницькими завданнями та
ініціативність під час їх виконання); цільовий (цілі, які спрямовані на засвоєння
змісту знань, та цілі, котрі передбачають формування в учнів відповідних способів
дій, дослідницьких умінь тощо); змістовий (навчально-дослідницькі завдання);
операційно-процесуальний (система способів дій, спрямованих на формування
дослідницьких умінь учнів); організаційний (забезпечення самостійності учнів у
процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності, самоорганізація учнів у
діяльності та самооцінювання її результатів); засобовий (внутрішні, матеріальні та
процесуальні

засоби);

результативний

(прямим

продуктом

навчально-

дослідницької діяльності є нові знання; засвоєні способи дій, структура процесу
дослідження, прийоми самоорганізації власної діяльності залежно від обставин
можуть бути як прямими, так і побічними продуктами навчально-дослідницької
діяльності учнів).
Інший

перелік

компонентів

навчально-дослідницької

діяльності,

яка

організовується на уроках української мови, виокремлює С. Омельчук [406]. На
його переконання, компонентами є мета (те, що учень має досягнути в результаті
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навчального дослідження з мови); предмет (навчальний теоретичний або
практичний матеріал з морфології, який необхідно перетворити або дослідити для
досягнення мети); знаряддя (засоби, за допомогою яких учень здійснює
перетворення або мовне дослідження (підручник, довідкова література, алгоритм,
схема тощо); теоретичний інструментарій (правила, закони, мовні норми тощо);
операції (прийоми мисленнєвої діяльності (логічні розумові операції)); продукт
(результат, який досягнуто шляхом перетворення або дослідження мовної одиниці
(категорії, явища, закономірності)).
За В. Андрєєвим [9], навчально-дослідницьку діяльність характеризують
структурні компоненти (змістовий, організаційний, комунікативний, технічний,
процесуальний, мотиваційний, результативний) та наявність шести етапів (на
першому етапі здійснюється аналіз фактів, явищ, їхніх взаємозв’язків та
залежностей, на другому – усвідомлення проблеми й мети дослідницького
завдання, на третьому – формулювання кінцевої і проміжних цілей у вирішенні
дослідницького завдання; на четвертому – висунення передбачення (гіпотези)
розв’язання,

на

п’ятому

–

виконання

дослідницького

завдання

шляхом

теоретичного обґрунтування й доведення гіпотези, на шостому – практична
перевірка правильності розв’язання дослідницького завдання).
Очікуваним результатом навчально-дослідницької діяльності, на думку
Н. Головізніної [129], є дослідницькі вміння. Це спеціальні навчальні уміння, що
являють
досконало

собою

інтеграцію

засвоєних

дій,

спеціальних
які

усвідомлених,

забезпечують

учням

взаємообумовлених,

самостійне

створення

дослідницького продукту. Дослідницькі вміння забезпечують динаміку переходу
від виконавської до творчої діяльності, тобто виступають в якості засобу розвитку
навчально-дослідницької

діяльності.

Дослідницькі

уміння

являються

тим

інструментарієм, який дає учню можливість самостійно виявляти проблему
дослідження, визначати мету і шляхи її досягнення, самовмотивовуватися,
планувати, здійснювати діяльність та оцінювати результати своєї праці. При цьому
учню

надається

реальна

можливість

здійснювати

навчально-дослідницьку

діяльність як самодіяльність. Ступінь сформованості дослідницького вміння, рівень

28

самостійності його застосування забезпечує динаміку розвитку самодіяльності: від
нижчих ступенів (виконавська самодіяльність) до вищих (творча самодіяльність),
тобто дослідницькі уміння являються засобом розвитку самодіяльності учнів.
На інший результат навчально-дослідницької діяльності вказується у роботі
Н. Недодатко [384]. Мова йде про навчально-дослідницьке вміння як про складне
психічне утворення; синтез дій інтелектуальних, практичних, самоорганізації та
самоконтролю, засвоєних і закріплених у способах діяльності, які лежать в основі
готовності школярів до пізнавального пошуку і виникають в результаті управління
навчально-дослідницькою діяльністю учнів.
За О. Нікітіною [390], у результаті здійснення навчально-дослідницької
діяльності учні оволодівають такими вміннями: рефлексивні (уміння осмислювати
завдання, для розв’язання яких бракує знань, визначати особистісне ставлення до
практичної діяльності, аналізувати свої інтереси, визначати й порівнювати свої
можливості,

усвідомлювати

значимість

виконання

власної

діяльності);

організаційні (уміння знаходити можливості для практичної діяльності, чітко
визначати мету власної діяльності; планувати, організовувати, здійснювати,
аналізувати свою діяльність; робити висновки; встановлювати культурну і
практичну цінність своєї діяльності); дослідницькі (уміння самостійно знаходити
потрібну інформацію для розв’язання проблеми, знаходити кілька варіантів
розв’язання проблеми, висувати гіпотези, встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки тощо); комунікативні (вступати й підтримувати діалог, вести дискусію,
відстоювати свою точку зору, знаходити компроміс тощо).
На основі узагальнення даних наукових джерелах можемо констатувати, що
успішному здійсненню навчально-дослідницької діяльності сприяє вияв учнями
дослідницького інтересу, дослідницької ініціативи, дослідницької активності,
самостійності в навчанні, яка «пов’язана з ініціативою та пошуком різноманітних
шляхів розв’язання навчально-пізнавальних завдань без участі дорослих» [671;
с. 54]; пізнавальної самостійності, яка виявляється насамперед у навчальному
процесі через активність як основний її показник (О. Малихін); активності,
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самостійності, самоорганізації під час виконання навчально-дослідницьких завдань
(В. Андрєєв, А. Хуторський).
Також успішній організації навчально-дослідницької діяльності сприяють
дії вчителя, спрямовані на організацію вправлянь учнів у самостійному,
критичному і виваженому аналізі проблемних ситуацій, висуненні й обґрунтуванні
гіпотез,

формулюванні

висновків

і

рекомендацій,

визначенні

головного,

доцільному конструюванні та моделюванні, знаходженні нестандартних розв’язків,
постановці

актуальних

прогнозуванні

тощо

завдань,
(А. Усова,

конкретизації

мети,

В. Успенський,

пошуку

інформації,

Н. Чайченко);

здійсненні

навчального дослідження з поступовим розширенням напрямів і видів діяльності та
з переходом до виконання більш складних навчально-дослідницьких завдань
(А. Хуторський); вивченні й використанні нових методів та засобів пізнання;
самостійному прийнятті рішень, аналізі процесу й результатів на основі
співвіднесення між собою отриманих результатів (В. Шершнева); розв’язуванні
навчально-дослідницьких завдань, здійсненні спостережень і порівнянь, виявленні
причинно-наслідкових

зв’язків,

висуненні

гіпотези,

проведені

дослідів

та

експериментів (Н. Недодатко); засвоєнні системи специфічних засобів (засобів
досягнення навчальних цілей (наприклад, навчально-дослідницьке завдання),
засобів розв’язування завдання та засобів, що регулюють навчально-дослідницьку
діяльність (стосуються раніше засвоєних знань про об’єкти і зв’язки між ними, про
способи розв’язання та перетворення об’єктів, правила і прийоми вибору потрібних
перетворень та встановлення послідовності їх застосування)) (А. Карпов); здійсненні
навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час (Н. Чайченко).
Організовуючи

навчально-дослідницьку

діяльність,

учитель

має

передбачати впровадження міжпредметних зв’язків (В. Андрєєв, С. Балашова,
В. Кулешова, В. Литовченко, О. Миргородська, А. Усова, А. Хуторський); не
звужувати педагогічні впливи до формування практичних або експериментальних
умінь, а саме: здійснювати виміри, проводити експеримент тощо, оскільки така
редукція дослідницьких умінь до спеціальних (предметних) умінь не враховує
інтелектуальну спрямованість дослідницької діяльності, що у свою чергу збіднює
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спектр методичних можливостей формування названих умінь і обмежує область
діагностичного інструментарію, який можна використовувати для оцінювання
рівня їх сформованості (О. Соколюк); залучати адекватні засоби діяльності,
оскільки саме розв’язування проблеми засобів дозволяє вирішити проблему
організації цілеспрямованості тієї чи іншої діяльності (А. Рибалко, Ю. Галатюк);
створювати та реалізовувати певні технології чи методики цілеспрямованого
формування дослідницьких умінь на основі комплексного підходу до навчальновиховного процесу (О. Миргородська).
Отже, на основі узагальнення даних наукових джерел можемо констатувати,
що період становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька
діяльність» характеризується виокремленням навчально-дослідницької діяльності
поміж інших видів діяльності, формулюванням тлумачення поняття різним
змістовим контентом, розглядом фізіологічної основи діяльності, визначенням
компонентного складу, етапності, очікуваних результатів діяльності, визначенням
умов здійснення діяльності учнями та організації її вчителем. На нашу думку,
процес

становлення

смислового

поля

поняття

«навчально-дослідницька

діяльність» доцільно доповнити смисловою інтерпретацією сутнісного змісту
навчально-дослідницької діяльності в контексті базових понять «діяльність»,
«навчальна діяльність», «дослідницька діяльність».
1.2. Інтерпретація суті навчально-дослідницької діяльності в контексті
базових

понять

«діяльність»,

«навчальна

діяльність»,

«дослідницька

діяльність»
1.2.1. Визначення

смислового

концепту

навчально-дослідницької

діяльності
Здійснення

інтерпретації

суті

навчально-дослідницької

діяльності

з

урахуванням базового поняття «діяльність» спрямуємо на виявлення семантики
понятійного апарату цього поняття та використання його компонентів для
визначення смислового концепту, тобто основи для розкриття сутнісного змісту
навчально-дослідницької діяльності. Аналізуючи поняття «діяльність», перш за все
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акцентуємо увагу на словникових джерелах, а саме: на Філософському словнику
[603], у якому поняття «діяльність» визначається як процес, у ході якого людина
відтворює і творчо змінює природу, роблячи тим самим себе діяльнісним
суб’єктом, а освоювані явища природи – об’єктом своєї діяльності. У
філософському

трактуванні

характеристиками

діяльності

є

соціальність,

предметність, свідомість, доцільність, продуктивність та опосередкованість, а
основними компонентами діяльності – суб’єкт, об’єкт і сам процес активності, що
виражається в тому чи іншому способі оволодіння суб’єкта об’єктом чи в
установленні суб’єктом комунікативної взаємодії з іншими.
У ролі суб’єкта діяльності в цілому й навчально-дослідницької зокрема може
виступати конкретний індивід, соціальна група. Рангу об’єкта можуть набувати
природний предмет, предмет культури, соціальний інститут, ідеальний об’єкт, інша
людина й сам суб’єкт діяльності. На переконання Н. Тарасенкової, в останньому
випадку «суб’єкт і об’єкт діяльності збігаються й відбувається своєрідне
роздвоєння суб’єкта діяльності, що характерно для діяльності самопізнання чи
самозмінювання» [572, с. 71], а у випадку навчально-дослідницької діяльності може
розглядатися як рефлексія власних станів, психічних утворень.
Психологічна теорія діяльності, яку започатковано О. Леонтьєвим [289],
суттєво

вплинула

на

смислову

інтерпретацію

суті

дослідницька діяльність», оскільки згадана теорія

поняття

«навчально-

базується на визнанні

вирішальної ролі діяльності для становлення свідомості особистості й розвитку її
психіки. Основними поняттями даної теорії визначено особистість, свідомість і
діяльність. Діяльність розглянуто як складне й різноманітне явище, у здійсненні
якого задіяні всі компоненти ієрархічної структури людини: фізіологічний,
психічний і соціальний. У трактуванні О. Леонтьєва [289], діяльність – це
динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом, у процесі якої виникає психічний
образ і втілюється в об’єктах. Будь-який найпростіший акт діяльності є формою
прояву активності суб’єкта. Деталізуючи зазначене, Б. Ананьєв [6] вказує на те,
що діяльність слід розглядати і як форму існування суб’єкта, і як активність, що
ієрархічно організована (діяльність, акти, макрорух, мікрорух).
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До основоположних принципів психологічної теорії діяльності [289]
віднесено принцип «розмивання» кола свідомості (свідомість не може розглядатися
як замкнута сама в собі, вона проявляється в діяльності); принцип єдності
свідомості й поведінки (поведінка людини не розглядається у відриві від її
свідомості); принцип предметної людської діяльності і принцип її соціальної
обумовленості (дії людини предметні; цілі носять соціальний характер); принцип
активності (діяльність – це активний, цілеспрямований процес).
Діяльність характеризується 1) мотивом, метою, плануванням, переробкою
поточної інформації, оперативним образом, прийняттям рішення, діями, перевіркою
результатів, корекцією дій (за Б. Ломовим) [318]; 2) предметом, засобами, діями,
операціями, мотивацію (за Б. Ананьєвим) [6]. Погляди психологів можна в повній
мірі використати з метою розкриття суті навчально-дослідницької діяльності,
додавши, що дотримуючись характеристики, яку запропонував Б. Ломов [318],
смислова

інтерпретація

сутнісного

змісту

поняття

«навчально-дослідницька

діяльність» набуватиме більшої деталізації з огляду на процес її здійснення, а у
трактуванні Б. Ананьєва [6], увага акцентуватиметься на процесі її організації.
Будь-яка діяльність має кільцеву структуру. За О. Леонтьєвим, це «вихідна
аферентація – ефекторні процеси, що реалізують контакти з предметним середовищем,
корекція і збагачення за допомогою зворотних зв’язків вихідного образу, що
аферентується» [289, с. 86].
П. Анохін [13] дещо деталізує кільцевий характер діяльності й виділяє в
структурній моделі дії п’ять таких стадій: 1) аферентний синтез (обробка,
зіставлення, синтезування інформації, необхідної для здійснення найбільш
адекватної для даних умов дії); 2) формування дії і апарату передбачення;
3) результати дії; 4) зворотна аферентація-оцінка результату дії; 5) встановлення
розбіжності між метою і одержаним результатом та пошук нових більш
адекватних меті програм аферентної дії.
Зазначене вище у повній мірі стосується навчально-дослідницької діяльності й
сприяє представленню її кільцевої структури такою послідовністю стадій:
1) з’ясування умов і мети діяльності; 2) визначення послідовності дій у складі
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діяльності; 3) виконання

запланованого;

4) здійснення

контролю

й

оцінки

результатів дій; 5) встановлення розбіжності між метою і одержаним результатом
та формулювання висновку про доцільність / недоцільність пошуку нових більш
адекватних меті способів дій.
Під час визначення смислового концепту навчально-дослідницької діяльності
слід враховувати й той факт, що внутрішня діяльність характеризується двома
основними рисами. По-перше, внутрішня діяльність має принципово ту ж будову,
що і зовнішня діяльність, яка відрізняється від неї лише формою протікання. Це
означає, що внутрішня навчально-дослідницька діяльність, як і зовнішня,
збуджується мотивами, супроводжується емоційними переживаннями, має свій
операційно-технічний склад. Відмінність внутрішньої діяльності від зовнішньої
полягає в тому, що дії проводяться не з реальними предметами, а з їх образами, а
замість реального продукту виходить уявний результат.
Акцентуємо

увагу

на

ієрархічній

структурно-компонентній

будові

діяльності, яка відповідно до міркувань О. Леонтьєва [289], складається з рівня
окремих (особливих) видів діяльності, рівня дій, рівня операцій і рівня
психофізіологічних функцій (рис. 1.1). Макроструктурними блоками діяльності
є окремі (особливі) діяльності (які різняться мотивами, що їх спонукають); дії, які
підпорядковуються усвідомленій меті; операції, котрі залежать від умов досягнення
конкретної мети.
Дотримуючись ієрархічної структурно-компонентної будови діяльності,
вдамося до аналізу кожного з рівнів, а саме: рівня окремих (особливих) видів
діяльності, рівня дій, рівня операцій і рівня психофізіологічних функцій.
Рівень окремих (особливих) видів діяльності відповідно до філософського
розгляду базисних видів людської діяльності може бути представлений такими
видами діяльності, як «перетворювальна, пізнавальна, ціннісно-орієнтаційна,
комунікативна (з урахуванням можливості взаємодії на рівні суб’єктів) й художня
(органічний синтез чотирьох базисних видів діяльність)» [224, с. 53].
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У психологічному трактуванні рівень окремих (особливих) видів діяльності
набуває іншого представлення. Б. Ананьєв [6] до основних видів соціальної
діяльності відносить працю, спілкування, пізнання.
У контексті зазначеного вище визначення смислового концепту навчальнодослідницької діяльності доцільно здійснювати з урахуванням трьох «основних
видів соціальної діяльності – праці, спілкування, пізнання» (за Б. Ананьєвим) [6] та з
огляду на вчителя та учнів як суб’єктів діяльності (за М. Каганом) [224]. З позиції
вчителя мова має йти про працю, а точніше педагогічну діяльність, яка містить у
собі інші основні соціальні діяльності, а саме: спілкування та пізнання. З позиції
учня мова має йти про пізнання, спілкування й працю, а точніше учіння.
Діяльність
мотив

мета
дія
інтеріоризація

зовнішня
(фізична)

внутрішня
(розумова)
екстеріоризація
операції

1

2

3

4

5

Психофізіологічні функції
Рис. 1.1. Ієрархічна будова діяльності (за О. Леонтьєвим)
Відповідно до концепції Н. Кузьміної, психологічну структуру діяльності
вчителя слід розглядати у вигляді системи дій, яку спрямовано на досягнення
поставлених цілей, а саме: розв’язання педагогічних задач. Структурними
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компонентами діяльності вчителя є суб’єкт, об’єкт педагогічного впливу, предмет
їх спільної діяльності, цілі навчання і виховання та засоби педагогічної комунікації.
О. Щербаков [667] розкриває психологічну структуру діяльності вчителя за
допомогою її основних функцій: інформаційної, мобілізуючої, розвивальної,
орієнтаційної, дослідницької. Ці функції водночас розкривають і ті вимоги, які
пред’являє діяльність педагога до його професійних якостей.
За В. Сластьоніним, «природа діяльність педагога є ніщо інше як процес
розв’язання незліченої множини типових і нестандартних педагогічних задач різних
класів і рівнів. Розв’язання педагогічної задачі проходить ряд етапів: аналіз,
проектування і планування педагогічних дій, конструювання, регулювання та
корегування педагогічного процесу, оцінка отриманих результатів. Діяльність
педагога складається з дій і операцій, об’єднаних метою і змістом. Педагогічною
дією може бути урок, його частина чи система уроків» [549, с. 26].
На переконання О. Дубасенюк [180], діяльність учителя слід розглядатися як
певну

систему,

котра

має

кінцеву

множину

характеристик

(цілісність,

структурованість, взаємозв’язок із середовищем) та визначені функції, цілі, склад,
структуру. Професійна діяльність учителя включає в себе такі підсистеми:
1) когнітивну, що реалізує функцію пізнання; 2) регулятивну, що регулює діяльність і
поведінку; 3) комунікативну, яка проявляється у процесі спілкування педагога із
вихованцями. Також у діяльності вчителя можна виділити такі компоненти:
а) особистісний (взаємозв’язок прояву властивостей особистості суб’єктів навчальновиховного процесу); б) професійно-діяльнісний (професійна взаємодія між педагогами
і учнями, що стимулює розвиток їх творчого потенціалу); в) операційний
(взаємозалежність дій педагога і вихованців).
У

контексті

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів

діяльність учителя виявляється в діях, мета і зміст яких сприяють перебігу процесу
відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій.
Аналіз рівня окремих (особливих) видів діяльності потребує акцентування
уваги на пізнанні й пізнавальній діяльності учнів та передбачає ієрархічне
упорядкування

понять

«навчальна

діяльність»

та

«навчально-дослідницька
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діяльність».
У відповідності із загальнофілософськими позиціями [211] пізнання
тлумачиться як творча діяльність суб’єкта, орієнтована на здобуття достовірних
знань про оточуючий світ. Вихідні знання відкриваються людині в чуттєвому
пізнанні (відчуттях, сприйнятті, уявленнях). Раціональне пізнання (мислення) не
зводиться до простого підсумовування чи механічного перетворення даних органів
чуттів, оскільки результати розумової діяльності не тільки дають нове знання, яке
безпосередньо не міститься у чуттєвих даних, але й безпосередньо впливають на
структуру і зміст самого процесу пізнання.
За Л. Калапушою, «процес навчання певною мірою можна вважати моделлю
процесу наукового пізнання, однак навчальний процес відрізняється від наукового
пізнання відповідних явищ і законів насамперед кількістю затраченого часу,
потрібного для досягнення кінцевого результату» [231, с. 19].
У пізнавальній діяльності активність суб’єкта, що спрямована на об’єкт, не
змінює його, а лише відображає, копіює, тобто пізнавальна діяльність спрямована
на побудову образу адекватного реальності. У якості первинного в пізнавальній
діяльності розглядається не пізнавальне ставлення людини до світу, а практична
перетворювальна діяльність.
Психологічна сутність пізнавальної діяльності виявляється в тому, що ця
діяльність є 1) процесом відображення в мозку людини предметів та явищ
дійсності, який здійснюється за допомогою системи інтелектуальних властивостей
особистості, якостей розуму, від яких значною мірою залежить ефективність
навчання (С. Максименко, К. Максименко, М. Папуча) [329]; 2) специфічною
взаємодією суб’єкта з об’єктом, кінцевою метою якої є істина, розробка рецептів,
алгоритмів, моделей і програм, спрямованих на освоєння об’єкта відповідно до
потреб суб’єкта; продуктом, точніше формою духовного засвоєння результатів
когнітивного процесу, є знання (Р. Додонов) [177]; виявом активності, яка
виражається в спроможності суб’єкта спиратися під час регулювання діяльності на
соціальний досвід, загальнолюдську практику й долати вузькість власної
практичної взаємодії зі світом, обмеженість свого досвіду (О. Леонтьєв) [289].
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За визначенням Л. Арістової [14], одним із видів пізнавальної діяльності є
навчальна діяльність, яку ґрунтовно буде розглянуто в параграфі 1.2.2.
Далі розглянемо рівень дій. Дотримуючись послідовності в розгляді
компонентів

ієрархічної

структурно-компонентної

побудови

діяльності,

акцентуємо увагу на тому, що, за О. Леонтьєвим, «дія і діяльність різняться між
собою не лише мотивами та метою, а й спроможністю трансформуватися одне в одне
відповідно до трансформації мотивів і мети» [289, с. 104].
У психологічному трактуванні дію (англ. action, performance) представлено
як «довільний акт, акцію, процес, підпорядкований уявленню про результат, образ
майбутнього, тобто процес, підпорядкований усвідомленій меті» [357, с. 112];
«довільний свідомий акт, спрямований на досягнення мети; структурний елемент
діяльності» [370, с. 482; 506, с. 634]. Дія – це процес, який спрямовується на
реалізацію мети й виступає в даному випадку як свідомий образ бажаного
результату. Дія – це свідомий прояв активності, за винятком тих випадків, коли за
певних причин порушена адекватність психічної регуляції поведінки в наслідок
хвороби або в стані афекту.
Сама по собі дія не може розглядатися як елемент початкового рівня, з якого
формується діяльність. Дія – це складний елемент, який, у свою чергу, складається
з багатьох дрібніших елементів. Р. Малафєєв [333] пояснює таку будову тим, що
кожна дія обумовлена метою й цілями діяльності. Аналізуючи різноманітність і
різномасштабність цілі, він вказує на те, що є великі цілі, які поділяються на
дрібніші, а ті, в свою чергу, можуть включати в себе ще більш дрібніші цілі і т. д.
Для визначення смислового концепту навчально-дослідницької діяльності
важливим є те, що дія розглядається [56] як акт свідомості у вигляді постановки й
утримання мети; акт поведінки, оскільки дія – це рух, взаємопов’язаний зі
свідомістю; активність, яка властива суб’єкту, адже джерело активності
знаходиться в самому суб’єкті в формі мети, на досягнення якої спрямована дія;
складова діяльності суб’єкта в предметному й соціальному світі (мета дії може
носити не тільки біологічний сенс, а й спрямовуватися на встановлення соціального
контакту або створення предмета, непов’язаного з біологічними потребами); також
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слід враховувати те, що носій дії сприймається як такий, який здатний програвати
її у внутрішньому плані й подумки здійснювати дію. Єдність зовнішнього та
внутрішнього аспектів дій виявляється, по-перше, у формуванні внутрішніх
розумових дій як результату «занурення всередину» свідомості (інтеріоризації)
зовнішніх реальних дій з предметами або зі словами, які виступають їхніми
замінниками, по-друге, у тому, що зовнішня сторона дій являє собою
цілеспрямовану і внутрішньо осмислену дію. Внутрішня організація розумових дій
має ту ж саму організацію, що й зовнішні дії, які з точки зору зовнішнього
спостерігача стосуються 1) активного суб’єкта; 2) об’єкта, що виступає як пасивний
предмет; 3) структури дій суб’єкта з об’єктом, котра визначається метою суб’єкта,
властивостями об’єкта та зовнішніми обставинами (умовами) дії.
У контексті зазначеного звернемося до висвітлення ключових ідей теорії
поетапного формування розумових дій, яку запропоновано П. Гальпериним [107] та
розвинуто Н. Тализіною [571]. Згідно з цією теорією перехід від зовнішніх
предметних дій до внутрішніх розумових відбувається через проміжні етапи,
безпосередньо пов’язані з мовленням. На основі цього виділено такі три форми дії:
матеріальну (матеріалізовану), розумову та зовнішньомовленнєву.
Початковою є матеріальна (матеріалізована) форма дії, її особливість
полягає в тому, що об’єкт дії пропонується суб’єкту діяльності або у вигляді
реальних предметів (матеріальна форма дії), або у вигляді моделей, схем, рисунків,
графіків (матеріалізована форма дії). Ця форма дії дозволяє розкрити зміст самої
дії, її склад та алгоритм розв’язування задач із застосуванням цієї дії.
На етапі матеріальної або матеріалізованої форми дії останні виконуються у
зовнішній, розгорнутій формі. Спеціальні дослідження, які проводила Н. Салміна
[518], показали, що ефективність засвоєння навчального матеріалу збільшується
при використанні спочатку матеріалізованих, а потім матеріальних об’єктів. Після
того як увесь зміст дії як матеріальної або матеріалізованої виявляється засвоєним,
її слід перевести на наступний етап – голосного мовлення. На цьому етапі всі
елементи дії подано у формі зовнішнього мовлення (усного або письмового), дія
проходить подальше узагальнення та скорочення. Перенесення дії у розумовий
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план стає можливим завдяки відриву дії від речей та переведення її у мовленнєву
форму. На цьому етапі необхідно коментувати дії.
Зовнішньомовленнєва форма дії характеризується тим, що об’єкт дії поданий
у формі мовлення, і процес перетворення цього об’єкта відбувається також у
мовленнєвій формі – у формі суджень. У цій формі дія набуває характеру
теоретичної ідеальної дії, доступної зовнішньому об’єктивному спостереженню.
На етапі «зовнішнього мовлення самого до себе» відбувається перенесення
мовленнєвої дії у внутрішній план: дія виконується у формі мовлення самого до
себе і зазнає подальших змін за параметрами узагальнення та згорнутості.
Розумова форма дії повністю відбувається як внутрішня, її об’єктами є
уявлення або поняття. На цьому етапі зовнішнє мовлення перетворюється на
внутрішнє. Дія максимально скорочується й автоматизується.
Відповідно до теорії поетапного формування розумових дій виокремлено
орієнтувальну, виконавчу та контрольно-коригуючу частини дії. Орієнтувальна
частина дії спрямована на правильну побудову виконавчої частини діяльності та на
раціональний вибір одного з можливих способів її виконання; характеризується
тими ж параметрами, що й діяльність у цілому (формою, мірою узагальненості,
ступенем розгорнутості, мірою засвоєння). Контрольно-коригуюча частина дії
спрямована на перевірку правильності результатів як орієнтувальної частини, так і
виконавчої, а також на спостереження за ходом виконання наміченого плану. У
випадку знаходження помилки необхідна своєчасна її корекція.
У психологічній літературі [107; 571] розрізняється три типи орієнтувальної
основи дій і відповідно три типи орієнтування учня в завданні. Для орієнтувальної
основи першого типу характерною є наявність зразків дій та їхнього продукту, при
цьому вказівки (як це робити) не пропонуються. Учні самостійно шукають
результат методом спроб і помилок. У результаті виконання завдання відбувається
формування нестійкої дії, яка не може застосовуватися у змінених умовах.
Орієнтувальна основа другого типу окрім зразка містить вказівки щодо
правильного виконання дій у процесі опрацювання нового матеріалу. Результат
навчання характеризується успішністю, однак перенесення дій у нову навчальну
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ситуацію характеризується обмеженістю. Орієнтувальна основа третього типу не
пропонується учням у готовому вигляді, а складається ними самостійно. Учитель
створює умови, які сприяють цьому, актуалізує відповідні знання і способи
виконання дій. Дії сформовані у такий спосіб учні можуть застосовувати у
змінених умовах. Кожна навчальна дія починає формуватися «за зразком» й
передбачає чітке засвоєння зразка дії. Окрім того, заданий зразок або еталон
використовується для встановлення відповідності результату або способу
діяльності, що і становить сутність самоконтролю.
Відповідно до міркувань П. Гальперина [108] основні властивості дій слід
розподілити на дві групи. Первинні – це міра узагальненості, скороченість і
засвоєність, міцність дії (характеризується часом збереження дії). Вторинні – це
усвідомленість (полягає в умінні обґрунтовувати, аргументувати правильність
виконання дії); доцільність (адекватність умовам, в яких виконується).
Смислова

інтерпретація

сутнісного

змісту

навчально-дослідницької

діяльності має ґрунтуватися на тому, що одна і та сама дія виступає спочатку як
предмет засвоєння, тобто є метою учіння, а згодом, будучи засвоєною, виступає як
засіб засвоєння інших дій.
За В. Давидовим [154], технологія розвитку способів розумових дій полягає в
тому, що зміст навчання структурований на основі теоретичних знань, які виходять
за межі чуттєвих уявлень, спирається на мисленнєві перетворення абстракцій,
відображає внутрішні відношення і зв’язки, які утворюються шляхом генетичного
аналізу ролі та функцій деяких загальних відношень усередині цілісної системи
компонентів. Основу системи теоретичних знань складають змістові узагальнення.
Це можуть бути найбільш загальні поняття науки, що виражають глибинні
причинно-наслідкові зв’язки та закономірності, фундаментальні генетично вихідні
уявлення, категорії (число, слово, енергія, матерія тощо); поняття, у яких виділенні
не зовнішні, предметно-конкретні ознаки, а внутрішні зв’язки; теоретичні образи,
що одержані шляхом розумових операцій з абстрактними об’єктами.
Способи розумових дій поділяються [154] на розсудливі (емпіричні, що
спираються на наочні образи) та діалектичні (розумові). Розсудливо-емпіричне
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мислення пов’язане з дослідженням природи самих понять, розкриває їх рух,
розвиток. Сутність теоретичного мислення полягає в особливому способі підходу
до розуміння речей і подій шляхом аналізу умов їхнього походження і розвитку.
Слід вести мову про такі способи розумових дій: змістовий аналіз (спосіб
розумових дій, який являє собою виявлення генетично вихідної основи деякого
цілісного об’єкта; спрямований на пошук і виокремлення суттєвого відношення
серед певних його особливостей); змістове абстрагування (спосіб розумових дій,
який являє собою визначення вихідного загального відношення у даному матеріалі
та формулювання його у знаково-символьній формі); змістове узагальнення (спосіб
розумових дій, який здійснюється шляхом аналізу цілого, щоб відкрити його
генетично вихідне, суттєве, загальне відношення як основу внутрішньої єдності
цього цілого); сходження від абстрактного до конкретного (спосіб розумових дій,
який являє собою використання змістового узагальнення як поняття високого рівня
для виведення інших, більш «конкретних» абстракцій; сходження від абстрактного
до конкретного є загальним принципом орієнтації у всій різноманітності
фактичного навчального матеріалу); змістова рефлексія (спосіб розумових дій,
який являє собою пошук і розгляд суттєвих основ власних розумових дій), розумові
дії

(порівняння,

виокремлення

головного,

аналіз,

синтез,

міркування,

узагальнення).
Здійснюючи інтерпретацію навчально-дослідницької діяльності на рівні дій,
доцільно виокремити дії, які з найбільшою ймовірністю здійснюватимуться
молодшими школярами в процесі виконання досліджуваного нами виду діяльності.
До таких дій ми відносимо розумові дії (розглядаються як самостійні дії та як дії,
які здійснюються в процесі виконання завдання (задачі, вправи, практичної роботи,
екскурсії, проекту, спостереження, проблемної ситуації); являють собою дії, які
забезпечують здійснення аналізу, синтезу, порівняння, доведення, узагальнення,
абстрагування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо); практичні дії
(дії, які лежать в основі роботи з підручником, складання плану, підготовки усного
повідомлення, вироблення грамотного письма, проведення дискусії, підготовки
інтерв’ю тощо).
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Дії формуються в процесі навчання, причому формування дій є водночас і
процесом розвитку психічних властивостей особистості. Засвоєні суб’єктом дії
перетворюється в його уміння або навички.
Аналізуючи рівень операцій як структурний компонент ієрархічної будови
діяльності, вкажемо на складність проведення чіткої межі між операціями й діями.
На думку О. Леонтьєва [289], головна властивість операцій полягає в тому, що вони
мало усвідомлюються або зовсім не усвідомлюються. Цим операції відрізняються
від дій, які здійснюються за реалізації свідомого контролю за протіканням дії.
Рівень операцій – це рівень автоматичних дій і навичок. Останні трактуються як
автоматизовані компоненти свідомої діяльності, що виробляються в процесі її
виконання. На відміну від тих рухів, які з самого початку протікають автоматично
(приміром, рефлекторні рухи), навички стають автоматичними в результаті
тривалого вправляння.
За М. Савчиним, операції – «це свідомі цілеспрямовані дії, які в результаті
багаторазового повторення включаються у більш складні дії, поступово з об’єкта
свідомого контролю перетворюються на спосіб виконання складнішої дії» [515,
с. 411]. Операції розподіляють на два види [154]. До операцій першого виду
віднесено ті з них, які виникли в процесі адаптації й пристосування до умов
діяльності. Операції другого виду – це дії, які завдяки автоматизації стали
навичками. При цьому перші практично не усвідомлюються, а другі перебувають
на межі свідомості.
У

процесі

виконання

навчально-дослідницької діяльності

операціями

вважатимемо дії, які здійснюватимуться учнями без реалізації свідомого контролю
за ходом їх виконання.
Дотримуючись послідовності в розкритті ієрархічної будови діяльності,
перейдемо до аналізу рівня психофізіологічних функцій. У теорії діяльності під
психофізіологічними функціями розуміються фізіологічні механізми забезпечення
психічних процесів. Протікання психічних процесів невіддільне від процесів
фізіологічного рівня, які забезпечують можливість здійснення психічних процесів.
Існує ряд можливостей організму, без яких більшість психічних функцій не може
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здійснюватися. До таких можливостей психологи відносять здатність до відчуттів,
можливість фіксації слідів минулих впливів, моторні здатності, ряд вроджених
механізмів, закріплених у нервовій системі, а також ті механізми, які дозрівають
упродовж перших місяців життя дитини. Всі ці здатності й зазначені вище
механізми мають генетичну обумовленість.
Психофізіологічні функції забезпечують як необхідне підґрунтя для
здійснення психічних функцій, так і виступають засобами діяльності. Наприклад,
коли учень намагаємося щось запам’ятати, то використовує спеціальні прийоми для
більш швидкого й якісного запам’ятовування. Однак цей процес не відбувся б
взагалі, за відсутності у школяр вроджених мнемічних функцій, які полягають у
здатності запам’ятовувати (окрім захворювання (корсаковський синдром), за якого
мнемічна функція зруйнована й діяльність стає неможливою). З моменту
народження дитина починає запам’ятовувати велику кількість інформації.
Спочатку це найпростіша інформація, а потім, у процесі розвитку, збільшується не
тільки обсяг інформації, що запам’ятовується, а й змінюються якісні параметри
запам’ятовування. Психофізіологічні функції складають органічний фундамент як
для здійснення навчально-дослідницької діяльності в цілому, так і для виконання
конкретних дій та операцій у її складі.
Отже,

визначення

смислового

концепту

навчально-дослідницької

діяльності з урахуванням змісту базового поняття «діяльність» має
здійснюватися із застосуванням психологічної теорії діяльності, а саме:
врахування кільцевої структури діяльності (О. Леонтьєв, П. Анохін) та її
ієрархічно структурно-компонентної будови (О. Леонтьєв, Б. Ананьєв).
1.2.2. Формування сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності
З’ясуємо значущі характеристики й процесуальні ознаки поняття «навчальна
діяльність» та акцентуємо уваги на тих, які сприятимуть формуванню сутнісного
змісту навчально-дослідницької діяльності.
Перш за все визначимо домінанти, які є наявними у варіативних
трактуваннях поняття «навчальна діяльність». Аналіз наукових джерел виявив
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доцільність упорядкування тлумачень з урахуванням таких контекстів, як:
філософський, психологічний, процесуальний і результативний.
Характерною ознакою визначень, у яких домінує філософський контекст, є
звернення до семантичного поля поняття «пізнання». Скажімо, у тлумаченні
Л. Арістової, навчальна діяльність – це «різновид загального процесу пізнання, що
ґрунтується на спільних з процесом пізнання закономірностях і тому має з ним
схожість у структурі, методах і прийомах мислення. Пізнання школяра, спрямоване
на оволодіння результатами наукового пізнання, не може розвиватися на
методологічних засадах, які відрізняються від тих, що складають основи розвитку
самої науки» [14, с. 26].
Психологічний

контекст

визначень

поняття

«навчальна

діяльність»

вирізняється акцентуванням уваги на активності учнів. Так, у Психологічному
словнику [460] навчальна діяльність трактується як усвідомлена цілеспрямована
активність суб’єкта. Її метою є оволодіння суспільно-історичним досвідом,
представленим у формі наукових понять і науково обґрунтованих способів дій.
Вона здійснюється спільно і під керівництвом дорослої компетентної людини
(учителя), тобто в соціальній ситуації розвитку, переважно в освітніх установах. У
праці М. Савчина навчальна діяльність тлумачиться як «особлива форма
активності, керована вчителем і спрямована на засвоєння дітьми теоретичних
знань, умінь і навичок у сфері мистецтва, права, науки тощо» [515, с. 152].
Для

визначень

поняття

«навчальна

діяльність»,

об’єднаних

за

результативним контекстом, характерним є орієнтованість на кінцеві результати.
На переконання Б. Ельконіна, навчальна діяльність – це «діяльність, у результаті
якої відбувається зміна самого учня. Навчальна діяльність спрямована на
самозмінювання, її продуктом є зміни, які відбулися в самому суб’єкті» [677, с. 45].
За визначенням І. Зимньої [204], це діяльність суб’єкта, спрямована на оволодіння
узагальненими способами навчальних дій і саморозвиток у процесі вирішення
навчальних завдань, спеціально поставлених учителем, на основі зовнішнього
контролю і оцінки, які переходять у самоконтроль та самооцінку. Навчальна
діяльність спрямована на самого учня як її суб’єкта в плані вдосконалення,
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розвитку, формування його особистості завдяки усвідомленому, цілеспрямованому
присвоєнню ним суспільного досвіду в різних видах і формах суспільно корисної,
пізнавальної, теоретичної та практичної діяльності. В. Андрєєв трактує навчальну
діяльність як «організовану вчителем діяльність учнів, спрямовану на розв’язання
різноманітних навчальних задач, у результаті яких школярі оволодівають
знаннями, вміннями, навичками і розвивають особистісні якості» [9, с. 29].
У групу визначень, котрі об’єднано процесуальним контекстом, віднесено
трактування В. Бондара [53], В. Моргуна [374], М. Галатюка [104], І. Лернера [294]
основу яких складає сутнісний зміст поняття «діяльність». Зокрема, навчальна
діяльність – це «складне за структурою утворення, різновид людської діяльності,
яка є способом існування людини й суспільства в цілому; цілеспрямована й
упорядкована сукупність дій, прийомів і операцій, що забезпечують мотиваційну й
активну включеність суб’єктів діяльності в організований дорослими процес
навчання» [53, с. 35]; «складна спільна діяльність вчителя (навчання) та учнів
(учіння)» [374, с. 31]; «взаємодія двох видів діяльності: навчальної, суб’єктом якої є
учень, і навчаючої, суб’єктом якої є вчитель» [104, с. 270]; «особливий феномен і
особливий вид діяльності, який не співпадає з поняттям навчання; навчальна
діяльність спрямована на творче перетворення об’єкта вивчення й дозволяє
оволодіти теоретичним мисленням; за такого вивчення матеріалу засвоюється
походження, становлення і розвиток предмета чи явища» [294, с. 8].
Варто зазначити, що для процесу формуванню сутнісного змісту поняття
«навчально-дослідницька діяльність» з використанням понятійного апарату
дефініції «навчальна діяльність» значущим є процесуальний контекст тлумачення
поняття, яким передбачено акцентування уваги на навчальній діяльності як на
цілеспрямованій й упорядкованій сукупності дій, прийомів і операцій (В. Бондар);
складній спільній діяльності вчителя (навчання) та учнів (учіння) (В. Моргун);
взаємодії двох видів діяльності: навчальної, суб’єктом якої є учень, і навчаючої,
суб’єктом якої є вчитель (М. Галатюк); взаємодії між видами діяльності викладання
та учіння і не зведенні навчальної діяльності до жодної з них взятих окремо
(І. Лернер).
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Далі розглянемо такі значущі характеристики навчальної діяльності, як
предметність, соціальність, суспільна природа за змістом, своїм смислом,
формою власного існування які, на нашу думку, впливають на процес інтерпретації
сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності. Предметність полягає в
тому, що «діяльність здійснюється не просто з предметним об’єктом, а з предметом
культури, який присвоюється (опредмечується) суб’єктом, освоюється також
певний суспільно вироблений спосіб дій з ним, що необхідний для ознайомлення з
новими предметами зовнішнього світу, оволодіння діяльнісними стосунками і
ставленнями» [187, с. 535].
Соціальність навчальної діяльності має конкретно-історичний характер,
залежать від соціального оточення (учителів, батьків, ровесників) учня. Соціальна
природа навчальної діяльності зумовлена не лише потребами в ній суспільства, а й
тим, що вона є формою співробітництва школяра і вчителя, дитини і дорослого,
дитини й ровесників. «Навчальна діяльність має суспільну значущість за змістом
(спрямована на засвоєння надбань культури і науки), формою (відповідає суспільно
виробленим нормам навчання і здійснюється в освітніх закладах)» [515, с. 153].
Навчальна діяльність є суспільною за змістом (у ній відбувається засвоєння
багатства культури і науки, накопиченого людством), своїм смислом (є суспільно
значущою і суспільно оцінюваною), формою власного існування (здійснюється у
відповідності з суспільно виробленими нормами).
На основі аналізу наукових джерел, який виявив різні погляди на структуру
повноцінної розгорнутої навчальної діяльності, а отже й на виокремлення її
компонентного складу, вважаємо за доцільне вести мову про два блоки інформації,
а саме: про психологічний та педагогічний підхід до визначення компонентного
складу навчально-дослідницької діяльності. Розглянемо кожен із них. В
узагальненому вигляді психологічний підхід об’єднує в собі такі сукупності
компонентів навчально-дослідницької діяльності: навчальна мета, навчальні дії, дії
контролю процесу засвоєння, дії оцінки ступеня засвоєння (Д. Ельконін) [677];
навчальні ситуації (або задачі), навчальні дії, дії контролю й оцінки (В. Давидов)
[154]; потреба, навчальна задача, мотиви навчальної діяльності, навчальні дії та
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операції (О. Леонтьєв) [289]; спонукальний (потреби, мотиви, цінності, смисли
тощо), цільовий (цілі, завдання); засобовий (дії, операції, уміння, навички, рухи,
звички

тощо);

саморегулятивний

результативний

(матеріальні

(самодіагностика,

та

самооцінка,

ідеальні

результати);

планування,

самопрогноз,

самокорекція тощо) (М. Савчин) [515]; мотивація, навчальні задачі в певних
ситуаціях та у різній формі завдань, навчальні дії, контроль (що переходить у
самоконтроль), оцінка (що переходить в самооцінку) (І. Зимня) [204]; змістовий,
операційний, мотиваційний (Є. Машбіц) [357]; мотиваційний (потреби, інтереси,
мотиви, які забезпечують включення суб’єктів у процес учіння, підтримують їхню
активність на всіх етапах навчання), орієнтаційний (прийняття цілей діяльності,
планування дій і прогнозування результатів); змістово-операційний (система знань
(поняття, відношення, закономірності, теорії) та засоби учіння (інструментарій для
одержання, фіксації, переробки інформації, а також уміння застосовувати знання на
практиці), ціннісно-вольовий (увага, система цінностей, емоційне забарвлення
діяльності); оцінний (забезпечує оцінку результатів діяльності) (М. Каган) [224].
З метою розгляду педагогічного підходу до визначення компонентного складу
навчально-дослідницької діяльності, скористаємося напрацюваннями О. Савченко
[506], відповідно до яких компонентами навчальної діяльності є мотиваційний
(ставлення до навчання); змістовий (відомі й нові знання, уміння, навички, досвід,
цінності); діяльнісний (способи учіння, навчальна взаємодія); результативний
(навчальні

досягнення

учнів);

рефлексивний

(самооцінювання,

самоаналіз).

Розгорнуту структуру навчальної діяльності О. Савченко [506] представляє у
вигляді рисунку (рис. 1.2).
Прийняття мети,
усвідомлення її
смислу

Відбір засобів
досягнення
мети

Самоконтроль,
самооцінювання
результатів

Виконавські
дії
Рефлексія
способу виконання
і результату

Рис. 1.2. Структура навчальної діяльності (за О. Савченко)
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За Ю. Галатюком [105], структуру навчальної діяльності складають такі
елементи, як суб’єкт, предмет, продукт, засоби, процедура та умови діяльності.
Суб’єкт – учень або група учнів (колективний суб’єкт) із певним рівнем знань,
умінь і навичок, а також з відповідною мотивацією та усвідомленням цілей.
«Суттєвою характеристикою суб’єкта навчання є наявність актуальної готовності
до ініціювання чи продовження даної діяльності» [102, с. 86], ціннісне ставлення до
діяльності, володіння способами її здійснення, самостійна постановка цілей,
планування їхніх досягнень, оцінювання результатів, рефлексія виконаних дій.
За Д. Ельконін [675], предметом навчальної діяльності є те, що в процесі її
здійснення «добудовується» до бажаного продукту, під яким розуміють бажані
зміни в самому суб’єкті навчання. Процедура навчальної діяльності – це
послідовність кроків (фаз) виконання діяльності, які пов’язані між собою певними
логічними (раціональними) зв’язками. Як правило, процедура являє собою
постановку й розв’язування конкретної навчальної задачі (проблеми).
Засоби навчальної діяльності – це сукупність елементів, які дозволяють учню
досягти поставленої мети, тобто перетворити предмет діяльності в бажаний
передбачуваний продукт. На думку Ю. Галатюка [104], до зовнішніх і внутрішніх
засобів належать навчальна задача, схема орієнтувальної основи діяльності, опорні
знання, які підлягають актуалізації, а також готовність до самокерування та
саморегуляції діяльності. За М. Савчиним [515], мова має йти про засоби
досягнення мети навчальної діяльності, до яких належать навчально-методичні
схеми орієнтувальної основи навчальних дій (схеми ООД); навчальні завдання
(система завдань); проблемні завдання; способи проведення дискусій, діалогів;
технічні засоби навчання; розумові дії (мисленнєві операції); метакогнітивні дії, які
передбачають знання про свій інтелект та використання своїх можливостей; фонові
знання, включення нових знань, що структурують індивідуальний досвід суб’єкта.
Засобами регулювання діяльності є навчальні завдання, які охоплюють знання про
об’єкти і зв’язок між ними, засоби їх пізнання і перетворення, правила та прийоми
вибору тих, що вимагають перетворень і встановлення послідовності їх
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застосування, а також знання про способи контролю й оцінювання діяльності. Ці
засоби виконують регулятивну функцію; входячи в зміст діяльності, є предметом
засвоєння.
Продуктом (результатом) навчальної діяльності завжди є «зміни самого
суб’єкта – це оволодіння способами діяльності, а не зміна предметів, на які діє
суб’єкт» [675, с. 12]. Прагнення продовжити діяльність, інтерес до неї, позитивні
емоції або небажання, уникнення, негативне ставлення до навчання. Порівняння
отриманого результату з метою свідчить про ефективність чи неефективність
навчальної діяльності: чи досягнута мета, в якій мірі (наскільки успішно); з яких
причин недосягнута тощо. Результати навчальної діяльності не збігаються ні з
запланованими цілями, ні з цілями її суб’єкта. Вони завжди ієрархізовані.
Віддалених цілей неможливо досягнути, проігнорувавши найближчі цілі, які є
засобом їх досягнення.
Прямий продукт навчальної діяльності «пов’язаний із предметом і відповідає
основній меті» [357, с. 52]; «сукупність прямих результатів дій учнів у розв’язанні
навчальних завдань; він відповідає свідомій меті суб’єкта, що його розв’язує;
спричиняє зміни в учневі як особистості» [515, с. 167]. Натомість побічний продукт
навчальної діяльності трактується, як «продукт, який виникає поза свідомими
намірами учня і не відповідає усвідомленій ним цілі навчальної діяльності» [357,
с. 53]; «доповнення до прямого продукту, який разом з ним утворює фактичний
результат діяльності; йдеться про оволодіння способами дій, відповідні зміни в
суб’єкті, що відбуваються під час інших видів діяльності (гра, праця,
міжособистісне спілкування)» [515, с. 168].
Зовнішні

умови

навчальної

діяльності

являють

собою

сукупну

характеристику психологічного і фізичного середовища, в якому здійснюється
діяльність. Це «наявність впливу вчителя на діяльність, форми і методи керування
діяльністю, а також індивідуальний, колективний характер діяльності та деякі інші
зовнішні фактори» [104, с. 216].
Далі розглянемо навчальну діяльність на рівнях дій і операцій. Для учня
навчальна дія є результатом його внутрішньої психічної діяльності й способом
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відкриття певних закономірностей, взаємозв’язку особливих і одиничних явищ.
Інтерпретація сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності в контексті
поняття «навчальна діяльність», яка здійснюється на рівнях дій і операцій, має
враховувати те, що за функціональними ознаками вирізняють практичні дії, які є
необхідними для виконання практичних робіт, та розумові дії: порівняння, аналіз,
синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація та ін. Окрім того, сприймання
учня як суб’єкта навчальної діяльності призводить до акцентування уваги на
здійсненні дій з формулювання цілей, планування, здійснення діяльності, контролю
(самоконтролю), оцінки (самооцінки). Значущими є й міркування М. Савчина [515]
про те, що дії в навчальній діяльності можуть бути репродуктивними (тобто
такими, що здійснюються шаблонно на основі заданого) і продуктивними
(визначення цілей діяльності, відтворення, контроль, оцінювання, аналіз і синтез).
Формування

сутнісного

змісту

навчально-дослідницької

діяльності

з

використанням базового поняття «навчальна діяльність» має враховувати не
лише характеристики, структурні компоненти, а й відмінності, які вирізняють
навчальну діяльність поміж інших видів діяльності. З огляду на це зазначимо, що
навчальну діяльність слід відрізняти від пізнавальної діяльності, яка може
здійснюватися суб’єктом у взаємодії з іншими та самостійно. Приміром [56], у
процесі візуального вивчення об’єкта або вирішення конкретного пізнавального
завдання, яким передбачено впізнання об’єкта, розуміння його властивостей,
зв’язків з іншими об’єктами, здійснення категоризації й включення у власну
систему понять, суб’єкт може використовувати як загальноприйняту систему
наукових понять, так і власну категоріальну систему (особистісні смисли).
Натомість у процесі навчальної діяльності відбувається формування суб’єктом
загальноприйнятих понять, категорій і картини світу та оволодіння способами
діяльності в площині різних навчальних предметів. Окрім того, мотивами
пізнавальної діяльності виступають такі пізнавальні потреби, як інтерес, цікавість,
жага пізнання, потреба в усуненні дефіциту інформації, у той час як в основі
навчальної діяльності можуть бути найрізноманітніші мотиви, за якими можуть
стояти різні, в тому числі й неусвідомлювані потреби.
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На переконання М. Савчина [515], у навчальній діяльності, на відміну від
пізнавальної діяльності, розв’язання завдань відповідає не меті діяльності, а її
засобам. Якщо деякі школярі вбачають мету своєї діяльності у розв’язанні завдань,
а не в засвоєнні способів їх розв’язання, а вчителі, в свою чергу, не допомагають їм
усвідомити мету навчальної діяльності, то це свідчить про несформованість їхньої
діяльності, бо найближчою специфічною метою цього виду діяльності має бути
засвоєння знань і способу дій.
П. Середенко [534] вказує на те, що однією з характерних ознак сучасного
освіти є прагнення вітчизняних і зарубіжних педагогів максимально наблизити
навчальну діяльність дитини до дослідницької, що спонукає педагогічну
психологію переглянути роль пошукової активності та дослідницької поведінки в
навчанні, а педагогіку – переосмислити місце дослідницьких методів навчання в
сучасній освітній практиці.
За Н. Головізніною [129], навчальну діяльність слід будувати як пошук нових
пізнавальних орієнтирів. Організовуючи цей вид діяльності, слід дотримуватися
таких вимог: 1) спонукати учнів до формулювання наявних у них ідей і уявлень та
висловлювати їх; 2) «зіштовхувати» учнів з явищами, які входять у суперечність з
наявними в них уявленнями; 3) спонукати до висунення припущень, здогадок,
альтернативних

пояснень;

4) давати

учням

можливість

досліджувати

свої

припущення та застосовувати нові знання, уміння, уявлення до широкого кола
явищ, ситуацій так, щоб вони могли переконатися у прикладному значенні
засвоєного.
Отже, аналіз психологічних і педагогічних наукових джерелах дозволив
виокремити значущі характеристики та процесуальні ознаки поняття «навчальна
діяльність», які є значущими для інтерпретації суті навчально-дослідницької
діяльності, та трактувати навчальну та навчально-дослідницьку діяльності такими
контекстами: 1) навчальна діяльність – це цілеспрямована й упорядкована
сукупність дій і операцій, які забезпечують мотиваційну та активну включеність
учнів в організований дорослими процес навчання; 2) навчально-дослідницька
діяльність є видом навчальної діяльності, яка здійснюється в урочний і
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позаурочний час як процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і
способів дій на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими. У
структурі навчально-дослідницької діяльності виділяємо дії й операції, які
забезпечують здійснення діяльності. Виокремлюємо розумові й практичні дії.
Навчально-дослідницька діяльність як вид навчальної діяльності включає в
себе внутрішню (психічну) й зовнішню (фізичну) активність учня, яка регулюється
усвідомленою метою, здійснюється за допомогою дій, має певний результат як
стосовно діяльності вчителя, який організовує навчально-дослідницьку діяльність,
так і стосовно самих учнів як активних її суб’єктів і виявляється у їхній зміні, тобто
у формуванні певних особистісних психічних утворень.
1.2.3. Уточнення сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності
На наше переконання, уточнення сутнісного змісту навчально-дослідницької
діяльності доцільно здійснювати в контексті базового поняття

«дослідницька

діяльність». З’ясуємо смислове поле цього поняття на основі аналізу понять
«досліджувати»,

«дослідження»,

«навчальне

дослідження»,

«дослідницька

діяльність учнів» з метою уточнення сутнісного змісту навчально-дослідницької
діяльності.
Перш за все зазначимо, що поняття «досліджувати» має два значення:
«1. Піддавати що-небудь ретельному науковому розгляду з метою пізнання,
вияснення чогось. 2. Ретельно обстежувати кого-, що-небудь, уважно знайомитися з
чим-небудь для встановлення чогось» [82, с. 321]. Двозначність лексеми вказує на
доцільність її використання стосовно процесів, які здійснюються як з науковою,
так і з навчальною метою.
Похідним від поняття «досліджувати» є поняття «дослідження», яким
позначається процес наукового вивчення будь-якого об’єкта (предмета, явища –
матеріального чи ідеального) з метою виявлення закономірностей його виникнення,
розвитку та перетворень. За сучасного філософського підходу [606], поняття
«дослідження» розглядається як процес, що набуває різних аспектів, зокрема:
інформаційного (набуття знань, створення образів і моделей теорій реальності),
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вольового (оволодіння реальністю, проникнення в її приховані підвалини) та
смислового (досягнення найважливішого, найпозитивнішого для людини стану
досконалості). Дослідження – це один зі способів пізнання, котрий пов’язаний із
практикою та з процесами відображення й відтворення дійсності в мисленні.
За А. Юревичем [681], повсякденне пізнання, хронологічно передуючи науці,
в осмисленні багатьох аспектів реальності до цього часу випереджає її. Те ж саме
відбувається і в індивідуальній «історії» кожного вченого. Він спочатку
формується як людина, і лише потім – як учений, спочатку оволодіває основними
формами буденного пізнання, а потім на цій основі – пізнавальним інструментарієм
науки. Опанування формами пізнання, які характерні для науки, можна порівняти з
оволодінням другою іноземною мовою, що завжди здійснюється на базі рідної
мови – буденного пізнання. Унікальний життєвий досвід ученого, отриманий ним
за межами наукової діяльності, спрямовує цю діяльність, робить вченого схильним
до побудови певних видів наукового знання. А наукове знання неминуче містить у
собі елементи того «живого» знання, яке породжується повсякденним досвідом
ученого, його самоаналізом.
Механізми наукового мислення формуються в сфері буденного пізнання,
оскільки саме з нього генетично починається розумовий процес. У праці
П. Энгельмейєра [678], зазначається, що між буденним самопізнанням і науковим
пізнанням природи немає антагонізмів. Сучасна людина і в повсякденному житті
все більше осмислює навколишній світ відповідно з поняттями причинності,
закону, простору, часу, тобто того, що, досліджено в науці. Як зазначає Дж. Холтон
[696], велика, а можливо, і основна частина предметного мислення вченого
формується в той період, коли він ще не став професійним ученим. Основи цього
мислення закладаються в його дитинстві.
У науковій літературі знайшли відображення результати порівняння
навчального дослідження з науковим. Приміром, за С. Омельчуком [407], варто
звернути увагу на такі спільні ознаки навчального й наукового досліджень, як:
1) етапність;

2) теоретичний

та

емпіричний

характер;

індивідуального й колективного проведення дослідження.

3) можливість
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Г. Макотрова [332] вважає, що наукове і навчальне дослідження у своїй
основі мають однакові форми, структуру та шляхи визначення сутності предметів і
явищ, однак на різному рівні складності й у різні періоди процесу пізнання.
Навчальне дослідження є стиснутим та згорнутим, тобто таким, що взагалі може
бути відтвореним, і являє собою частину всього процесу наукового пізнання.
Засобами навчального дослідження є вміння й навички використання методів
наукового пізнання.
Аналіз фахової літератури засвідчив варіативність поглядів на трактування
поняття

«дослідницька

діяльність».

Не

претендуючи

на

всеохопленість,

проаналізуємо наукові визначення відповідно до трьох підходів, а саме:
процесуального, результативного й комбінованого. За реалізації процесуального
підходу, у змісті трактування домінує звернення до певних складових процесу. Як
приклад наведемо тлумачення О. Савенкова [497], Є. Ільїна [214], О. Міхно [368],
П. Середенка [534], О. Святохи [523]. Дослідницька діяльність – це «особливий вид
інтелектуально-творчої діяльності, яка виникає в результаті функціонування
механізмів пошукової активності й ґрунтується на основі дослідницької поведінки»
[497, с. 47]. Дослідницька діяльність пов’язана з «виконанням творчого,
дослідницького завдання із заздалегідь невідомим рішенням» [485, с. 9]; діяльність
учнів, у процесі якої «відбувається лише перевідкриття наукових знань або теорій»
[214, с. 20]; «перетворювальна діяльність мислення, яка відповідає пізнавальним
мотивам та особистісним потребам школяра, спрямована на виявлення сутності
досліджуваних явищ, процесів, відрізняється персоніфікованістю, творчістю,
комунікабельністю» [368, с. 7]; «вид інтелектуально-творчої діяльності, яка
завдячуючи механізмам пошукової активності, реалізується у формі дослідницької
поведінки»

[534, с. 19];

«специфічний

вид

пізнавальної

діяльності,

який

використовує навчальне дослідження в якості головного способу досягнення
освітнього результату під час вивчення будь-якої теми або предмету в різних
ланках освіти» [523, с. 6]; творчий процес спільної діяльності двох (або більше)
суб’єктів з пошуку рішення невідомого, в ході якого здійснюється міжсуб’єктний
обмін культурними змістами і цінностями, переживаннями, способами діяльності, а
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результатом є формування наукового світогляду й актуалізація особистісного
потенціалу залучених до цього процесу суб’єктів пізнання [188]; «діяльність, яка
безпосередньо пов’язана з розв’язанням творчого дослідницького завдання, що
немає наперед відомого результату (у різних галузях науки, техніки, мистецтва) та
передбачає етапи, характерні для наукового дослідження (визначення проблеми,
ознайомлення з літературними джерелами та їх опрацювання, формулювання
гіпотези, власне проведення дослідження, аналіз його результатів і остаточне
узагальнення, формулювання висновків, конкретна суспільно корисна, масова чи
природоохоронна робота учнів за результатами здійсненого дослідження)» [187,
с. 236].
За реалізації результативного підходу в тлумаченнях поняття «дослідницька
діяльність»

домінуючим

є

акцентування

уваги

на

певних

складових

ціледосягнення. Як приклад наведемо трактування О. Заболотного. Дослідницька
діяльність – це «інтеграційний компонент особистості, який характеризується
єдністю знань цілісної картини світу, вміннями, навичками наукового пізнання,
ціннісного ставлення до його результатів і розвиненим інтелектом, що забезпечує її
самовизначення й саморозвиток» [195, с. 28].
Комбінований підхід характеризується наявністю двох смислових центрів:
акцентування уваги на процесі та на результатах його здійснення. Прикладом
реалізації цього підходу може слугувати тлумачення, яке запропонувала
О. Шашенкова [658]. Дослідницька діяльність – це специфічна людська діяльність,
яка регулюється свідомістю й активністю особистості, спрямована на задоволення
пізнавальних, інтелектуальних потреб; продуктом діяльності є нове знання,
отримане відповідно до поставленої мети, об’єктивних законів і наявних обставин,
що визначають реальність та досяжність мети; має конкретні способи і засоби дій,
пов’язані з постановкою проблеми, виявленням об’єкта дослідження, проведенням
експерименту, описом і поясненням фактів, формулюванням гіпотези, перевіркою
отриманого знання.
На основі процесуального, результативного й комплексного підходів до
аналізу трактувань поняття «дослідницька діяльність», виокремимо характерис-
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тики дослідницької діяльності, які є значущими для контексту наукової розвідки.
Перш за все акцентуємо увагу на лексемах, які складають основу трактувань. До
них ми відносимо такі лексеми, як «особливий вид інтелектуально-творчої
діяльності (А. Савенков) [497]; вид інтелектуально-творчої діяльності (О. Єрміліна)
[188]; спеціальний вид пізнавальної діяльності (О. Святохо) [523]; спеціальна
людська діяльність (О. Шашенкова) [658]; перетворювальна діяльність мислення
(О. Міхно) [368]. У нашому розумінні, дослідницька діяльність є видом
пізнавальної діяльності, а навчально-дослідницька діяльність є видом навчальної
діяльності, яка, у свою чергу, розглядається як вид пізнавальної діяльності.
Мета дослідницької діяльності полягає в отриманні нового знання
конкретного чи узагальненого характеру про оточуючий світ (Н. Саркісова).
Дослідженням завжди починається з пізнавальної потреби, мотивації пошуку,
передбачає виявлення певної проблеми чи протиріччя, вивчення й пояснення
невідомого (Н. Саркісова). Продуктом дослідницької діяльності є нове знання,
отримане відповідно до поставленої мети, суб’єктивних законів і наявних обставин,
що визначають реальність і досяжність мети (О. Шашенкова).
Дослідницька

діяльність

пов’язана

з

пошуковою

активністю

(О. Савенков [495], П. Середенко [534]), відповідними пізнавальними мотивами та
особистісними потребами учнів (О. Міхно) [368]; виконанням творчого завдання із
заздалегідь

невідомим

рішенням

(О. Савенков) [497],

виявленням

сутності

досліджуваних об’єктів, явищ, процесів (О. Міхно) [368]; перевідкриттям наукових
знань або теорій (Є. Ільїн) [214].
Дослідницька діяльність, яка здійснюється з навчальною метою [187],
передбачає дотримання етапів, які є характерними для наукового дослідження
(визначення
опрацювання,

проблеми,

ознайомлення

формулювання

гіпотези

з

літературними
дослідження,

джерелами
власне

та

їх

проведення

дослідження, аналіз його результатів і остаточне узагальнення, формулювання
висновків, конкретна суспільно корисна, масова чи природоохоронна робота учнів
за результатами здійсненого дослідження).
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На нашу думку, організація дослідницької діяльності в початковій школі
має враховувати вікові можливості дітей та реалізовуватися з дотриманням таких
етапів: етап виявлення проблеми (протиріччя) та усвідомлення її (його) змісту; етап
застосування відомих учням знань і способів діяльності для вирішення проблеми
(подолання протиріччя); етап формулювання припущення або висунення гіпотези
щодо способу чи результату розв’язання проблеми (подолання протиріччя); етап
послідовного виконання дій з виявлення істинності чи хибності висунутого
припущення (сформульованої гіпотези); етап формулювання висновків на основі
отриманих даних.
Окрім етапів організації дослідницької діяльності також виокремлюються дії,
за допомогою яких вона реалізується. Аналіз наукових джерел виявив різні підходи
до визначення сукупності дій, які лежать в основі дослідницької діяльності. За
О. Савенковим [495], це постановка проблеми, вивчення теорії, добір методик
дослідження і практичне оволодіння ними, збір матеріалу, його аналіз і
узагальнення, формулювання висновків. У тлумаченні Н. Поліхун та Ю. Черняк
[450] такими діями є: ознайомлення з проблемами, вибір тематики, напрямку
дослідження, вивчення теорії питання (формулювання проблеми, гіпотези, мети та
завдань, визначення об’єкта, предмета дослідження, формулювання теми);
планування

роботи

з

дослідження

(складання

тезаурусу

дослідження,

інформаційний пошук за ключовими поняттями; вибір методів дослідження;
складання проекту дослідницької роботи, планування експерименту тощо);
практична робота з проведення експериментального дослідження (збирання
даних, статистична обробка та аналіз даних, обговорення результатів з фахівцями,
визначення

невирішених

проблем);

оформлення

результатів

дослідження

(структурування зібраних матеріалів, оформлення у вигляді таблиць, графіків,
складання змісту наукового звіту, оформлення роботи); презентація дослідницької
роботи (підготовка мультимедіа-презентації, тез, доповіді тощо). Відповідно до
міркувань А. Карлащука [235], дії учнів мають бути спрямовані на постановку
проблеми, вивчення наукових джерел, добір й практичне оволодіння методами
дослідження, добір відомостей, аналіз, узагальнення, формулювання висновків.
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У визначенні дій, за дотримання яких здійснюється дослідницька діяльність,
передусім виходимо з п’яти етапів, котрі нами були визначені й попередньо
розглянуті. До переліку дій ми відносимо дії з формулювання мети діяльності, яка
ґрунтується на усвідомленні змісту проблеми; передбачення способу (способів) її
розв’язання

(приміром,

опрацювання

різних

джерел,

проведення

досліду

(спостереження), здійснення опитування тощо) та (або) висловлення припущень
щодо можливих результатів діяльності; планування послідовного виконання
діяльності (що спочатку, а що потім), виконання запланованого, аналіз і
узагальнення отриманих даних, формулювання висновків.
Результатом дослідницької діяльності може виступати «1) нова інформація
про об’єкти дослідження (прямий продукт); 2) нова інформація про інші об’єкти й
про інші властивості досліджуваного об’єкта, які не були предметом дослідження;
3) набуття знань про саму дослідницьку діяльність та практичний досвід її
здійснення; 4) пізнавальний та особистісний розвиток дослідника (формування
особистісних психічних утворень)» [444, с. 67].
У додатку Б.1 здійснено характеристику наукових праць, у яких розглянуто
результат дослідницької діяльності в контексті особистісних психічних утворень,
а саме: дослідницьких умінь (В. Андрєєв [9], О. Вознюк [92], Н. Головізніна [130],
В. Литовченко [306], О. Миргородська [369], О. Савенков [495], О. Салакбеков
[517], П. Середенко [534], А. Усова [594], В. Успенський [597], О. Шашенкова
[658]), дослідницької позиції (О. Савченко [510]), дослідницької поведінки
(О. Савенков

[495],

П. Середенко [534]),

дослідницької

компетентності

(М. Головань [128], С. Осіпова [413], В. Яценко [128]).
Суб’єктивними
діяльності

умовами

ефективного

здійснення

дослідницької

є дослідницькі здібності (О. Вознюк [92], А. Карлащук [235],

О. Савенков [495]) та дослідницькі якості (В. Русова) [489], сутність яких
конкретизовано у додатку Б.2-Б.3.
Компонентний

склад

дослідницьких

умінь

також

характеризується

варіативністю й може містити такі компоненти: операційні, організаційні,
практичні,

комунікативні

(В. Литовченко) [306];

інтелектуально-дослідницькі,
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інформаційно-рецептивні,

продуктивні

(І. Зимня) [204];

аналітико-синтетичні,

інформаційні, діагностичні, прогностично-проектувальні, креативно-інноваційні
(М. Фалько) [601]; аналітико-синтетичні, інформаційні, спеціальні, комунікативні,
прогностичні, креативні, рефлексивні (В. Базелюк) [22]; операційно-методичні,
інформаційно-аналітичні,

діагностико-прогностичні,

оцінно-рефлексивні

(І. Раєвська) [465].
За О. Савенковим, «педагогічний результат – це перш за все неоціненний з
виховного погляду досвід здійснення самостійної, творчої, дослідницької праці,
нові знання й уміння, увесь спектр психічних новоутворень, що відрізняє істинного
творця від простого виконавця» [497, с. 266].
У наукових роботах також розглядається питання розрізняння дослідницької
діяльності

від

пошукової

діяльності.

Зокрема,

О. Савченко

зазначає,

що

дослідницька діяльність, а точніше елементарні дослідницькі завдання, є однією з
можливих форм організації пошукової діяльності учнів. При цьому академік
трактує пошукову діяльність як «активну пізнавальну діяльність учнів у здобутті
нових знань, способів пізнання, яка потребує пізнавальної самостійності, визначає
такі форми організації пошукової діяльності: розв’язування пізнавальних і
проблемних завдань, евристичні бесіди, методи аналогії, дискусії, самостійне
ознайомлення з новим матеріалом, елементарні дослідницькі завдання; проектна
діяльність» [506, с. 482].
Пошук як провідний метод організації дослідницької діяльності забезпечує
залучення учнів до самостійного опрацювання і аналізу наукової інформації та
формування на цій основі вмінь і навичок дослідницької роботи. Пошукова
діяльність учнів виступає як «пропедевтичний пізнавальний етап «чистого»
дослідництва, метою якого є здобуття дослідницьких навичок і високого рівня
знань з досліджуваного предмету. Пошукова діяльність – це перш за все прагнення
до нового знання, що обумовлене не об’єктивною проблемністю питання як такого,
а його особистісним значенням для учня. Провідна мотивація діяльності
концентрується в просторі пізнавальних мотивів, орієнтуючи школярів на
оволодіння новими знаннями» [471, с. 12].
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Т. Кузнєцова [280] розглядає дослідницьку діяльність як певний різновид
проекту та визначає як спеціально організовану спільну навчально-пізнавальну
діяльність учнів і педагога з проектування індивідуального або колективного
дослідження в рамках таких етапів: 1) постановка особистісно значущих освітніх
завдань (ініціатив); 2) планування ходу й способів дослідження; 3) визначення
очікуваних результатів; 4) розгортання діяльності; 5) створення конкретного
продукту. На переконання Т. Кузнєцової, проектно-дослідницька діяльність є
діяльністю з проектуванню дослідження. У якості базової обирається модель та
методологія дослідження, розроблена й прийнята в певній сфері науки, яка
характеризується наявністю декількох стандартних етапів, присутніх у будь-якому
науковому дослідженні. Проектування дослідження – це не саме дослідження, а
тільки його етап, що має результатом розроблений робочий план дослідження
Відповідно до міркувань Т. Долгодворової та А. Ніколаєвої [178], проектна
діяльність вже несе в собі елемент дослідництва як складову частину і оперування
поняттям проектно-дослідницької діяльності, лише підкреслює дослідницький
характер методу проектів. Таким чином, вже на методологічному рівні відбувається
«злиття» окремих за своєю суттю дефініцій проектна та дослідницька діяльності, не
зважаючи на їхні значні відмінності.
У ряді робіт акцентовано увагу на відмінностях між дослідницькою
діяльністю та проектною. Як зазначає М. Поддьяков [444], остання передбачає
складання чіткого плану здійснення досліджень, вимагає точного формулювання та
усвідомлення проблеми, вироблення реальних гіпотез, їх перевірку відповідно до
чіткого плану тощо. Проектна діяльність – це не творчість повною мірою, це
творчість за планом у певних контрольованих рамках.
Іншої думки дотримується Н. Разагатова [466], яка вказує на те, що на
відміну від проектної діяльності, дослідницька повинна бути більш гнучкою, в ній
допускається значно більше імпровізації. Але разом з тим дослідницька діяльність
має максимально нагадувати науковий пошук, а, отже, відповідати як мінімум
трьом умовам: 1) прагнути визначати і відображати якість невідомого за
допомогою відомого; 2) неодмінно вимірювати все, що може бути виміряним, по
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можливості показувати чисельне відношення досліджуваного до відомого;
3) завжди окреслювати місце досліджуваного в системі відомого. Дослідниця
зазначає, що в роботі з дітьми, безумовно, корисною є і дослідницька діяльність, і
проектна. Як свідчить практика, частіше за все діяльності з’єднуються в проектнодослідницьку діяльність. Проектно-дослідницька діяльність – це діяльність з
проектування власного дослідження, що передбачає формування цілей і завдань,
визначення принципів відбору методик, планування перебігу дослідження,
з’ясування очікуваних результатів.
О. Онопрієнко [411] зауважує, що повноцінне навчальне дослідження у
порівнянні з проектною діяльністю підпорядковує інші методи. Зокрема, аналіз
інформації, порівняння фактів, навчальне моделювання, комбінування способів
вирішення проблеми тощо. Залежно від змісту діяльності дослідження також може
супроводжуватися навчальним експериментом. Проте у проектній діяльності
молодших школярів ці методи присутні переважно фрагментарно й являють собою
нечітко виражені елементи.
Неодмінною умовою проектної діяльності є наявність заздалегідь вироблених
уявлень про кінцевий продукт, а також визначеність етапів проектування
(вироблення концепції, визначення цілей і завдань проекту, доступних і
оптимальних ресурсів діяльності, створення плану реалізації проекту тощо).
Природно, що на різних етапах проектної діяльності необхідно вирішувати
дослідницькі завдання, що, у свою чергу, вказує на можливість інтегрування
проектної діяльності з дослідницькою.
Отже, дослідницька діяльність здійснюється як учителем, так і учнями. І в
першому, і в другому випадках йдеться про суб’єктивно нові результати. А відтак,
смислове поле базового поняття «дослідницька діяльність» доцільно представити
двома блоками. Перший із них стосується дослідницької діяльності наукового
характеру, яка в незначній кількості випадків поширюється й на діяльність учителя
як потенційного науковця в майбутньому. Натомість другий блок смислового поля
поняття «дослідницька діяльність» включає в себе дослідницьку діяльність учнів та
дослідницьку діяльність учителя як професіонала, який досліджуючи ефективність
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змодельованого ним навчального процесу, постійно удосконалює власні підходи
до організації діяльності учнів.
Деталізуючи другий блок, зазначимо, що дослідницьку діяльність учителя
ми трактуємо як процес виконання розумових і практичних дії, спрямованих на
досягнення мети, визначення якої регулюється професійними обов’язками та
спрямовується на отримання суб’єктивно нових результатів під час здійснення
професійної діяльності. Виконання педагогом дослідницької діяльності базується
на діях розумових (бачити суперечність і формулювати проблему; конкретизувати
об’єкт і предмет дослідження; визначати мету й завдання роботи; формулювати
гіпотезу; планувати й організовувати власну діяльність, порівнювати, аналізувати,
синтезувати, абстрагувати, узагальнювати, спостерігати, співставляти тощо;
співвідносити результат власної діяльності з метою й оцінювати його; взаємодіяти
з учнями в процесі дослідницької діяльності; здійснювати самоконтроль,
саморегулювання; формулювати висновки) та практичних (опрацьовувати різні
джерела інформації; здійснювати моделювання, проводити спостереження, ставити
експеримент, аналізувати й узагальнювати дані, які було отримано). Ефективність
їх виконання суттєво впливає на процес організації вчителем дослідницької
діяльності учнів.
Дослідницьку діяльність учнів ми трактуємо як вид пізнавальної діяльність з
розв’язання протиріччя пізнавально-пошукового характеру, яке набуває форми
навчального дослідження й являє собою незначну частину процесу наукового
пізнання, доступного для сприймання, розуміння й виконання учнями початкової
школи.
Відповідно
«дослідницька

до

наших

діяльність

міркувань

учнів»

можна

смислове

поле

схарактеризувати

базового

поняття

такими

тезами:

1) дослідницька діяльність учнів є видом пізнавальної діяльності; 2) дослідницька
діяльність набуває форми навчального дослідження; 3) дослідницька діяльність
являє собою процес наукового пізнання, доступний учням у процесах відтворення,
сприймання й розуміння; 4) дослідницька діяльність здійснюється учнями поетапно
з дотриманням певної послідовності дій (дії з формулювання мети діяльності, яка
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ґрунтується на усвідомленні змісту проблеми; передбачення способу (способів) її
розв’язання

(приміром,

опрацювання

різних

джерел,

проведення

досліду

(спостереження), здійснення опитування тощо); висловлення припущень (гіпотез)
щодо можливих результатів діяльності; планування послідовного виконання
діяльності (що спочатку, а що потім), виконання запланованого, аналіз отриманих
даних, узагальнення й формулювання висновків).
1.3. Педагогічна

взаємодія

як

основа

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів
Аналіз поняття «педагогічна взаємодія» найбільш повно можна представити,
дослідивши смислові поля понять «взаємодія» і «вплив». У свою чергу, зазначене
сприятиме розгляду педагогічної взаємодії як основи організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі.
У наукових дослідженнях поняття «педагогічна взаємодія» представлено
різними тлумаченнями. На основі контент-аналізу вважаємо за доцільне
виокремити

середовищний, процесуальний та результативний підходи

до

формування змісту цього поняття. Середовищний підхід реалізовано у визначенні
З. Ковальчук [247], яка під педагогічною взаємодією розуміє впорядковане
соціальними нормами середовище з певною системою міжособистісних впливів
/ взаємовпливів, гармонізованих статусно-рольовими позиціями і преференціями
правил міжособистісної взаємодії, які забезпечують психогенезу всіх учасників
педагогічного спілкування.
За процесуального підходу, Л. Велитченко [84], Я. Коломинський [255],
З. Ковальчук [247] акцентують увагу на процесі організації педагогічної взаємодії.
Поняття «педагогічна взаємодія» трактується як «елемент спільної діяльності
взаємодіючих сторін» [84, с. 280]; «міжособистісна взаємодія в педагогічному
процесі, яка характеризується передусім з позиції єдності ставлення (настанови,
цінності, мотиви, перцептивно-когнітивні явища) і його вираження у спілкуванні
(вербальна чи невербальна поведінка у послідовності комунікативних циклів
«вчинок-вплив – вчинок-відповідь»)» [255, с. 37]; «двобічний процес, в якому
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здійснюється як обмін діями, операціями, вербальними та невербальними
сигналами між учасниками діяльності, так і обмін установками, емоційними
станами, цінностями, тобто всім тим, що чинить вплив на внутрішній світ людини»
[247, с. 24].
Реалізацією

результативного

підходу

передбачено

формулювання

визначення поняття «педагогічна взаємодія» з огляду на результативність процесу.
Як

приклад

наведемо

трактування

Л. Велитченко

[84],

О. Мазко

[324].

«Педагогічна взаємодія – це «внесок» в іншу людину у формі дії, вчинку, діяння,
яке

повертається

до

діючого

індивіда

у

вигляді

відповідної

якості

–

результативного поведінкового патерна, що має особистісний смисл для індивіда»
[84, с. 275]; високоорганізований процес взаємної активності й взаємозумовленості
дій педагога та того, хто навчається, результатом якого є взаємні зміни суб’єктів
цього процесу, які виявляються у перетворенні властивостей і якостей особистості
того, хто навчається, та розвиток особистості педагога шляхом самоосвіти й
самовиховання [324, с. 111].
У роботі Л. Велитченка [84] поняття «педагогічна взаємодія» розглянуто як
системне явище, що має ознаки соціальної взаємодії, на котру впливає суспільний
контекст навчання, детермінований соціальними інститутами через систему
нормативних, рольових, статусних приписів. Педагогічна взаємодія має ознаки
соціально-психологічної взаємодії, в якій загальні аспекти педагогічної діяльності
конкретизуються у спілкуванні та безпосередніх міжособистісних стосунках.
Процесуально педагогічна взаємодія є міжособистісною взаємодією, в якій зміст
навчання та виховання конкретизується відповідними методичними засобами у
системі «учитель – учень». «Педагогічна взаємодія як системне явище в
педагогічному процесі зазнає впливу з боку соціальної системи в контексті
статусно-рольових відносин у суспільстві, котрі регламентується нормативними
документами в системі освіти, визначаються практикою освітнього закладу,
реалізуються вчителем, діяльність якого спрямована на розвиток діяльності учня.
Загальна закономірність педагогічної взаємодії полягає у відтворенні та засвоєнні
соціального, групового, міжособистісного досвіду вчителем та учнем» [84, с. 68].
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У науковому дослідженні [84] значну увагу приділено принципам
педагогічної взаємодії. Це принцип атрибутивності (відтворює сутнісні ознаки
тієї системи, в рамках якої вона здійснюється); принцип предикативності (є
особистісно діяльнісним способом здійснення педагогічного процесу); принцип
функціональної системи (є функціональною, синтетичною основою педагогічного
процесу); принцип конгруентності (взаємовідповідність діяльності вчителя та учнів
у регулятивному та виконавчому аспекті).
Педагогічна взаємодія сприяє актуалізації, персоналізації, інтеріоризації та
екстеріоризації особистісних структур, інтеріндивідного і метаіндивідного
простору існування людини. Структуру педагогічної взаємодії утворюють [247]
взаємозалежності (регулятивних і виконавчих елементів взаємодії) та складові
(взаємосприймання (когнітивний компонент); міжособистісне взаємостав-лення
(афективний компонент); взаємовплив (поведінковий компонент)).
Розрізняють такі види педагогічної взаємодії: «педагогічна взаємодія (це
відносини тих, хто навчає, з тими, хто навчається); взаємна взаємодія (відносини зі
старшими, молодшими й однолітками); предметна взаємодія (відносини тих, хто
навчається, із предметами матеріальної культури); ставлення до самого себе.
Зазначимо, що основу їхнього виокремлення складає змістовий контент поняття
«відносини», яким виражається характер взаємозв’язків» [84, с. 134]
На переконання І. Малафіїка [334], характер взаємодії залежить від мети,
поставленої вчителем стосовно учня. Якщо він бачить в учневі об’єкт
педагогічного впливу, то взаємодія матиме один механізм перебігу, якщо учитель
має за мету перевести учня на рівень суб’єкта навчання, то механізм взаємодії буде
зовсім іншим. У першому випадку вчитель сам конструює дидактичну систему,
тобто розробляє всі компоненти системи і застосовує її як інструмент
педагогічного впливу. При цьому він знає, що найвищий результат такого
застосування буде тоді, коли вся дидактична система, тобто всі її компоненти
будуть розроблені з урахуванням індивідуальних особливостей учнів, інакше
кажучи, будуть гармонійними щодо цих особливостей. У другому випадку, коли
вчитель прагне перевести учня у статус суб’єкта навчання, механізм суб’єкт-
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суб’єктної взаємодії зумовлений тим, що вчитель організовує суб’єкт-об’єктну
взаємодію учня. Саме ця обставина дає змогу стверджувати, що обидва способи
взаємодії «учитель-учень» відрізняються один від одного відсутністю чи наявністю
суб’єкт-об’єктної взаємодії учня. Проте і в першому, і в другому випадках об’єктом
перетворення є досвід учня, а перетворення, як відомо, здійснюється через
навчальну діяльність учнів. Однак у першому випадку взаємодія в діяльності
практично виконується самим учителем, учневі залишається лише запам’ятати,
відтворити, а згодом застосувати знання у типових чи нетипових ситуаціях.
Аналіз наукових джерел виявив, що педагогічна взаємодія вчителя й учнів є
структурною, багатокомпонентною категорією, яка пронизана численними
явними і латентними зв’язками та компонентами. До числа останніх А. Мудрик
[378] відносить спілкування, за якого реалізуються соціальні стосунки між
педагогом й учнями та відбувається передача цінностей суспільства.
Сутнісний зміст поняття «педагогічна взаємодія» найбільш повно можна
представити поняттями «взаємодія» і «вплив». Розглянемо їхні смислові поля.
Результати дослідження свідчать про те, що поняття «взаємодія» у словникових
джерелах трактується як «взаємний зв’язок явищ; взаємна дія» [583, с. 57];
«зв’язок між предметами в дії, погоджена дія між ким-небудь» [82, с. 85]; «одна з
форм взаємозв’язку між явищами, сутність яких полягає у зворотному впливі
одного предмета (явища) на інші; відбувається в просторі та часі та є специфічним
для кожної з форм руху матерії» [592, с. 213].
Розглянемо тлумачення аналізованого поняття в філософських, психологічних і
педагогічних джерелах. Зокрема, у філософській літературі [604; 605; 606; 607]
взаємодія розглядається як загальна категорія, що відображає процеси впливу різних
об’єктів один на одного, характеризує їхню взаємну обумовленість та перебування
у безпосередньому чи опосередкованому, зовнішньому чи внутрішньому зв’язку
або відношеннях. Взаємодія визначає існування й структурну організацію будь-якої
матеріальної системи.
Взаємодія

як

філософська

категорія

відображає

1) «особливий

тип

відношення між об’єктами, при якому кожний з об’єктів діє (впливає) на інші
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об’єкти, приводячи їх до зміни, водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих
об’єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану» [608, с. 77]; 2) «процеси
впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємозалежність, зміну стану та
взаємоперехід, «народження» одним об’єктом іншого» [606, с. 57]. Взаємодія як
процес безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів один на одного
породжує причинну обумовленість їхніх дій і взаємозв’язок. Цей процес потребує
активності та взаємної спрямованості дій кожного учасника взаємодії.
Взаємодія є інтегруючим фактором, за допомогою якого відбувається
об’єднання частин у певний тип цілісності та встановлюються причиннонаслідкові відношення. Взаємодією обумовлюється розвиток об’єктів, тому
кожна із взаємодіючих частин виступає як причина іншої і як наслідок
одночасного зворотного впливу протилежної сторони.
З психологічної точки зору взаємодія виступає як «інтегруючий фактор, який
сприяє утворенню структур, об’єднанню окремих елементів в систему, набуттю нею
властивостей цілісності» [464, с. 44]. Характеризуючи причинну обумовленість
існування об’єктів, взаємодія водночас «виступає універсальною формою змін їх
стану, руху, розвитку, що визначає існування та структурну організацію будь-якої
системи, її властивості» [461, с. 94].
У психологічній літературі поняття «взаємодія» тлумачиться як «процес
безпосереднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на одного,
що породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок» [453, с. 51]; «зв’язок між членами
групи, при якому дії однієї зі сторін викликають у відповідь певні дії з боку інших»
[655, с. 23]; характеризується контекстом соціальної, колективної діяльності,
впливом людини на людину (О. О. Леонтьєв) [287]; розглядається як багаторівневе
явище,

в

якому

виділяють

співробітництво

як

вищий

рівень

взаємодії

(О. М. Леонтьєв) [289]; є одним із обов’язкових елементів будь-якої спільної
діяльності (О. Бодальов); розкривається через висвітлення взаємозв’язку з такими
феноменами, як відносини, спілкування та спільна діяльність (В. Мясищев [380]);
включає в себе реалізацію, наслідки та способи вираження існуючих між
індивідами відносин як внутрішньої особистісної основи взаємодії (В. Мясищев

68

[380]); здійснюється в рамках суб’єкт-об’єктних, суб’єкт-суб’єктних відносин
(З. Ковальчук) [247].
З. Ковальчук зазначає, що у випадку суб’єкт-об’єктних відносин справжньої
взаємодії немає, а є вплив, який здійснюється через такі механізми, як повчання,
повідомлення, примус, маніпулювання тощо.

«Взаємодія – це суб’єкт-суб’єктні

стосунки між педагогом (комунікатором) і учнем (реципієнтом), за умов
закономірної зміни активної («впливу») й пасивної («сприймання») позицій та
одночасного взаємовпливу один на одного (співпереживання, взаєморозуміння,
симпатія / антипатія тощо), яке можна спостерігати у процесі педагогічної
діяльності» [247, с. 214]. На переконання Л. Попова, «взаємодія є умовою постійної
перебудови внутрішніх структур» [455, с. 148].
За І. Булах та Л. Долинською [68], розрізняють два основних значення
взаємодії. По-перше, взаємодія як атрибут, істотний компонент діяльності. У
цьому випадку у взаємодію вступають в силу необхідності, що випливає із завдань
самої діяльності (в ході самої діяльності може виникнути потреба і в особистісній, і
в емоційній взаємодії). Взаємодія виступає як суспільно необхідна форма відносин
між людьми в спільній діяльності. По-друге, взаємодія як потреба індивіда в
іншому суб’єкті, в іншій особистості. У цьому випадку потреба в спілкуванні
реалізується, перш за все, як міжособистісна взаємодія. Міжособистісна взаємодія
стає спілкуванням тільки тоді, коли відбувається взаємний обмін думками і
почуттями з утворенням загального фонду цих думок і почуттів, знань, умінь,
інтересів, ціннісних орієнтацій.
У широкому сенсі взаємодія має значення випадкового або навмисного,
приватного або публічного, тривалого або короткочасного, вербального або
невербального особистісного контакту двох або більше осіб, що має наслідком
взаємні зміни їхньої поведінки, діяльності, відносин, установок. У вузькому сенсі
міжособистісна

взаємодія

розглядається

як

система

взаємнообумовлених

індивідуальних дій, пов’язаних циклічною причинною залежністю, при якій
поведінка кожного з учасників виступає одночасно і стимулом, і реакцією на
поведінку інших.
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Основу класифікації форм взаємодії може визначати кількість суб’єктів,
котрі спілкуються [664]. У цьому випадку мова йтиме про 1) парну взаємодію
(діада, якою передбачено взаємодію між двома суб’єктами), 2) групову взаємодію
(взаємодія між багатьма суб’єктами), 3) міжгрупову взаємодію (наявність як
мінімум двох груп), 4) суб’єктно-груповою взаємодією (наявність суб’єкта, який
може взаємодіяти з групою; цим суб’єктом може бути лідер або член групи).
Форми взаємодії можуть поділятися залежно від готовності її учасників до
реалізації контакту [164]. У цьому випадку показниками взаємодії є 1) відкритість
індивідів

до

реалізації

контакту,

спроможність

демонструвати

свою

індивідуальність, щиро виражати думки, почуття тощо; 2) здійснення зворотного
зв’язку (спроможність не тільки фіксувати інформацію про інших людей, але й
змінювати свою поведінку на основі врахування мотивів, інтересів, психологічного
стану інших учасників взаємодії).
Іншу класифікацію форм взаємодії пропонує І. Зимня [204]. Основу цієї
класифікації складає характер взаємовідносин між її учасниками. Відповідно
формами взаємодії є: 1) партнерство (спрямоване на досягнення взаєморозуміння
у визначенні цілей спільної діяльності та способів ціледосягнення; досягненню
учасниками поставленої мети сприяє досягнення партнерами індивідуальних цілей;
у випадку партнерства проявляються такі характеристики взаємодії, які сприяють
організації спільної діяльності людей); 2) протистояння (досягнення мети одним із
учасників перешкоджає чи взагалі виключає можливість досягнення мети іншими її
суб’єктами, а як наслідок – гальмує розвиток спільної продуктивної праці;
взаємодії притаманні такі ознаки, котрі не сприяють успішному здійснення
діяльності).
У психологічних джерелах [84; 85; 662] йдеться й про типи взаємодії. Їх
визначення здійснено на основі врахування суб’єктивного вибору особистостей, які
вступили у взаємодію. Типами взаємодії є 1) співробітництво (члени групи
взаємодіють залежно від мети діяльності; взаємодія може відбуватися у формі
кооперації, координації, взаємодопомоги і взаємного сприяння; цей тип взаємодії
стимулює виникнення стосунків, які згуртовують її членів); 2) суперництво
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(взаємодія між членами групи може набувати вияву змагання, конкуренції,
конфронтації, конфлікту тощо; сприяє виникненню в учасників взаємодії
різнополюсних негативних переживань, недоброзичливого ставлення до переможця
з боку інших учасників взаємодії); 3) домінування (вияв між учасниками взаємодії
авторитарних стосунків).
Також взаємодія характеризується з позицій психології спілкування.
Відповідно до міркувань З. Ковальчук [247],

взаємодія є багатокомпонентним

процесом, що включає взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємовідношення,
взаємні дії, взаємовплив. Усі ці підпроцеси взаємопов’язані, детерміновані. Тому
чим краще знають один одного учасники взаємодії, тим більше в них можливостей
для формування позитивних особистих або ділових стосунків, тим ширший їхній
потенціал в організації і здійсненні спільної діяльності. В основі взаємодії лежить
спілкування, яке виконує такі функції: перцептивну (взаємосприйняття партнерів),
комунікативну (взаємообмін

інформацією), інтерактивну (власне

взаємодія

партнерів).
Основними ознаками міжособистісної взаємодії як форми спілкування є
предметність (наявність зовнішньої (по відношенню до взаємодіючих індивідів) мети,
здійснення якої з різних причин припускає необхідність поєднання зусиль);
експліцированість (доступність для стороннього спостереження); ситуативність
(регламентація тривалості, інтенсивності, норм і правил інтеракції конкретними
умовами); рефлексивна багатозначність (прояв усвідомлених суб’єктивних намірів,
неусвідомлюваним або частково усвідомлюваним наслідком спільної участі в складних
видах колективної діяльності).
Структура міжособистісної взаємодії має певні складові компоненти. За
М. Обозовим [397], це когнітивний (включає всі психічні процеси, пов’язані з
пізнанням оточення і самого себе; перш ніж відчувати симпатії-антипатії, брати
участь у спілкуванні, людина усвідомлено або не усвідомлено пізнає іншу людину);
афективний (включає все те, що пов’язано зі станами (позитивними емоційними
або

конфліктними),

почуттями

(симпатії-антипатії,

задоволеності

собою,

партнером, роботою тощо); виявляється в міжособистісних взаємостосунках,
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визначаючи особливості сприймання, розуміння людини людиною, регулюючи
характер поведінки між партнерами); поведінковий (включає результати діяльності,
вчинки тощо; поведінка розуміється як зовнішня активність суб’єкта, спрямована
на успішність спільної діяльності).
У науковому дослідженні В. Панюшкіна [420] йдеться про комунікативну
взаємодію, яка будучи складовою педагогічної взаємодії, набуває характеру
взаємодії

міжособистісної.

Переведення

навчального

процесу

на

рівень

особистісної взаємодії перетворює навчання у «двоспрямований» процес, який веде
до стирання протилежності між позиціями вчителя й учня. Навчальний процес
перетворюється в діалог, де світогляд учня взаємодіє зі світоглядом учителя, що
збагачує їх обох.
Продовжуючи зазначені вище міркування, З. Ковальчук [247] вказує на те,
що комунікативна і міжособистісна взаємодія щодо педагогічної взаємодії
перебувають у позиції послідовного підпорядкування, а тому структурні складові
міжособистісної взаємодії можуть бути розглянуті як структурні складові
педагогічної взаємодії. На думку психолога, педагогічну взаємодію слід розглядати
як активні міжособистісні комунікативно-перцептивні взаємини вчителя й учнів,
що сприяють розвитку пізнавальної мотивації в навчальній діяльності, зростанню
активності суб’єктів взаємодії, котра виявляється в інтенсивності спрямованості
особистості на діяльність і забезпечує взаємодіючим сторонам емоційне
благополуччя в ставленнях, що склалися у спільній діяльності, та є запорукою
подальшого розвитку / саморозвитку кожного з них.
У

контексті

розгляду

взаємодії

як

основи

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів ми послуговуємося тлумаченням, яке
запропонувала З. Ковальчук. Педагогічна взаємодія – це «соціальний феномен,
котрий виявляється у взаємодії двох субкультур – учительської (насамперед, в
офіційному і загальнопедагогічному планах) та учнівської. Учительський та
учнівський соціолекти в їхньому номінативному, предикативному й оцінному
аспектах

демонструють

ознаки

діалектичних

суперечностей

психолого-

педагогічної взаємодії як взаємодії соціальної. Функціональна суть зводиться до
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того, що педагогічна взаємодія у комунікативному аспекті стає експлікацією змісту
навчального завдання і його перетворенням на спосіб виконання. Послідовність
смислових предикатів і предикувань у відповідь утворює дискурс, який є
опосередкуванням завдання як спільного об’єкта взаємодії» [247, с. 68].
Виокремимо наукові погляди, які сприятимуть визначенню психологопедагогічних аспектів організації педагогічної взаємодії. Розглядаючи афективні
функції педагогічної взаємодії, М. Магомед-Ємінов [323] акцентує увагу на
емоційному

контакті

педагога

з

учнями;

виявленні

культури

почуттів,

спрямованості на педагогічну взаємодію, що, у свою чергу, сприяє саморегуляції
настрою й емоцій. Основу афективної функції становить інформація, що має
емоційне навантаження. Це відомості про емоційний та психічний стан учнів і
педагога, про налаштованість їх на взаємодію, про стосунки між педагогом та
учнями, почуття симпатії, антипатії, індиферентності. «Від емоційного характеру
педагогічної взаємодії педагогів та учнів залежить навчально-виховний процес, бо
кожна педагогічна дія має певний емоційний фон, який має певний вплив на всю
навчально-виховну роботу. Складовими педагогічної взаємодії є взаємини, що
виникають між педагогом та учнями, основу яких становлять емпатія, симпатія,
антипатія,

індиферентність,

амбівалентність.

Це

психологічні

механізми

функціонування педагогічної взаємодії» [323, с. 64].
За З. Ковальчук [247], поняттям «педагогічна взаємодія» охоплюється
міжособистісний контакт учителів і учнів, який відбувається як приватний або
публічний, короткочасний або тривалий, вербальний або невербальний, шкільний
або позашкільний, прямий або опосередкований спосіб. Міжособистісний контакт,
здійснюючись (відбуваючись) як взаємовплив, призводить до взаємних змін
спілкування, поведінки та діяльності. Педагогічна взаємодія проявляється як
співробітництво, коли сторонами досягається взаємна згода у розумінні сети
спільної діяльності, шляхів, способів та засобів їх досягнення.
Розглядаючи

смислове

поле

поняття

«вплив»,

зазначимо,

що

його

фізіологічну основу складають погляди І. Павлова на виняткову пластичність
вищої

нервової

діяльності

людини.

«Ніщо

не

залишається

нерухомим,
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непіддатливим, а все завжди може бути досягнуте, змінюватися на краще аби були
здійснені відповідні умови» [415, с. 54].
У найзагальнішому значенні під впливом [476] розуміється процес, що
відбувається на різних рівнях існування матеріальних явищ та їхніх окремих
властивостей (фізичних, хімічних, біологічних, енергетичних, психологічних та
інших) та реалізується в процесі взаємодії двох або більше рівновпорядкованих
систем. Результатом впливу є зміна у структурі просторово-часових характеристик
стану хоча б однієї з них.
З. Ковальчук [247], розглядаючи психологічний вплив, пояснює його як
багаторівневий та багатоякісний процес, який забезпечує детермінацію та
регуляцію різних функціональних утворень і станів в єдиній психологічній
організації людини. Психологічний вплив здійснюється в різних функціональних і
просторово-часових режимах та характеризується різними психологічними рівнями
організації й наслідками для людини. Комплексний характер психологічного
впливу виразно проявляє себе і в практичному плані, тобто у педагогічному
процесі.
У праці В. Рибалка [469] педагогічний вплив визначено як конкретний вид дії
вчителя, спрямованої на учня, в якому педагог використовує цілу систему засобів
та методів, у тому числі й психологічних, а основним її результатом є зміни у
психіці учня, тобто: зміни його суб’єктивних характеристик (потреб, установок,
ставлень, моделей поведінки, перцептів, конструктів тощо). У впливові виділяють
зміст впливу (це ті погляди, переконання, ставлення, смисли, стилі поведінки, які
вчитель хотів би бачити надбанням учня); форму впливу (конкретна організація,
структура, перебіг впливу в просторі та часі).
Педагогічні впливи класифікують [247] за
а) актуалізацію

психічних

станів

(вольового

змістом (спрямовані на

зусилля

учня)

і

процесів

(мисленнєвого зосередження на розв’язуванні задачі); б) сприяння становленню і
розвитку особистісних якостей); широтою, глибиною, дієвістю (ефективністю);
довготривалістю

ефектів

впливу;

психологічним

невербальні, комбіновані); інтенсивністю; складністю.

вираженням

(вербальні,
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У психологічних джерелах виділяють імперативну, маніпулятивну й
розвивальну стратегії педагогічного впливу, які схарактеризовано в додатку В.1.
Педагогічний вплив реалізується у педагогічних діях, які С. Кондратьєва
[260] класифікує у такий спосіб: організуючі (порада, попередження помилок у
роботі, настанова, інструктування тощо); оцінні (похвала, критичне повчання,
дружня посмішка, делікатний осуд тощо); дисциплінуючі (зауваження-ствердження,
зауваження-питання, підвищення інтонації тощо).
Основу здійснення педагогічного впливу визначають психологічні прийоми.
За О. Гуменюк [149]; І. Дубовим [181]; В. Москаленко [377]; М. Тепляковим [574];
В. Терещенко [575], до найтиповіших і найпоширеніших психологічних прийомів
педагогічного впливу віднесено переконання, заохочення, вияв доброти, уваги і
турботи, активізація потаємних почуттів дитини, опосередкування, фланговий
підхід, пробудження гуманних почуттів, моральна підтримка і зміцнення віри у
власні сили, організація успіху в учінні, довіра, залучення до цікавої діяльності,
вправа, рівнобіжна педагогічна дія, розпорядження, приязний докір, натяк, удавана
байдужість, іронія, розвінчування, удавана недовіра, вияв обурення, осуд,
покарання, вибух. Слід наголосити на тому, що зазначена вище класифікація
психологічних прийомів педагогічного впливу певною мірою є умовною й почасти
орієнтована на полегшення їхнього практичного використання. На переконання
З. Ковальчук [247], ці прийоми можна розглядати з позиції прямого (непрямого)
впливу педагога на учня та аналізувати, чи спричинює вплив повільні, стрімкі,
докорінні зміни у свідомості учня; чи враховується зміст й емоційне забарвлення
почуттів, які зароджуються; чи виникатимуть позитивні зміни у поведінці дитини.
У додатку В.2 наведено результат аналізу напрацювань М. Теплякова [574] й
З. Ковальчук [247], у яких йдеться про психологічні прийоми педагогічного впливу.
У підходах до учня доцільним є розумне поєднання конструктивних і гальмівних
психологічних прийомів педагогічного впливу, оскільки конструктивні прийоми
сприяють появі й зміцненню позитивних форм поведінки, а гальмівні –
попереджають закріплення негативних.
Значущими для нашого дослідження є міркування С. Максименка та
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Т. Щербаня 328 про те, що спілкування слід розглядати як взаємодію двох (або
більше) людей, спрямовану на узгодження та об’єднання їхніх зусиль з метою
налагодження взаємостосунків та досягнення спільного результату.
Спілкування в навчально-дослідницькій діяльності трактуємо як взаємодію
суб’єкта діяльності з іншими, спрямовану на визначення власних дій та дій, які
виконуються в парі чи групі, з метою відкриття суб’єктивно нових знань і способів
дій. Спілкування як взаємодія має включати етапи (етап установки контакту; етап
орієнтування

в ситуації спілкування, осмислення

того, що

відбувається,

дотримання паузи; етап обговорення проблеми, що цікавить; етап вирішення
проблеми; етап завершення контакту (вихід із нього)) та структурні компоненти
(комунікативний (обмін інформацією між учасниками навчального процесу);
інтерактивний (обмін діями (у разі необхідності)); перцептивний (процес
сприймання учасниками спілкування один одного та встановлення взаєморозуміння
між ними)).
Функціями спілкування з позиції вчителя є контактна (встановлення
контакту як стану спільної готовності до прийому і передачі повідомлення);
мотиваційна (сприяння встановленню взаємовпливів, формування певних настанов
і мотивів діяльності); інформаційна (передача необхідної інформації); регулятивна
(організація й управління діями учнів); інтерактивна (реагування на інформаційні
запити), а з позиції учня мотиваційна (самовмотивування до здійснення
діяльності);

розуміння

(адекватне

сприймання

смислу

повідомлення,

самоорганізація до здійснення необхідних дій); уточнювальна (отримання
додаткової

інформації,

необхідної

для

вияву

пізнавальної

самостійності);

координаційна (взаємне орієнтування та узгодження дій під час організації спільної
діяльності).

Спілкування

вибудовується

як

міжособистісна

взаємодія

в

навчально-дослідницькій діяльності та як внутрішній діалог її учасників.
Здійсненню

навчально-дослідницької

формально-рольового

спілкування,

комунікатора і реципієнта.

діяльності
яке

сприятиме

характеризується

реалізація

зміною

ролей

76

Отже, розгляд педагогічної взаємодії як основи організації навчальнодослідницької діяльності передбачає акцентування уваги на взаємодії тих, хто
навчає (вчитель, учень, учні), з тими, хто навчається (учень, учні). Педагогічна
взаємодія є процесом безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів
навчально-дослідницької діяльності один на одного, який породжує взаємозв’язок
між ними й причинну обумовленість їхніх дій.
Взаємодія у навчально-дослідницькій діяльності має вияв у суб’єктсуб’єктних стосунках між педагогом і учнем, які почергово змінюють позицію
комунікатора (діяча), який інформує (діє), на позицію реципієнта, який активно
сприймає інформацію. У такий спосіб відбувається, по-перше, взаємний обмін
вербальними й невербальними сигналами, діями, операціями, установками,
емоційними

станами;

по-друге,

здійснюється

система

взаємообумовлених

індивідуальних дій, пов’язаних циклічною причинною залежністю, при якій
поведінка кожного з учасників навчально-дослідницької діяльності виступає
одночасно і стимулом, і реакцією на поведінку інших. У процесі організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів доцільними є парна,
групова та міжгрупова форми взаємодії.
Педагогічна взаємодія базується на суб’єкт-суб’єктній парадигмі взаємин
учасників

взаємодії,

реалізується

з

домінуванням

розвивальної

стратегії

педагогічного впливу, вибудовується як система взаємовпливів, які сприяють
особистісному розвитку кожного з учасників взаємодії, набуває вияву в
спілкуванні.

77

Висновки до першого розділу
На

основі

ретроспективного

аналізу

історико-педагогічних

джерел

виокремлено два періоди становлення смислового поля поняття «навчальнодослідницька діяльність». Перший із них (від початку ведення літопису – до 70-х
років

XX століття)

характеризується

синонімічним

використанням

понять

«навчально-дослідницька діяльність» і «дослідницька діяльність». Другий період
(1970 р. – сьогодення) – це період розрізнення цих понять й формування
самодостатнього смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність».
Початок

другого

періоду

був

спричинений

процесом

розробки

стратегій

реформування початкової ланки освіти та визначенням одним із завдань початкової
школи завдання навчити учня самостійно вчитися.
На основі аналізу напрацювань другого періоду було зроблено висновок, що
процес становлення смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність»
доцільно доповнити інтерпретацією його сутнісного змісту в контексті базових
понять «діяльність», «навчальна діяльність», «дослідницька діяльність». Визначення
смислового концепту навчально-дослідницької діяльності, здійснене з урахуванням
базового поняття «діяльність», акцентувало увагу на таких складових психологічної
теорії діяльності, як кільцева структура діяльності (О. Леонтьєв, П. Анохін) та її
ієрархічно структурно-компонентна будова (О. Леонтьєв, Б. Ананьєв).
Формування сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності, здійснене
на основі базового поняття «навчальна діяльність», сприяло визначенню основних
характеристик, процесуальних ознак, індивідуального й колективного суб’єкта,
предмета, структури, компонентного складу, результату навчально-дослідницької
діяльності. Уточнення сутнісного змісту поняття було здійснено в контексті
поняття «дослідницька діяльність», що, у свою чергу, сприяло розгляду
дослідницької й навчально-дослідницької діяльності як нетотожних видів
діяльності.
У контексті базових понять сформульовано таке визначення: навчальнодослідницька діяльність молодших школярів – це вид навчальної діяльності, яка
здійснюється в урочний і позаурочний час як процес відкриття учнем суб’єктивно
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нових знань і способів дій на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими. Виявляється у розумових і практичних діях, котрі спрямовуються на
усвідомлення мети і формулювання цілей діяльності, визначення й упорядкування
дій у її складі, виконання запланованого, здійснення самоконтролю ходу виконання
дій, самооцінка, встановлення розбіжності між метою і одержаним результатом та
формулювання висновку про доцільність / недоцільність пошуку нових більш
адекватних меті способів дій.
Основою організації навчально-дослідницької діяльності є педагогічна
взаємодія, тобто взаємодія тих, хто навчає (учитель, учень, учні), з тими, хто
навчається

(учень,

учні).

Педагогічну

взаємодію

розглянуто

як

процес

безпосереднього або опосередкованого впливу суб’єктів навчально-дослідницької
діяльності один на одного, який породжує взаємозв’язок між ними й причинну
обумовленість їхніх дій.
Взаємодія у навчально-дослідницькій діяльності має вияв у суб’єктсуб’єктних стосунках між педагогом і учнем, які почергово змінюють активну
позицію на умовно пасивну, тобто позицію комунікатора (діяча), який інформує
(діє), на позицію реципієнта, який активно сприймає інформацію.
Спілкування в навчально-дослідницькій діяльності розглянуто як взаємодію
суб’єкта діяльності з іншими учасниками діяльності, яку спрямовано на визначення
власних дій та дій, які виконуються в парі чи групі, з метою відкриття суб’єктивно
нових знань і способів дій.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у публікаціях,
які відображають основні наукові результати дисертації [339; 636; 641; 646; 365;
698].
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РОЗДІЛ ІІ
ПЕРЕДУМОВИ ТА УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ШКОЛІ І СТУПЕНЯ
2.1. Цілепокладання

та

законодавчо-нормативна

визначеність

організації навчально-дослідницької діяльності в початковій ланці освіти
Цілепокладання як специфічно людська здатність ставити перед собою мету
й цілі й реалізувати їх має суттєве значення для процесу організації навчальнодослідницької діяльності в цілому та в початковій школі зокрема. З огляду на
зазначене встановимо смислове поле складових поняття «цілепокладання» та
акцентуємо увагу на їхньому формулюванні в контексті організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів.
У дидактичному контексті зміст поняття «цілепокладання» стосується
визначення як загальних, так і більш конкретних ознак процесу навчання.
Прикладом вияву загальних ознак процесу навчання є тлумачення поняття, яке
запропонувала Н. Мойсеюк [370]. Цілепокладання – це трансформація загальної
педагогічної мети в конкретні завдання, які можливо реалізувати на даному етапі
педагогічного процесу в наявних конкретних умовах. Звернення до конкретних
ознак процесу навчання характерне для визначення, сформульованого В. Шарко
[657]. Цілепокладання – це процес формування мети, розгортання її у часі та в
даному інформаційному просторі на основі врахування особливостей виконавців
діяльності, у ході якої передбачається досягнення поставлених цілей.
Цілепокладання – це «логіко-конструктивна операція, якою передбачено
аналіз обставин, облік відповідних нормативних документів (стандартів освіти,
програми з предметів); визначення на цій основі потреб та інтересів, що підлягають
задоволенню; з’ясування наявних ресурсів і можливостей для задоволення потреб
та інтересів учасників діяльності; вибір потреб чи інтересів, задоволення яких за
обсягом витрат ресурсів дасть найбільший ефект; формулювання мети» [657, с. 9].
Складовими цілепокладання є

мета і ціль (рис. 2.1), які, будучи

системотвірними і вихідними у виборі засобів досягнення запланованого, дещо
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різняться за своїм змістом. Так, у словнику синонімів української мови
зазначається, що «мета – це те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; цілі перев.
у множині» [552, с. 821]. У Великому тлумачному словнику сучасної української
мови мета тлумачиться як «те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти» [82, с. 661];
а ціль – «те, до чого прагнуть, чого намагаються досягти» [82, с. 1588]. Для
порівняння хотіти – це 1) мати бажання, охоту до чогось, відчувати потребу в чомунебудь; 2) мати намір, збиратися (щось робити) [82, с. 1571]; намагатися – це
пробувати робити що-небудь; докладати зусиль до чого-небудь [82, с. 723]. За
В. Бондарем, мета – це «передбачення головного очікуваного результату будьякого виду діяльності, а ціль – це те, що вказує на напрям руху до результату,
наперед передбаченого метою. Ціль завдається, мета досягається, результат
отримується» [53, с. 254].
М. Савчин [515], розмежовуючи мету і ціль, акцентує увагу на тому, що
поставлена мета завжди частково не досягнута, а результат містить те, що не
передбачалося в первинному задумі. Задана зовні мета навчальної діяльності і мета
її суб’єкта не тотожні; загальна мета є об’єктивно-логічною, особистопсихологічною; загальну мету навчальної діяльності завдають суспільство,
учитель, вона зазначена у навчальному плані, програмі, методичних розробках, а
постановка конкретних цілей неможлива без активної участі учня. Цілі суб’єкта
діяльності є конкретним вираженням його потреб, мають складну структуру та
ієрархію. Учень може вчитися, щоб оволодіти знаннями і способами дій, заслужити
похвалу вчителя, досягнути високого статусу в групі, наблизитися до досягнення
соціально значущих цілей.
У психологічному словнику [460] зазначено, що мета полягає у передбаченні
у свідомості індивіда результату, на здобуття якого спрямована його діяльність,
діяльність групи або ж усього суспільства. Мета у вигляді логічної моделі фіксує
бажане, до чого людина прагне, що є для неї взірцем у певному виді діяльності.
Мета організує, спонукає, виступає мотивом для діяльності, а значить, є активною
стороною людської свідомості. Мета тісно пов’язана із засобами її досягнення. Цей
зв’язок відображається в тенденції оптимальності, яка вимагає, щоб мета була, по-
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перше, науково обґрунтована, по-друге, практично досяжна, а засоби руху до
мети – оптимальними. Мета має виняткове значення для спрямування, організації
діяльності, постановки конкретних завдань.
Натомість ціль ми розглядаємо як ідеальний внутрішньо спонукальний мотив
діяльності, що визначає спосіб і характер дій людини й підпорядковує її волю. Ціль
реалізується за допомогою засобів, які являють собою сукупність об’єктивних
матеріальних факторів і способів діяльності, що ведуть до досягнення мети. Засіб
служить реалізації цілі тому, що він є втіленою єдністю об’єктивного і
суб’єктивного. З одного боку, засіб має спільну природу з об’єктами, на які
спрямована дія, а, з іншого –, обирається (здебільшого створюється) суб’єктом
відповідно до цілі й протистоїть об’єктам як щось відмінне від них. Ціль як
«усвідомлений і прийнятий мотив діяльності регулює вибір засобів для її
здійснення, спрямовує діяльність, мобілізує досвід, волю й енергію особистості»
(В. Бондар) [53]; «виступає як чинник, що обумовлює спосіб і характер діяльності,
виступає у ролі вихідного побудника діяльності» (В. Шарко) [657].
Мета і ціль мають спільні особливості. Кожна з них може бути
проміжною і кінцевою, ближньою і віддаленою, окремою і загальною. Віддалену
мету освіти відображено в Державній національній програмі «Освіта» («Україна
XXІ століття»). Мету і пріоритетні напрями розвитку освіти представлено в
Національній доктрині розвитку освіти. У Концепції загальної середньої освіти
конкретизовано мету на рівні діяльності школи.
За В. Ягуповим [683], віддалена мета освіти полягає у забезпеченні
постійного розвитку учня, його духовного становлення, гармонізації відносин із
собою та іншими, із соціальним оточенням. У такий спосіб освіта на державному
рівні створює умови для розвитку і саморозвитку, виховання і самовиховання,
учіння і самоучіння всіх і кожного. На думку Г. Селевка [524], це розвиток всієї
цілісної сукупності якостей особистості (знань, умінь, навичок, способів розумових
дій), самокерованого механізму особистості, сфери естетики і моральності та сфери
дійово-практичної. Міра цього розвитку – це головний результат освіти, критерій
якості роботи педагога, керівника, педагогічної системи в цілому.
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процес формування мети,
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його етапі; цілі вивчення
окремих предметів; цілі
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складають предмет; цілі
вивчення розділів; цілі
вивчення окремих тем;
освітні, виховні,
розвивальні цілі уроку

1. …
2. …
3. …
…
освітні, виховні, розвивальні можливості навчального матеріалу;
досягнутий рівень знань, умінь та якостей особистості

конкретні результати на
уроці

загальні цілі

проміжні цілі

найближчі цілі

формування
здібностей до
засвоєння
наукових,
культурних
надбань

віддалені цілі

проміжна, кінцева; ближня, віддалена; окрема, загальна
формування
пізнавальних
потреб, мотивів,
уміння вчитися,
розвиток психічних
процесів

засвоєння розділу (теми)

Рис. 2.1. Суть цілепокладання як педагогічного поняття
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Отже, віддалена мета освіти в узагальненому вигляді відображається в
держаних документах. Подальша конкретизація мети фіксується в програмах
навчальних

предметів,

підручниках,

навчальних

посібниках

для

учителів,

дидактичних матеріалах для учнів та в конспектах уроків, адже мета уроку – це
заздалегідь запрограмований учителем результат, що має бути досягнутий
учителем і учнями наприкінці уроку.
Аналізуючи цілі, Т. Байбара [24] вказує на те, що система цілей будується на
основі ієрархічного підпорядкування, зміни рівня узагальнення і конкретності,
включає суспільні цілі, педагогічні цілі навчання на певному його етапі, цілі
вивчення окремих предметів, цілі вивчення курсів, які складають предмет, цілі
розділів, цілі окремих тем.
Вимоги суспільства до освіти, тобто загальні цілі, втілюються в зміст
навчальних предметів, який визначається як «педагогічна модель соціального
замовлення». У зв’язку з цим певна логічно завершена частина змісту передбачає
реалізацію конкретних власне педагогічних цілей. Особливість визначення цілей
полягає в «перекладі» змісту предмета на «мову» конкретних власне педагогічних
цілей з урахуванням конкретної педагогічної ситуації (можливостей учнів в
оволодінні змістом, наявних засобів навчання тощо) та

з обов’язковим

співвідношенням із цілями інших рівнів в їх ієрархічній системі.
О. Савченко [506] вказує на те, що навчальні цілі підпорядковані загальним
цілям конкретної ланки освіти та шкільної освіти в цілому, які, в свою чергу,
зумовлені функціями в державній системі неперервної освіти.
Розкриваючи зміст цілей різних рівнів, Ю. Кулюткін зазначає, що суспільні
цілі задаються у формі узагальненого суспільного ідеалу всебічно розвиненої
особистості, активного, творчого суб’єкта суспільного і трудового життя. Вони
відносно стійкі в певний період історичного розвитку суспільства і тому
визначають загальну стратегію навчання, виховання і розвитку. Суспільні (вихідні)
цілі інституційного характеру конкретизуються відповідно до етапу і форми освіти,
зокрема шкільної. Вони динамічніші за попередні, уточнюються і коригуються
щодо

умов

навчального

закладу

та

суспільної

ситуації.

Вихідні

цілі
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конкретизуються у змісті освіти на кожному етапі й перетворюються в
конструктивні цілі, в яких відображається специфіка та можливості змісту
навчального предмета. Практична реалізація конструктивних цілей відбувається
через оперативні цілі. Оперативні цілі є наймінливішими, оскільки визначаються з
урахуванням ситуації реального процесу навчання. Цілі вищого рівня узагальнення
в ієрархічній системі є стратегічними для цілей з нижчим рівнем узагальнення, а
наступні виступають тактичними для попередніх.
За В. Загвязинським [196], цілі навчання на рівні педагогічного втілення
визначаються, з одного боку, освітніми, виховними і розвивальними можливостями
навчального матеріалу, а, з іншого –, досягнутим рівнем знань, умінь й
особистісних якостей учнів.
Зміст цілепокладання знайшов відображення в меті уроку, яка конкретизує
можливості розвитку, навчання й виховання учнів на матеріалі певного предмета,
під час вивчення певних розділів, тем. «Найближчі цілі фігурують на кожному
уроці й відображають конкретні результати, яких мають досягти учні; проміжні
цілі стосуються засвоєння навчального розділу або теми; віддалені – стосуються
формування здібностей до засвоєння наукових надбань, досягнень людської
духовності й культури, ціннісних орієнтацій, соціального досвіду. Найзагальніші
цілі полягають у формуванні широких пізнавальних потреб і мотивів, повноцінної
навчальної

діяльності

(уміння

вчитися),

розвитку

наукового

мислення;

перспективні – розвитку здібностей у певній сфері (літературі, лінгвістиці,
математиці тощо), самоконтролю, волі, акуратності, мислення тощо» [506, с. 34].
Результати навчальної діяльності завжди ієрархізовані. Тому в навчальній
діяльності слід бачити ближні й віддалені цілі. На думку В. Безпалько, ціль має
бути поставлена таким чином, щоб її досягнення можна було продіагностувати.
М. Кларін [241] до типових способів постановки цілей процесу навчання
відносить формулювання, котрі містять вказівку на зміст предмета (вивчити явище
та ін.); діяльність учителя (ознайомити учнів із…, продемонструвати прийоми…);
внутрішні процеси інтелектуального, емоційного, особистісного й інших видів
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розвитку учнів (формувати вміння…, розвивати мислення…); діяльність учнів
(дослідження явища дифузії, розв’язування задач).
Засобами реалізації завданих цілей і досягнення мети є навчальні завдання,
навчальні проекти, вправи, задачі, екскурсії, дидактичні ігри, спостереження,
досліди, проблемні ситуації. Варто акцентувати увагу на тому, що деякі школярі
вбачають мету своєї діяльності в отриманні правильного результату під час
виконання завдання, розв’язування задачі тощо, а не в засвоєнні способів дій
(діяльності).
Враховуючи те, що метою, цілями і результатом навчальної діяльності є
особистісний розвиток учня, який скеровується як сьогоденням, так і ближньою, і
віддаленою перспективою його самореалізації за тих чи інших умов суспільного
розвитку, цілепокладання в освіті зазнає корекційних впливів, які визначаються
трансформаційними процесами, що відбувалися й відбуваються в суспільстві.
І. Підласий слушно вказує на те, що актуальним для сьогодення є перегляд
мети і цінностей школи. «Без ревізії не обійтися – XXІ століття надворі. Колишніх
завдань ніхто не скасовує – учити, виховувати, розвивати гармонійно і всебічно
необхідно. Але сьогодні необхідно набагато більше піклуватися про те, щоб за час
шкільного навчання кожен учень зміг реалізувати себе, задовольнити свої запити,
набути таких умінь і навичок, що відповідають його можливостям, цілям, інтересам
і життєвим планам» [438, с. 297-298].
Як показує досвід, формування освітньої мети й цілей відбувається на
міжнародному чи міжнаціональному рівнях, оскільки основні пріоритетні
напрямки розвитку освіти проголошуються в міжнародних конвенціях і є
стратегічними орієнтирами міжнародної спільноти.
Отже,

педагогічне

цілепокладання

в

процесі

організації

навчально-

дослідницької діяльності передбачає діяльність з формування мети, яка оптимально
задовольняє суспільним запитам, відображення її в цілях, формулювання яких
здійснюється з урахуванням особистісних потреб, особливостей та умов здійснення
процесу навчання в конкретному навчальному закладі з певним контингентом
учнів.
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У законі України «Про освіту» (за 1991 р. та редакцією станом на
01.01.2015 р.) цілепокладання представлено метою освіти, яка полягає у всебічному
розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, та цілями, що
спрямовуються на розвиток її талантів,
виховання

високих моральних

розумових

і фізичних

здібностей,

якостей, формування громадян, здатних до

свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального,
творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу,
забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями.
У Базовому навчальному плані Державного стандарту початкової загальної
освіти (2011 р.) передбачення головного очікуваного результату конкретизується
метою, яка визначається з огляду на такі освітні галузі, як «Мови і літератури»,
«Суспільствознавство», «Природознавство», «Математика», «Здоров’я і фізична
культура», «Технології» та «Мистецтво». У додатку Г наведено результати аналізу
спрямованість мети опрацювання освітніх галузей на організацію навчальнодослідницької діяльності учнів. У Навчальних програмах для загальноосвітніх
навчальних закладів із навчанням українською мовою (1-4 класи) [381] зазначається,
що зміст освіти як результат спрямовуються на формування ключових
компетентностей,

а

саме:

уміння

вчитися,

інформаційно-комунікативної,

загальнокультурної, здоров’язбережувальної, громадянської, соціальної.
Отже, складовими цілепокладання є мета і цілі. Мета, маючи соціоісторичну
природу та будучи об’єктивно-логічним утворенням, сприймається як логічна
модель, що фіксує бажане шляхом передбачення головного очікуваного результату
на різних рівнях ієрархічного підпорядкування: від загальної суспільної мети до
мети конкретного уроку. Суть мети розкривається змістом словосполучення
«хотіти

досягти».

Основоположність

та

фундаментальність

мети

умовно

підкреслюється наявною можливістю мовленнєвого використання цього слова
лише в однині.
У контексті організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів поняття «мета» використовується на позначення головного очікуваного
результату. Мета організації навчально-дослідницької діяльності полягає у
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здійсненні молодшими школярами процесу відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій в урочний та позаурочний час. Ця загальна мета організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі набуває конкретизації в меті уроку,
на якому вчитель планує здійснення цього виду діяльності учнем чи учнями. Як
приклад наведемо такі формулювання конкретної мети організації навчальнодослідницької діяльності учнів на уроці: сприяти самостійному формулюванню
дітьми висновку про… (далі зазначається конкретне знання або певний спосіб
діяльності). Як приклад, сприяти самостійному формулюванню дітьми висновку
про різноманіття тваринного світу на основі аналізу даних отриманих під час
проведення екскурсії (виконання навчального проекту); сприяти самостійному
формулюванню дітьми висновку про спосіб вимірювання довжини предметів за
результатами виконання практичної роботи; сприяти самостійному формулюванню
дітьми висновку про спосіб розрізнення часових форм дієслова за результатами
виконання вправи (системи вправ) тощо.
На різновекторність досягнення головного очікуваного результату, який
передбачено метою, вказує лексична особливість слова «ціль», а саме: можливість
використання слова як в однині, так і в множині. Суть цілей розкриває зміст
словосполучення «намагатися досягти». Цілі організації навчально-дослідницької
діяльності в початковій школі слід розглядати як стосовно вчителя (це конкретне
вираження фахових потреб, поява яких спричинена сформульованою метою), так і
стосовно учнів (це усвідомлений і прийнятий спонукальний мотив до діяльності).
На рівні педагогічного втілення цілі визначаються з урахуванням освітніх,
виховних і розвивальних можливостей навчального матеріалу та з огляду на рівні
навченості й научуваності учнів.
Цілі обумовлюють спосіб організації вчителем діяльності учнів, регулюють
вибір засобів (завдання, вправи, дидактичної гри тощо). Як приклад наведемо такі
формулювання цілей: вправляти у самостійному визначенні послідовності дій під
час розв’язання задачі; вправляти у виявленні відмінностей у написанні слів;
вправляти у застосовуванні відомих знань і способів дій для вирішення проблемної
ситуації тощо.
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Стосовно учнів цілі здійснення навчально-дослідницької діяльності
вбачаємо в оволодінні знаннями й способами дій. Зазначене може набувати таких
формулювань: я хочу навчити себе… (приміром, я хочу навчити себе способу
вимірювання довжини відрізків у міліметрах; я хочу навчити себе способу
розв’язування числових нерівностей; я хочу навчити себе способу називання
малюнка; я хочу навчити себе способу виготовлення сніжинки технікою витинанки
тощо).
2.2. Просторово-середовищний підхід до визначення змісту навчальнодослідницької діяльності молодших школярів
На наше переконання, визначення змісту навчально-дослідницької діяльності
має здійснюватися з урахуванням вітчизняних і зарубіжних напрацювань з теорії
змісту освіти, встановлення смислового поля дефініцій «зміст освіти», «навчальний
предмет», «курикулум».
Перш за все зазначимо, що у наукових джерелах [53; 204; 334; 370; 506]
зміст освіти розглядається як історична категорія, своєрідна модель реалізації
вимог суспільства щодо рівня й змісту підготовки підростаючого покоління до
життя. У змісті освіти враховуються актуальні й перспективні потреби суспільства.
Зміст освіти як трансляційна модель соціального досвіду чутливо реагує на
трансформації, які відбуваються у суспільстві в процесі його розвитку. Еволюція
концептуальних засад змісту освіти відбулася у таких напрямах [509]: збагачення
його сутності ідеями поєднання соціального запиту й потреб розвитку дитячої
особистості; конкретизації процесуальної частини змісту; уведення особистіснозначущого компонента, який визначає об’єктом засвоєння мотиваційно-ціннісні
якості й життєвий досвід учнів; включення середовища до компонентів змісту;
переосмислення змісту з позиції компетентнісного підходу, що додає до його
складу результативну частину й розвиває рефлексивно-оцінну діяльність учнів,
відкриваючи можливість для моніторингу якості його засвоєння за рівнями
навчальних досягнень кожної дитини.
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Нові вимоги до побудови змісту освіти породжено процесами глобалізації та
інтернаціоналізації та спричинено переходом шкільної освіти на ринкові засади.
Ґрунтуючись на дослідженні О. Локшиної [316], акцентуємо увагу на тих
вітчизняних і зарубіжних теоріях змісту освіти, які створюють уявлення про
динаміку процесу побудови змісту освіти та є значущими для процесу організації
навчально-дослідницької діяльності дітей у початковій ланці освіти. Зокрема, це
такі: теорія змісту освіти як змісту і результату прогресу прогресивних змін
якостей особистості (В. Леднєв) (зміст освіти – це триєдиний процес, який
характеризується

засвоєнням

досвіду

попередніх

поколінь;

вихованням

типологічних якостей особистості; розумовим та фізичним розвитком учня); теорія
особистісно

орієнтованого

змісту

освіти

(О. Асмолов,

Є. Бондаревська,

В. Сєриков, В. Слободчиков, А. Хуторський, І. Якиманська) (розширення складу
змісту шкільної освіти за рахунок елементів базових характеристик особистості й
залучення її життєвого досвіду, що мають бути об’єктом спеціального засвоєння як
важливий ресурс особистісного розвитку учня); теорія змісту освіти як
освітнього середовища (А. Хуторський) (зміст освіти поділено на зовнішній і
внутрішній; зовнішній стосовно учня зміст характеризується тим освітнім
середовищем, яке пропонується йому як умова розвитку; внутрішній стосовно учня
зміст освіти – це атрибут самої особистості, який створюється на основі особистого
досвіду школяра як результат його власної діяльності); компетентнісна теорія
змісту освіти (Н. Бібік, О. Пометун, О. Савченко; В. Болотов, Б. Ельконін,
О. Лебедєв,

В. Сєриков,

І. Фрумін)

(можливість

відходу

від

традиційної

«предметності» у напрямі об’єднання навчальних предметів у цілісну систему,
встановлення нерозривного зв’язку між освітніми цілями, змістом освіти,
технологіями його впровадження та оцінюванням успішності його засвоєння
учнями; визначення системоутворювальних елементів освіти як у вертикальному
вимірі (ступені навчання), так і в горизонтальному (міжпредметні зв’язки)); теорія
курикулуму (структура, процес трансляції й оцінювання засвоєння учнями
соціального досвіду в межах навчального закладу).
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На основі аналізу теорій змісту освіти можна зробити висновок про те, що
еволюція концептуальних поглядів на визначення змісту освіти, спрямовується на
розробку теорій, які дають змогу проектувати навчальний результат на рівні
кожного конкретного учня, визначати навчальні цілі у площині результативності,
створювати передумови для досягнення запланованого навчального результату за
умови правильного вибору і застосування засобів.
Варіативність теорій змісту освіти знайшла відображення в різних
трактуваннях дефініції «зміст освіти». На основі аналізу наукових джерел
з’ясовано, що смислове поле поняття «зміст освіти» вибудовується навколо
дефініцій-основ «система», «процес», «процес і результат», «модель соціального
досвіду». Зазначене взято за основу впорядкування трактувань.
Зокрема, дефініцією-основою «система» можна об’єднати такі визначення
поняття «зміст освіти», як: система знань, умінь та навичок (Педагогічний словник)
[429]; система наукових знань, умінь і навичок (Ю. Бабанський [19], В. Бондар [53],
М. Фіцула [608]);

система

наукових

знань,

практичних

умінь

і

навичок

(Н. Волкова) [97]; педагогічно адаптована система знань, умінь, навичок, способів
навчальної діяльності (зокрема, творчої), емоційно-ціннісного ставлення учнів до
світу (О. Савченко) [506]; гуманістично орієнтована і педагогічно адаптована
система знань, умінь і навичок, досвіду творчої діяльності та досвіду ставлень до
світу (Н. Мойсеюк) [370]; система наукових знань про природу, суспільство,
людське мислення, практичні уміння, навички і способи діяльності, досвід творчої
діяльності, світоглядні, моральні, естетичні ідеї, відповідна поведінка (Український
педагогічний словник) [138]. Ця система «охоплює не лише знання про природу,
суспільство, техніку, культуру й способи діяльності, а й передбачає досвід
здійснення відомих способів діяльності, що втілюється разом із знаннями в уміннях
і навичках, досвід творчої, пошукової діяльності з вирішення проблем,
перетворення раніше засвоєних знань у нові способи діяльності; у структурі змісту
освіти чільне місце посідає досвід ціннісного ставлення до природного і
соціального довкілля» [53, с. 47].
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А. Петровський [94] вдається до тлумачення поняття «зміст освіти» з
використанням дефініції-основи «процес і результат». Відповідно до його
міркувань, зміст освіти – це процес і результат цілеспрямованої, педагогічно
організованої й планомірної соціалізації людини.
За В. Краєвським, А. Хуторським [274], зміст освіти – це свого роду модель
соціального досвіду, яка складається з трьох рівнів формування змісту освіти, а
саме: рівня загального теоретичного уявлення, рівня навчального предмета, рівня
навчального матеріалу. Усі ці рівні складають педагогічну модель соціального
досвіду, зміст загальної середньої освіти. Отже, зміст освіти виступає як соціально
та особистісно детерміноване й фіксоване в педагогічній науці уявлення про
соціальний досвід, який має засвоїти підростаюче покоління.
Ряд визначень змісту освіти містить вказівки на мету його опрацювання.
Зокрема, зміст освіти сприяє розвитку розумових та фізичних здібностей учнів,
формуванню основ наук, світогляду та моралі, належної поведінки, підготовці до
життя та праці (Педагогічний словник) [429]; забезпечує всебічний розвиток
розумових і фізичних здібностей учнів, формування світогляду, моралі та
поведінки, підготовку до суспільного життя, праці (В. Бондар) [53]; закладає
основи для розвитку і формування особистості (Н. Волкова) [97]; забезпечує
всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей школярів, формування
світогляду, моралі й поведінки, підготовку до суспільного життя, праці. До змісту
освіти включаються всі елементи соціального досвіду, нагромадженого людством
(Ю. Бабанський) [19].
У контексті проблеми організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів ми дотримуємося таких визначень: зміст освіти – це
«педагогічно адаптована система знань, умінь і навичок, способів навчальної
діяльності (зокрема творчої), емоційно-ціннісного ставлення учнів до світу, що
забезпечує світоглядний, інтелектуальний, естетичний і фізичний розвиток
особистості» (О. Савченко) [506] та зміст освіти – це процес і результат
цілеспрямованої, педагогічно організованої і планомірної соціалізації людини
(А. Петровський [458], М. Ярошевський [458]).
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Методологічною основою визначення змісту сучасної шкільної освіти є
загальнолюдські

й

національні

цінності,

центрованість

на

актуальних

і

перспективних інтересах виховання і розвитку дитини. Зміст визначається на
засадах його фундаменталізації, науковості та системності знань, їх цінності для
соціального становлення людини, гуманізації і демократизації шкільної освіти, ідей
полікультурності, взаємоповаги між націями і народами, світського характеру
школи. У доборі змісту враховуються його доступність, науковість, наступність і
перспективність, практичне значення, можливості для загальнокультурного,
наукового, технологічного розвитку особистості, індивідуалізації, диференціації
навчання.
Теоретична модель конструювання змісту освіти містить п’ять рівнів
[274]. Перші три рівні проектування змісту освіти є рівнями теоретичного
характеру. Четвертий – це рівень процесу навчання. Під час взаємодії педагога й
дитини відбувається «матеріалізація» змісту освіти, а під час практичної
діяльності – його реалізація. На п’ятому рівні (рівні структури особистості учня)
зміст виступає як кінцевий результат освіти, стає надбанням особистості дитини.
На кожному рівні зміст освіти представлено як систему, що має такі
характеристики: склад, структура, функції. На кожному наступному рівні елементи
системи конкретизуються, що дає можливість бачити основні моменти процесу
формування змісту освіти.
Відбір змісту освіти має здійснюватися за такими критеріями [426]:
цілісне відображення основних компонентів соціального досвіду, перспектив його
розвитку, завдань всебічного розвитку особистості; виокремлення головного й
суттєвого в змісті освіти, тобто відбір найбільш універсальних елементів;
відповідність змісту віковим можливостям учнів та виокремленому на його
вивчення часу; врахування вітчизняного й міжнародного досвіду формування
змісту навчальних програм; відповідність змісту навчально-матеріальному і
методичному забезпеченню навчального закладу з урахуванням реальних
перспектив його розвитку.
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У роботі А. Хуторського [620] розглянуто принципи побудови змісту
освіти, зокрема такі: урахування соціальних умов і потреб суспільства
(законодавчим відображенням означеного принципу є державні освітні стандарти);
відповідність змісту освіти цілям обраної моделі освіти (в одній концепції зміст
може бути предметом засвоєння, у другій – середовищем для «вирощування»
особистісного змісту освіти, відповідно дидактичні принципи і закономірності
обраної моделі освіти знаходять відображення на всіх рівнях конструювання його
змісту, тобто відображаються у навчальному плані, програмах, підручниках та під
час проведення уроків); структурна єдність змісту освіти на різних рівнях
спільності й на міжпредметному рівні (від рівня загальної теорії і навчального
предмета до рівня процесу навчання і особистості учня); єдність змістового і
процесуально-діяльнісного аспектів навчання, що пропонує включення до змісту
освіти діяльнісних компонентів (цілепокладання, планування, освітніх технологій,
перетворювального початку суб’єктів навчання; цей принцип виявляється в
необхідності включення в навчальні програми не лише матеріалу, що вивчається, а
й видів діяльності учнів (досліджень, дискусій, конструювання тощо); наступність
і природовідповідність змісту освіти виступає у структурі й обсягах навчальних
планів, програм, підручників, в оптимальній кількості матеріалу, що вивчається
(передбачає відповідність змісту освіти віковим та індивідуальним особливостям
учнів, а також шкільним і регіональним умовам навчання); співвідношення
суспільно значущих цінностей, знань, способів діяльності з реалізацією права учня
на вибір взаємозамінювальної різноманітності предметного змісту (передбачає
облік співвідношення зовнішнього і внутрішнього змісту освіти, тобто такого, що
вноситься в освітній процес ззовні, і того, що створюється самим учнем).
Звертає на себе увагу те, що у наукових джерелах [297; 281; 541; 274]
фіксується визначення різних структурних компонентів змісту освіти.
Проаналізуємо їх в контексті наукової розвідки. На думку І. Лернера [297],
структурними складовими змісту освіти є: когнітивний досвід особистості
(когнітивний компонент) – це система знань про природу, суспільство, мислення,
техніку, способи діяльності, засвоєння яких забезпечує формування у свідомості
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учнів наукової картини світу, озброює діалектичним підходом до пізнавальної і
практичної діяльності; це основний компонент, оскільки без знань неможлива будьяка діяльність; досвід практичної діяльності (практичний компонент) – система
загальних інтелектуальних та практичних умінь і навичок, які є основою
конкретних видів діяльності й забезпечують готовність молодих людей до
збереження культури; досвід творчості (творчий компонент) – це творчі прояви
особистості в різних видах діяльності: самостійне перенесення знань і вмінь у
певну ситуацію; бачення структури об’єкта і його нової функції; самостійне
комбінування відомих способів діяльності в нові; знаходження різних способів
вирішення проблеми та альтернативних доказів; побудова принципово нового
способу вирішення проблеми, що є комбінацією відомих способів; система
відносин (комунікативний компонент) – це оволодіння системою мотиваційноціннісних та емоційно-вольових відносин; це оцінне ставлення до довкілля, людей,
це культура почуттів.
Когнітивний, практичний, творчий і комунікативний компоненти змісту
освіти формують в особистості когнітивний досвід, досвід практичної діяльності,
досвід творчості та досвід побудови системи відносин. Процес набуття цього
досвіду слугуватиме ефективному здійсненню молодшими школярами навчальнодослідницької діяльності.
За А. Кузьмінським, В. Омеляненко [281], структурними компонентами
змісту освіти є система знань про природу, суспільство, способи діяльності,
засвоєння яких є основою формування в учнів наукового світогляду; досвід
практичної діяльності, тобто система інтелектуальних та практичних умінь і
навичок, що становлять основу сукупності конкретних видів діяльності, необхідних
підростаючому поколінню для збереження надбань попередніх поколінь; досвід
творчої діяльності, який забезпечував би подальший розвиток культури людства;
досвід ціннісного ставлення людини до довкілля. Аналіз рисунку 2.2, на якому
А. Кузьмінський, В. Омеляненко деталізують концепт кожного з визначених ними
компонентів,

дає

підстави

розглядати

процес

оволодіння

структурними

компонентами змісту освіти як передумову формування змісту навчально-
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дослідницької діяльності молодших школярів. Дещо інші структурні складові
змісту освіти запропоновано М. Скаткіним [541]. На його думку, зміст освіти має
бути єдністю таких компонентів: досвід пізнавальної діяльності, що фіксується у
формі знань (основних понять і термінів, що відображають наукове знання; фактів,
які відображають навколишню дійсність і на яких будується обґрунтування законів
науки; законів науки, що розкривають сутність явищ та закономірності зв’язків між
ними; наукових теорій, що містять систему наукових знань про об’єкти дійсності;
способів діяльності у тій чи іншій сфері людської діяльності; методів пізнання та
способів наукової діяльності; норм ставлення до різних явищ життя, без яких
неможливо становлення системи цінностей особистості); досвід репродуктивної
діяльності, що фіксується у формі її здійснення (уміння і навички) у ключових
сферах діяльності (трудовій (досвід самообслуговування й суспільно корисної
праці з різним предметним змістом); художній (досвід художнього сприйняття
світу та оволодіння практичними засобами висловлювання художнього ставлення);
комунікативний (навички та культура спілкування, досвід взаємодії в різних видах
діяльності); ціннісно-орієнтаційний (досвід рефлексії своєї пізнавальної діяльності
та відносин); суспільний (досвід виявлення громадянської позиції, соціальнополітичних ставлень до дійсності)); досвід творчої діяльності (виявляється у формі
проблемних ситуацій, пізнавальних задач, має забезпечувати самостійне та творче
застосування когнітивного й практичного досвіду в новій ситуації; зменшення
дефіциту інформації, її пошук, аналіз та систематизацію; набуття навичок
дослідження проблеми, проектування пошукової діяльності; розвиток ініціативи,
самостійності, відповідальності; навички рефлексії, оцінювання результатів своєї
творчості); досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності.
На думку А. Хуторського та В. Краєвського [274], слід говорити про зміст
особистісно орієнтованої освіти, який включає в себе дві частини: інваріантну
(задається зовнішньо й засвоюється учнями) та варіативну (формується під час
навчання). До інваріантної частини відноситься первинне середовище, необхідне
для освітньої діяльності (запитання і проблеми з теми, передумови наступної
діяльності, необхідна інформація); набір фундаментальних освітніх об’єктів і
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пов’язаних з ними проблем; культурно-історичні аналоги, рішення освітніх
проблем, пов’язаних з визначеними фундаментальними освітніми об’єктами;
освітній стандарт. В інваріантний зміст освіти окрім тематичного компонента
включені види і способи освітньої діяльності, які виступають як особливий зміст,
що засвоюється учнями.
Варіативна частина змісту освіти формується в свідомості учнів у процесі та
в результаті інтеріоризації ними педагогічно адаптованого соціального досвіду на
основі пізнання фундаментальних освітніх об’єктів, а також під час реалізації
особистісно значимих цілей програм, проблем і видів діяльності. До особистісного
компонента змісту освіти входять освітні продукти учнів, які розподіляються на
методологічні (цілі, способи діяльності, програми занять, рефлексивні результати),
когнітивні (ідеї, версії, гіпотези, проблеми, експерименти, дослідження) і креативні
(проекти, твори, конструкції, картини, поробки).
Зміст загальної освіти
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Аналіз змісту освіти дає підстави розглядати його інваріантну й варіативну
частини як передумови формування змісту для організації навчально-дослідницької
діяльності та послуговуватися тим, що у Державному стандарті початкової
загальної освіти зазначається, що зміст початкової загальної освіти ґрунтується на
загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського
характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання на
засадах гуманізму, демократії, громадянської свідомості, взаємоповаги між націями
і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.
Оскільки зміст освіти є системоутворюючим фактором, який зумовлює
організацію процесу навчання як системи, виступає в ній одночасно метою,
засобом, об’єктом і результатом, виникає доцільність у розкритті теорії
курикулуму.
Зауважимо, що термін «курикулум» (curriculum) використовується на
позначення структури, процесу трансляції й оцінювання засвоєння учнями
соціального досвіду в межах навчального закладу. У дослідженні О. Локшиної
зазначається, що «на сучасному етапі цей термін набув статусу міжнародного.
Глобалізація

курикулуму

трактується

як

поширення

англо-американцьких

курикулярних ідей у шкільній світовій теорії і практиці, що призводить до
уніфікації підходів до структурування змісту освіти на основі теорії курикулуму»
[316, с. 92]. Учена акцентує увагу на тому, що не існує єдиного визначення
курикулуму, яке б задовольняло усіх, однак можна виокремити найбільш
узагальнене визначення, котре запропоноване Міжнародним бюро з освіти
ЮНЕСКО в особі його екс-директора С. Браславскі. Курикулум в освіті
трактується як «існуючий договір між суспільством, державою та фахівцями у
галузі освіти щодо курсу навчання, який учні мають пройти у певний період свого
життя». Для більшості фахівців на сучасному етапі курикулум визначає для чого
вчитися, що вчити, коли вчитися, де вчитися, як учитися, з ким учитися. Отже,
курикулум визначає основи та зміст освіти, послідовність його трансляції стосовно
часу, який відводиться на навчання, особливості навчального закладу, процесу
навчання, зокрема з точки зору методів, які застосовуються, ресурси для
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викладання та навчання (підручники і нові технології), оцінювання та профіль
викладачів» [цит. за: 316, с. 96].
Як зазначає О. Локшина [316], у останні десятиліття, в умовах постійного
розвитку курикулуму як відповіді на швидкозмінні запити суспільства виникли такі
типи курикулумів: «курикулум як рамкова основа» (формулюється лише загальна
мета навчання, цілі викладання навчальних предметів або груп предметів і керівні
принципи для планування і конструювання курикулуму регіональними та /або
місцевими освітніми органами, школами, вчителями; по суті йдеться про формулу
використання курикулуму, яка використовується на місцях); «курикулум на базі
результатів» (складається з опису цілей навчання, яких потрібно досягти під час
вивчення різних предметів; введення надало громадськості чіткішого уявлення
стосовно того, що потрібно очікувати від освіти, та набуло реального
підтвердження реалізації цих очікувань завдяки запровадженню зовнішнього
стандартизованого тестування навчальних досягнень учнів); «курикулум на базі
стандартів»

(удосконалений

варіант

«курикулуму

на

базі

результатів»,

встановлення критеріїв того, що повинні знати і вміти учні з різних предметів і на
різних етапах шкільного навчання; сильною стороною такого курикулуму є
забезпечення вимірювальними критеріями, які використовуються для оцінювання
якості освіти; цей тип курикулуму, за П. Сальбергом, є елементом нового плану дій
освітніх реформ, а міжнародні організації, що фінансують реформування в рамках
руху за підтримку поширення стандартів на глобальному рівні, лобіюють
впровадження цього курикулуму в національну освіту країн світу).
Упровадження курикулуму, починаючи від розробки його теоретичних засад
і закінчуючи тим обсягом знань, умінь і навичок, що його засвоїли учні у процесі
опанування, є багаторівневим процесом. На практиці це призводить до того, що
курикулум, сформульований у формі певної суспільної ідеї та засвоєний учнями
наприкінці курсу навчання, не є ідентичним, оскільки модифікується соціальним
довкіллям у процесі його впровадження.
На основі аналізу вітчизняних і зарубіжних напрацювань щодо розуміння
суті поняття «зміст освіти» можемо зробити висновок про те, що комплексне
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розкриття сутності змісту навчально-дослідницької діяльності як складової змісту
освіти найкращим чином можна здійснити з урахуванням традиційного і
курикулумного підходів. За традиційного підходу, зміст освіти

розуміється як

педагогічно адаптована система знань, умінь, навичок, способів навчальної
діяльності (зокрема творчої), емоційно-ціннісного ставлення до світу та як процес і
результат цілеспрямованої, педагогічно організованої і планомірної соціалізації
дитини. За курикулумного підходу, зміст освіти

розглядається у межах

навчального закладу на плановому (законодавчо-нормативна спрямованість
форматі

мети,

яка

узгоджується

із

рівнем

розвитку

у

суспільства),

впроваджувальному (реалізується у процесі навчання під час викладання
навчальних предметів), досягнутому рівнях (особистісні психічні утворення
(знання, уміння, навички, способи діяльності, досвід) та з урахуванням прихованого
курикулуму (у нашому випадку позаурочна діяльність).
Зміст навчально-дослідницької діяльності розглядаємо у складі змісту
освіти та розуміємо як педагогічно адаптовану систему знань і способів дій, як
процес цілеспрямованої, педагогічно організованої діяльності молодших школярів
з відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій та як результат цього процесу,
який виявляються у готовності учнів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими.
Розкриття теоретичних основ визначення змісту навчально-дослідницької
діяльності ґрунтується на сучасному рівні розвитку суспільства. Глобалізаційні
процеси, стрімке зростання обсягів інформаційних ресурсів спричинили розвиток
суспільства як інформаційного. Інформаційне суспільство характеризується
прискореним збільшенням об’єму знань у різних галузях людської життєдіяльності,
зростанням ролі комп’ютерної комунікації, тобто опосередкованої взаємодії
індивідуумів, циркуляції інформаційного потоку та швидкого доступу до
інформаційних даних. Базовим у розумінні масової комунікації є інформаційний
простір, у якому і завдяки якому виробляється, існує, циркулює, розвивається,
використовується інформація. Інформаційний простір – це поняття, сутність якого
можна трактувати з огляду на територіальний, повітряний, космічний, технічний,
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економічний та людський аспекти, оскільки виробником і споживачем соціальної
інформації є людина, за її відсутності інформація втрачає свій сенс.
Світовий інформаційний простір, який тлумачиться як обшир, котрий
включає в себе інформацію про сукупність усіх форм матерії у космічному
просторі в цілому та земному зокрема; обшир, у межах якого людська діяльність
стає визначальним чинником розвитку й продукування інформації; існує в модусах
минулого, теперішнього і майбутнього; містить активний інформаційний простір,
неактивний інформаційний простір майбутнього та неактивний інформаційний
простір минулого.
Узагальнивши наукові напрацювання, вважаємо за доцільне здійснювати
розгляд змісту навчально-дослідницької діяльності з урахуванням смислового поля
понять «активний інформаційний простір», «неактивний інформаційний простір
майбутнього»,

«неактивний

інформаційний

простір

минулого».

Активний

інформаційний простір визначаємо як обшир, у якому і завдяки якому
виробляється, існує, циркулює, розвивається, використовується інформація.
Тлумачення неактивних інформаційних просторів подаємо такими контекстами:
неактивний інформаційний простір майбутнього – це обшир, котрий включає в
себе інформацію про сукупність усіх форм матерії, пізнання якої в процесі
людської діяльності стане одним із чинників розвитку суспільства й продукування
нової інформації; існує в модусі майбутнього; обшир пізнання, розширення меж
якого визначає тенденції подальшого цивілізаційного розвитку; неактивний
інформаційний простір минулого – це обшир, котрий включає в себе інформацію
про сукупність усіх форм матерії, які стосуються попередньої діяльності людей;
існує в модусі минулого; обшир, пізнання якого в більшій чи меншій мірі впливає
на розвиток соціуму.
Акцентуємо увагу на тому, що зміст навчально-дослідницької діяльності
визначається інформацією, яка входить до активного інформаційного
простору. Для порівняння вкажемо на те, що у ході науково-дослідницької
діяльності дослідник може здійснювати діяльність і в активному інформаційному
просторі, і у неактивних інформаційних просторах майбутнього і (чи) минулого.
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Наслідок цієї діяльності – «переведення» інформації з неактивних інформаційних
просторів у активний інформаційних простір, постійне поповнення й осучаснення
інформації активного інформаційного простору. Ці процеси мають суттєвий вплив
на зміст освіти в цілому та на зміст навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів зокрема.
Отже,

першим

рівнем

визначення

змісту

навчально-дослідницької

діяльності є рівень інформаційного простору. На цьому рівні здійснюється
опрацювання, відбір та систематизація інформації з урахування психофізіологічних і вікових особливостей дітей молодшого шкільного віку та визначення
змісту освіти як педагогічно адаптована система знань, умінь, навичок, досвіду
творчої діяльності та досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу. Зміст
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів майже співвідноситься із
змістом освіти, який визначено для початкової ланки освіти, якщо мова йде про
урочну діяльність, та доповнюється інформацією активного інформаційного
простору, у випадку організації позаурочної, позакласної та позашкільної
діяльності дітей цього віку.
Для подальшої конкретизації змісту навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів скористаємося напрацюваннями А. Цимбалару, які стосуються
зіставлення понять «освітнє середовище» і «освітній простір» (табл. 2.1). У разі
якщо мова йде про зміст навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів як про процес вважаємо за доцільне послуговуватися терміном «освітнє
середовище».

Натомість

на

позначення

змісту

навчально-дослідницької

діяльності молодших школярів як результату використовуватимемо термін
«освітній простір». З урахуванням зазначеного вище, спочатку проаналізуємо зміст
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів як процес, а потім – як
результат (табл. 2.2).
Зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів як процес
набуває подальшого уточнення на рівні освітнього середовища школи, яке
розуміється як «утворення, що являє собою сукупність подій (як багатовимірна
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педагогічна

реальність),

які

забезпечують

освоєння

його

наповнення

та

задоволення освітніх потреб кожної особистості» [627, с. 29].
У дослідженні А. Цимбалару дефініція «освітнє середовище школи»
тлумачиться таким контекстом: «структурована система педагогічних об’єктів та
умов їх освоєння особистістю у процесі її становлення» [628, с. 348]. Об’єктами
освітнього середовища науковець визначає предмети (пристрої, наочність,
дидактичні матеріали тощо) і фігурантів (учнів, батьків, учителів, інших
працівників школи, запрошених тощо).
У освітньому середовищі відбувається «зустріч» і присвоєння людиною
ціннісних орієнтирів, проблемно-цільових установок, способів і методів мислення і
діяльності, які, за А. Самодриним [519], були характерні для тієї або іншої
регіональної суспільної системи.
Таблиця 2.1
Зіставлення понять «освітнє середовище» і «освітній простір»
(за А. Цимбалару)
Освітнє середовище
Освітній простір
оточує людину, яка перебуває у
уміщує особистість як об’єкт, який взаємоньому, й відчуває на собі його
діє з іншими об’єктами, у процесі чого вони
вплив, не будучи його об’єктом
змінюються і відбувається їх суб’єктивація
даність, яка для особистості, що
є результатом конструктивної діяльності
навчається, задається ззовні
особистості
дійсність і об’єктивна реальність виявляється у процесі суб’єктивного
сприймання, осмислення і освоєння
об’єктивної реальності – освітнього
середовища
характеризується статичністю
характеризується динамічністю, оскільки
формує і відображає елементи складної
системи соціальних зв’язків суб’єкта через
хронотоп
умови для імовірних подій, які
реальні й достовірні освітні події, які
можуть не відбуватися насправді, відбуваються тут і зараз або мають
і реальні події, що вже відбулись відбутися обов’язково
Зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів на рівні
освітнього середовища школи, перш за все, визначається орієнтованістю
навчального закладу на сприяння процесу відкриття учнями суб’єктивно нових
знань і способів дій.
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Таблиця 2.2
Імовірність коригування змісту навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів за напрямами та рівнями
Коригування
зміст як
змісту
педагогічно
адаптована
зміст як процес
зміст як результат
напрям система знань,
рівні
умінь і
навичок
рівень індоповнення інформацією активного
формаційноінформаційного простору
го простору
рівень
може частково
освітнього
розгортатися,
середовища
виходити за межі
школи
навчального змісту
уроку або повністю
згортатися
й не набувати вияву
рівень
доповнення
навчального
навчального змісту
середовища
уроку додатковою
інформацією у разі
функціонування
відкритого
навчального
середовища (на
відміну від закритого
навчального
середовища)
рівень
соціальні й особистісно
освітнього
значущості результати
простору
рівень
готовність дитини
навчального
самостійно здійснювати
простору
розумові й практичні дії,
спрямовані на відкриття
суб’єктивно нових знань
і (чи) способів дій або
перенесення їх у нові
умови діяльності
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Наступним рівнем визначення змісту навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів є рівень навчального середовища. У наукових джерелах
навчальне середовище тлумачиться як штучно побудована система, структура і
складові якої створюють необхідні умови для досягнення поставленої мети у
конкретно визначеному освітньому середовищі (В. Панов [427]); сукупність
природних і соціальних умов і впливів, що оточують людину (О. Савченко [506]);
сукупність мікросередовищ, де створено відповідні умови для організації певної
навчальної взаємодії (А. Цимбалару [627]).
За В. Биковим [35], з метою розкриття особливостей функціонування
навчального середовища, слід акцентувати увагу на комп’ютерно-технологічній
платформі відкритого навчального середовища. З використанням засобів і
технологій інформаційно-комунікативних мереж, зокрема Інтернет, здійснюється
предметно-технологічна
впорядковуються

організація

процеси

інформаційного

накопичення

і

зберігання

освітнього
різних

простору,
предметних

електронних освітніх ресурсів, забезпечується рівний доступ тих, хто навчається,
поліпшується ІКТ-підтримка процесу навчання тощо. Доступна для учасників
процесу навчання якісна й кількісна різноманітність компонентів навчального
середовища визначає його потенційне дидактичне застосування, а отже слугує
ймовірному розширенню як змісту освіти, який використовується на рівні
конкретного навчального закладу, так і змісту, який може використовуватися
вчителями закладу для організації навчально-дослідницької діяльності школярів у
тому чи іншому регіоні.
Традиційне навчальне середовище, що існує й функціонує в навчальному
закладі, йменується, за В. Биковим, закритим навчальним середовищем. Таке
середовище є обмеженим щодо складу та структури компонентів, характеризується
певною центрованістю у друкованих засобах, які, у свою чергу, мають домінуючий
вплив

на

зміст

навчально-дослідницької

діяльності.

Також

у

закритому

навчальному середовищі передбачається використання відносно вузького спектра
матеріальних засобів навчання, інформаційних навчальних ресурсів і педагогічних
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технологій. Закрите навчальне середовище характеризується обмеженим складом
викладацького персоналу й освітнього міркосоціуму та чітко визначеною кількістю
навчальних

приміщень

тощо.

Закрите

навчальне

середовище

виявляється

практично непридатним для залучення до навчально-дослідницької діяльності
учнів і педагогів, які навчаються й працюють поза межами конкретного закладу.
Натомість

сучасне

відкрите

навчальне

середовище

є

потенційно

необмеженим щодо обсягів ресурсів, які можуть бути застосовані в навчальновиховному процесі; чисельності користувачів, які можуть використовувати його
засоби й технології; кількості учнів, які можуть бути залученні до виконання
конкретного завдання. У такому навчальному середовищі створюються додаткові
умови для реалізації різних цілей, стратегій і траєкторій навчання й виховання
молодших школярів та для забезпечення адаптації компонентів навчального
середовища до індивідуальних можливостей і потреб дітей. «Завдяки відкритості
навчального середовища його учасники мають можливість самі одержувати
необхідні знання, вільно користуючись практично необмеженими за обсягом
інформаційними ресурсами, тобто базами даних і знань, комп’ютерними, у тому
числі й мультимедійними, системами навчального призначення, відео- та аудіо
записами, електронними бібліотеками, поряд із традиційними підручниками й
посібниками» [36, с. 278].
Зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, який
запроваджується на рівні навчального середовища за реалізації закритого
навчального середовища різниться від змісту навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів, котрий супроводжується упровадженням комп’ютернотехнологічної платформи відкритого навчального середовища. У другому випадку
ймовірним є доповнення навчального змісту уроку додатковою інформацією у разі
функціонування відкритого навчального середовища. На здійснення цього процесу
суттєво впливають наміри вчителя та його готовність організовувати навчальнодослідницьку діяльність дітей, пізнавальні потреби учнів класу, рівень їхньої
навченості й научуваності, підтримка з боку батьків.
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Визначення

змісту

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів як результату здійснюється на рівні освітнього простору, який, за
А. Цимбалару [628], є складником соціального простору, де розгортаються події
відповідно до соціальної та особистісної значущості бажаного результату. Освітній
простір має часові характеристики суспільного розвитку (існує в модусах
минулого-теперішнього-майбутнього) і вирізняється певними особливостями.
Залежно від територіальної представленості та меж (європейський, шкільний та
ін.),

цей

просторово-часовий

неперервних,

суцільних

подій

континуум
і

може

відповідно

розглядатися
моделюватися

як
за

простір
двома

чотиривимірними системами координат – відносно учнів і відносно закладу освіти.
Далі зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
уточнюється на рівні навчального простору. Цей простір утворюється під час
вибудовування суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка вибудовується в процесі навчання
та сприяє, з одного боку, створенню умов для відкриття учнем (групою учнів,
учнями класу) суб’єктивно нових знань і способів дій, а, з іншого –, для вправляння
у виконанні розумових і практичних дій та операцій.
Отже, визначення змісту навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів здійснюється на основі змісту освіти, що запроваджується у початковій
школі.

Подальше

коригування

змісту

навчально-дослідницької

діяльності

здійснюється за трьома напрямами, а саме: 1) як педагогічно адаптованої системи
знань і способів дій (рівень інформаційного простору); 2) як процесу (рівень
освітнього середовища школи та рівень навчального середовища); 3) як результату
(рівень освітнього простору та рівень навчального простору).
На зміст навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та на
наявність процесу організації цього виду діяльності в тому чи іншому навчальному
закладі суттєвий вплив мають такі чинники: готовність педагога організовувати
навчально-дослідницьку діяльність школярів; наявність у вчителя відгуку на
пізнавальні інтереси (запити) учня (учнів); орієнтованість педагога на актуалізацію
«зони найближчого розвитку» дітей; створення умов, які б сприяли розширенню
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пізнавальних можливостей учнів, стимулювали б їх до вияву пізнавальної
самостійності та взаємодії з іншими.
2.3. Феномен «готовність» як умова ефективного перебігу навчальнодослідницької діяльності в початковій школі
Передусім звернемось до розкриття філософського й педагогічного змісту
поняття «умова». У філософських джерелах [605; 606; 607] для визначення поняття
«умови» використовуються такі дефініції-основи: відношення («філософська
категорія, в якій відображаються універсальні відношення речі до тих факторів,
завдяки яким вона виникає та існує; завдяки наявності відповідних умов
властивості речей переходять із можливості в дійсність» [605, с. 482]; «відношення
речі до тих фактів, завдяки яким вона виникає, існує» [606, с. 531]); сукупність
(«сукупність об’єктів (речей, процесів, відносин), що необхідні для виникнення,
існування або зміни даного об’єкту» [607, с. 286]). Ми послуговуватимемося
терміном «умови» у значенні чинників, які визначають результативність діяльності
вчителя з організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та
результативність здійснення цього виду діяльності учнями в урочний та
позаурочний час.
Акцентуємо увагу на різних підходах до тлумачення поняття «готовність».
За загального підходу, готовність – це можливість, спроможність і нахил індивіда
виконувати певну діяльність, що зумовлюється природними задатками, рівнем
знань, здібностей, умінь, навичок та якостями характеру (Педагогічний словник)
[429]; цілісне утворення (В. Сластьонін) [549]; складне особистісне утворення,
багаторівнева та багатопланова система якостей і властивостей особистості, яка у
сукупності дозволяє суб’єктові ефективно виконувати конкретну діяльність
(В. Моляко) [372]; синтез властивостей особистості (В. Крутецький) [276].
У працях О. Безпалька [29], В. Сластьоніна [549] та інших дослідників зміст
поняття «готовність» розкрито в контексті фахової діяльності. Як приклад
наведемо такі трактування: складне особистісне утворення (Л. Кондрашова);
цілісна,

відносно

стійка, особистісна

структура, яка

містить

комплекс
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взаємопов’язаних

мотиваційно-ціннісних,

операційно-діяльнісних

детермінант

когнітивно-інтелектуальних

неперервного

професійного

та

зростання

педагога, які забезпечують оптимальну реалізацію самоосвіти, самовиховання,
самоактуалізації в професійній діяльності (О. Безпалько); особливий психічний
стан, який характеризується наявністю в суб’єкта образу, структури певної дії та
постійної направленості свідомості на її виконання, яка вміщує різного роду
настанови на усвідомлення певного завдання, модель імовірної поведінки,
визначення способів діяльності, оцінку своїх можливостей у співвідношенні з
майбутніми труднощами та необхідністю досягнення результату (В. Сластьонін);
не тільки властивість чи ознака окремої особистості, а концентрований показник
діяльності особи, міра її професійної здібності (Л. Кандибович).
У контексті наукової розвідки феномен «готовність» використовуємо
стосовно вчителя й учнів та тлумачимо такими контекстами: 1) готовність
учителя

до

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів – це складне особистісне утворення, що виявляється у здатності та
прагненні, містить мотиваційний, діяльнісний і рефлексивний компоненти, які в
сукупності

забезпечують

ефективну

поліфункціональну

діяльність

учителя

(викладання й управління) з організації процесу відкриття учнями суб’єктивно
нових знань і способів дій; 2) готовність учня до здійснення навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час тлумачиться як складне
особистісне утворення, що виявляється у здатності та прагненні відкривати
суб’єктивно нові знання і способи дій на основі пізнавальної самостійності та
взаємодії з іншими, що супроводжується виявом мотиваційного й рефлексивного
компонентів та потребує сформованості діяльнісно-операційного компонента.
2.3.1. Готовність

учителя

до

організації

навчально-дослідницької

діяльності молодших школярів
Розглянемо компоненти готовності педагога до організації навчальнодослідницької

діяльності

молодших

школярів.

Мотиваційний

компонент

визначає безпосереднє ставлення педагога до здійснюваної ним діяльності;
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виявляється

в

спрямованості

на

пізнання

нового

та

у

професійному

самовдосконаленні. У разі позитивного ставлення й інтересу до навчальнодослідницької діяльності, остання стає значущою для вчителя й органічно
інтегрується в його професійні орієнтири. Щоб визначити чинники, які
сприятимуть процесу організації педагогом навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів за мотиваційним компонентом з’ясуємо сутнісний зміст
поняття «мотиваційна сфера особистості».
Аналіз психологічних досліджень виявив розгляд мотиваційної сфери
особистості

за декількома напрямами. До

основних

віднесемо

розгляд

мотиваційної сфери особистості, як актуальної сукупності мотиваційних утворень
особистості, до якої входять диспозиції (мотиви), потреби і цілі, аттітюди,
поведінкові патерни, інтереси (Є. Ільїн) [213]; сукупності мотивів, які вже
сформувалися та які розвиваються упродовж життя конкретного індивіда
(Б. Ломов) [317]; сукупності провідних мотивів життєдіяльності, пов’язаних із
спрямованістю особистості (Л. Божович) [50]. Оскільки в основі мотиваційної
сфери педагога ми робимо акцент на потребах і мотивах, то вважаємо за доцільне
розглянути ці поняття.
У психологічних джерелах для визначення поняття «потреби» використано
такі дефініції-основи: психічний конструкт; стан незадоволеності (психічний
конструкт, відображений у свідомості індивіда; стан незадоволеності, що спонукає
і спрямовує поведінку й виступає джерелом вмотивованої активності суб’єкта
(Т. Шамова) [653]; рушій діяльності; відчуття й усвідомлення необхідності (рушій
діяльності людини; відчуття й усвідомлення необхідності, яка переживається як
внутрішнє

напруження,

що

викликає

психічну

активність,

пов’язану

з

цілепокладанням (Є. Ільїн) [213]; основний рушій поведінки (основний рушій
поведінки; безпосередньо спонукає індивіда до активності (Л. Божович) [50].
Розглядаючи потребу як рушій діяльності; відчуття й усвідомлення
необхідності, яка переживається як внутрішнє напруження, що викликає психічну
активність, пов’язану з цілепокладанням, акцентуємо увагу на міркування
Н. Тализіної [571] про те, що діяльність суб’єкта завжди відповідає якійсь його
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потребі. Проте спонукає до спрямованої діяльності не сама потреба, а предмет,
який адекватний цій потребі. Цей предмет (матеріальний або ідеальний) і є
мотивом діяльності, виступає спонукаючою силою.
У працях Л. Божович [49], О. Леонтьєва [288] зазначається, що мотив – це
те, заради чого відбувається діяльність. Мотивами можуть виступати предмети
зовнішнього світу, уявлення, ідеї, почуття і переживання, тобто все те, у чому
знайшла своє втілення потреба. На основі усвідомлених мотивів виникають
мотиви, що реально діють. Дієвість мотиву має зв’язок з його задоволеністю або
незадоволеністю. Реальна дія народжується внаслідок взаємодії афекту та
інтелекту. Будучи вищою формою відображення потреб, мотиви виконують певні
функції, зокрема «оцінюють» життєве значення для суб’єкта об’єктивних обставин,
його дій у цих обставинах та надають діям особистісного смислу.
Є. Ільїн [213] трактує мотив як складне психічне утворення, яке має
вибудувати сам суб’єкт. Саме внутрішня мотивація робить дії усвідомленими й
чітко орієнтованими на результат. Внутрішня мотивація – це рушійна сила,
«внутрішній двигун», який допоможе відшукувати відповіді на такі запитання:
Чому? Навіщо? Заради чого?
А відтак, мотиваційний компонент готовності педагога до організації
навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів

визначається

пізнавальними мотивами (спрямованість на пізнання нового) та професійними
(професійне самовдосконалення, тобто досягнення успіху, отримання визнання
серед колег, учнів та їхніх батьків).
Діяльнісний компонент готовності педагога до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів передбачає сформованість знань
про навчально-дослідницьку діяльність як про вид навчальної діяльності,
спрямованої на відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій на основі
пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими; уміння організовувати
навчально-дослідницьку діяльність молодших школярів на основі: 1) реалізації
повної

та

часткової

інтеграції

навчальної

діяльності

з

дослідницькою;

2) передбачення різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю себе»,

111

«мене навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»);
3) дотримання
регулювання,

циклу

управління

координація);

(планування,

4) використання

організація,

зовнішніх

засобів

керування,
(завдання,

навчального проекту, практичної роботи, екскурсії, вправи, задачі, дидактичної
гри, спостереження, досліду, проблемної ситуації) та внутрішніх (попередньо
сформованих знань, умінь, навичок, способів дій, уміння вчитися, досвіду); вияв
творчості під час організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів.
Зазначене

реалізується

за:

впровадження

компетентнісного

підходу;

дотримання принципу наступності й перспективності; інтегрування урочної
діяльності учнів з позаурочною; організації педагогом власної діяльності як
поліфункціональної; організації різноспособового учіння школярів на основі
пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими.
За

впровадження

компетентнісного

підходу

увага

акцентується

на

результатах освіти не як на сумі засвоєної інформації, а як на формуванні в учня
готовності діяти в різноманітних ситуаціях, які моделюються вчителем у
навчальній діяльності або виникають у повсякденному житті. Зміна у змісті
педагогічних цілей спричинює відповідні зміни в діяльності вчителя та учнів, що, у
свою чергу, актуалізує питання організації навчально-дослідницької діяльності
учнів як діяльності, яка вибудовується на основі пізнавальної самостійності та
взаємодії з іншими учасниками навчального процесу. Відповідно актуального
звучання набувають знання про поліфункціональну діяльність учителя, зокрема
викладання та управління; сутнісний зміст учіння та способи його здійснення;
особливості функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку
за різних способів учіння та вміння практично втілювати зазначене.
Наступність і перспективність як дидактичний принцип слід охарактеризувати в контексті методологічних та регулятивних функцій. До функцій, які
зазначені першими, належать динамічна (властивість принципу відображати
закономірності динаміки й діалектики процесів виховання, навчання й розвитку) та
конструктивна (поєднує минуле, сучасне й майбутнє як педагогічні виміри). До
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сукупності регулятивних функцій принципу наступності й перспективності
віднесено такі функції: структурно-змістова (відображає особистісно орієнтовний
напрямок реалізації змісту освіти); субординативна (пов’язана з характером і
змістом співвідношень між компонентами педагогічної системи, що передбачає
різні варіанти побудови педагогічної взаємодії); координуюча (регулює зміст
залежно від освітніх потреб і можливостей дитини).
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів з
дотримання принципу наступності й перспективності ґрунтується на розумінні
наступності як зв’язку між різними етапами (ступенями) освітнього процесу,
сутність якого полягає в збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих
сторін його структури у процесі зміни цілого як системи, тобто під час переходу з
одного стану в інший. Дотримання принципу наступності й перспективності у
якості чинника процесуального компонента готовності педагогів до організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів слугує інтегруванню
сьогоднішнього навчання з тим, яке відбувалося в минулому та відбуватиметься в
майбутньому,

обумовлює

цілісний

перебіг

освітнього

процесу,

оскільки,

забезпечуючи взаємозв’язок елементів минулого, теперішнього і майбутнього,
«породжує» новий етап, який, у свою чергу, будучи наслідком попереднього,
створює фундамент для становлення і розвитку наступного.
Окрім зазначеного наступність розглядається в контексті певного типу
зв’язків,

які

існують

між

тими

завданнями,

змістом,

методами,

котрі

використовують педагоги як в межах однієї ланки, так і на стиках суміжних ланок
освіти. У контексті зазначеного доцільно процитувати Г. Люблінську. «Тільки тоді,
коли робота у нижній ланці буде спрямована на такий розвиток, який би відповідав
тим вимогам, які будуть пред’явлені до цих же дітей у наступних освітніх ланках
(етапах, ступенях), а вчителі цієї вищої ланки будуть опиратися й орієнтуватися на
той матеріал, який дітьми засвоєний, і на той досвід, який ними набутий на
попередніх етапах їхнього життя та на досягнутий ними рівень розвитку, – тільки
за таких умов буде досягнута наступність у роботі педагогів, які працюють у
суміжних ланках освіти» [322, с. 117].
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Проблема наступності має фізіологічне підґрунтя. На переконання І. Павлов
[415], необхідність реалізованості наступності визначається фізіологією нервової
системи. Для того, щоб яке-небудь випадкове подразнення набуло значення
постійного, воно повинно декілька разів збігтися у часі з подразником постійним.
Основною умовою виникнення рефлексу є збіг діючого зовнішнього агента у часі з
тим агентом, який обумовлює безумовний, постійний рефлекс. Отже, щоб добре
оцінити нове, необхідно спочатку зрозуміти й оцінити старе.
Доцільність

інтегрування

урочної

діяльності

учнів

з

позаурочною

пояснюється створенням умов для реалізації індивідуалізації навчання, тобто
врахування індивідуальних відмінностей учнів, на яких не акцентується увага в
колективних формах навчання, та для запровадження диференціації, здійсненням
якої передбачено врахування інтересів, нахилів та здібностей учнів.
Рефлексивний компонент готовності педагога до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів виявляється в умінні здійснювати
поточну рефлексію власної діяльності та діяльності учнів та в умінні здійснювати
підсумкову рефлексію власної діяльності та діяльності учнів.
Рефлексія – це «осмислення власних дій, самооцінка, самопізнання, що
розкриває специфіку власного духовного світу» (В. Бондар) [54, с. 253]. У
трактуванні Т. Полонської [451] рефлексія постає як готовність до самоаналізу,
осмислення й переосмислення предметно-соціальних ставлень до навколишнього
світу. У комунікативних процесах рефлексія розуміється як процес відображення
однією людиною внутрішнього світу іншої. Рефлексія – це не просто знання й
розуміння діючим індивідом іншого, а й усвідомлення того, як сприймає і розуміє
його інший.
Для аналізу прояву рефлексії скористаємося поняттям «рефлексивна
ситуація», який ввела в науковий обіг З. Становська [557]. Сутність цього терміну
пояснюється наявністю сукупності внутрішніх та зовнішніх чинників, які
детермінують процес входження свідомості особистості в режим самоаналізу,
самопізнання, що здійснюються на певному емоційному фоні. Поштовхом,
вихідною точкою рефлексії найчастіше буває неузгодженість, конфліктність
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інформації,

невирішуваність

задачі,

суперечливість

особистісно

значущої

інформації чи проблемної ситуації під час виконання діяльності тощо. Операції
усвідомлення, зіставлення, аналізу дають поштовх для осмислення, формують
інформаційний зміст механізму переосмислення. Рефлексивна ситуація – це
сукупність життєво значущих для індивіда протиріч, які він активно прагне
розв’язати

за

умови

відсутності

відомих

способів

її

вирішення

або

нерезультативного застосування відомих шляхом рефлексивного (мисленого)
виходу за межі наявної ситуації (децентрація), дистанціювання від неї,
усвідомлення всіх значущих умов та чинників і віднайдення принципово нових
способів подальшої реалізації діяльності (практичної чи інтелектуальної).
Результатом вирішення рефлексивної ситуації є розширення та переструктурування
самосвідомості особистості, що відображається на подальшій діяльності й
супроводжується певними переживаннями.
З. Становська виділяє якісні характеристики рефлексії, які фасилітують
входження свідомості особистості у «рефлексивний режим» (стан рефлексивного
аналізу ситуації). До таких якісних характеристик віднесено: «відповідність її
змісту актуальним потребам особистості, що забезпечує її суб’єктивну
значущість, та наявність мотивації до її вирішення; наявність конфліктності,
неузгодженості інформації, мотивів, способів здійснення тощо (когнітивний
дисонанс); необхідність прояву свідомої активності в напрямі спроб вирішення
проблеми шляхом аналізу, свідомої ревізії різноманітних її складових (свідоме
самостійне цілепокладання); прояв специфічної інтелектуальної активності (вихід
за межі наявної ситуації і посідання особистістю «суб’єкт-об’єктної» позиції
відносно самої себе (механізм децентрації), перехід у «рефлексивний режим»
функціонування самосвідомості); вирішуваність рефлексивної ситуації тільки
шляхом віднайдення нових, раніше невідомих способів діяльності (інтелектуальної
чи практичної), що призводить до утворення нових свідомісних змістів шляхом
збагачення, переструктурування наявних» [557, с. 32].
Т. Полонська [451] розрізняє два види навчальної рефлексії: поточну
(здійснюється в ході навчального процесу) та підсумкову (логічно і тематично
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завершує певний період діяльності). Поточна рефлексія спрямована на активізацію
процесу осмислення предметної діяльності, її мету, основні етапи, проблеми,
суперечності, способи діяльності, результати. Поточна рефлексія

представлена

такими видами, як рефлексія діяльності (осмислення способів дій (діяльності),
прийомів роботи з навчальним матеріалом); рефлексія змісту навчального
матеріалу (з’ясування, як учні усвідомили зміст вивченого); рефлексія настрою й
емоційного стану (з’ясувати емоційний стан учнів і побачити як змінюється їхній
настрій протягом процесу навчання). Підсумкова рефлексія відрізняється від
поточної – збільшенням періоду рефлексії.
Отже, готовність педагога до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів є складним особистісним утворенням, яке виявляється в
здатності та прагненні, містить мотиваційний, діяльнісний і рефлексивний
компоненти, які в сукупності забезпечують ефективний перебіг аналізованого нами
процесу.
2.3.2. Готовність учнів до здійснення навчально-дослідницької діяльності
в урочний та позаурочний час
Готовність

учнів

до

здійснення

навчально-дослідницької

діяльності

тлумачиться як складне особистісне утворення, яке виявляється в здатності та
прагненні відкривати суб’єктивно нові знання і способи дій на основі пізнавальної
самостійності та взаємодії з іншими, супроводжується виявом мотиваційного й
рефлексивного компонентів та потребує сформованості діяльнісно-операційного
компонента. Проаналізуємо вказані компоненти.
Мотиваційний компонент включає в себе: уявлення про емоційні стани
(цікавість, здивування, почуття нового) як такі, що сприяють процесу
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій; уявлення про емоційні стани
(вагання, сумніви) як такі, що супроводжують процес відкриття суб’єктивно
нових знань і способів дій; уявлення про цілеспрямованість як вольову якість, яка
сприяє виконанню завдання; уявлення про запитання як про спосіб вияву бажання
поглибити власні знання і способи дій; уявлення про процес пошуку інформації,
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яка виходить за межі навчального змісту, як про спосіб розширення власних
знань і способів дій; уявлення про процес виконання додаткового завдання на
уроці та (чи) під час домашньої роботи як про спосіб закріплення нових знань і
способів дій.
Навчальна діяльність як полівмотивована діяльність базується на таких
групах мотивів: соціальні мотиви (виникають під впливом соціального контексту
життя й пов’язані із взаємовідносинами дитини з оточуючим середовищем);
пізнавальні інтереси та мотиви, що формуються у процесі діяльності і
безпосередньо пов’язані з її змістом. У групі соціальних мотивів важливого
значення набувають широкі соціальні мотиви (виникають на основі відносин
суб’єкта з соціальним середовищем; виходять за межі кола його безпосереднього
спілкування) та вузькі (усвідомлені мотиви обов’язку, відповідальності, прагнення
здійснювати діяльність, що втілюють «власне соціальні» потреби дитини). Поміж
соціальних

мотивів

важливе

місце

посідають

позиційні

мотиви,

які

характеризуються прагненням отримати визнання в якості суб’єкта (соціальна
позиція школяра) й включають бажання бути найкращим серед учнів, отримати
схвалення дорослих.
На основі аналізу наукових джерел [345; 348; 677] можемо зробити висновок
про те, що до пізнавальних мотивів відносять 1) пізнавальні інтереси до змісту
діяльності

(засвоєння

системи

наукових

понять

(М. Матюхіна [348],

А. Маркова [345])); 2) інтерес до процесу діяльності, що полягає у прагненні
виявити інтелектуальну активність (М. Матюхіна [348], А. Маркова [348]);
3) навчально-пізнавальний мотив (спрямованість не лише на отримання результату,
а й на опанування загальними способами дій у сфері наукових понять (А. Маркова
[348], Д. Ельконін [677])). Також у структурі мотивації розрізняють провідні
(домінуючі) та підпорядковані мотиви.
У складі мотиваційної сфери молодших школярів розрізняють 1) мотивацію
змістом; 2) мотивацію процесом виконання діяльності. Мотивація змістом
проявляється в різних формах та спрямовує активність дитини на різноманітні
змістовні аспекти (факти, істотні зв’язки, усвідомлення способів дій). Мотивація
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змістом проходить такі взаємообумовлені рівні розвитку: інтерес-зацікавленість;
інтерес до фактів, правил; інтерес до суті явищ, їх походження. Мотивація
процесом виконання діяльності основана на пізнавальній потребі в нових
враженнях та на потребі в активності.
З метою підвищення в учнів потреби в пізнавальній активності варто
об’єктивно оцінювати їхні знання, відмовившись від нагород та призів за
правильно виконані завдання; надавати право вибору навчального завдання;
уникати часових обмежень (там, де це можливо) під час виконання вправ, щоб не
пригнічувати розвиток творчих здібностей і не перешкоджати формуванню
внутрішньої мотивації; поступово підвищувати рівень складності навчальних
завдань, формуючи тим самим почуття задоволення від здійснення мисленнєвих
дій з розв’язання протиріччя чи подолання труднощів у навчанні; добирати
дидактичний матеріал з елементами новизни, незвичності, щоб підтримувати
внутрішній інтерес до виконання завдання.
Поєднання інтересу до процесу діяльності з інтересом до її змісту
відбувається протягом онтогенезу. М. Матюхіна [348] зазначає, що у дитини
виникає зацікавленість не у будь-яких нових знаннях, а у тих, до здобуття яких
докладено власних зусиль. За Є. Ільїним [214], на основі неодноразового
задоволення інтересу-зацікавленості формується більш стійкий інтерес-ставлення,
який, у свою чергу, може перетворитися на спрямованість особистості й викликати
стійку домінуючу систему мотивів.
Мотиви виникають, закріплюються та розвиваються лише тоді, коли учні
починають діяти. Щоб школярі включилися в ситуацію виконання дій, необхідно
стимулювати початок інтенсивного процесу осмислення змісту інформації. Якщо
процес майбутніх дій викликає інтерес, то можна сподіватися й на виникнення в
учнів потреб і мотивів, спрямованих на відкриття суб’єктивно нових знань та
способів дій.
Пізнавальний

інтерес

як

важливий

мотив

здійснення

навчально-

дослідницької діяльності обумовлюється її змістом і процесом та виявляється в
активному ставленні учня до об’єкта пізнання. Психологи та дидактики [37; 90;
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345; 671] виділяють чотири стадії інтересу, а саме: цікавість, допитливість,
пізнавальний

та

теоретичний

дослідницької

діяльності

може

інтереси.

Здійснення

супроводжуватися:

учнями

цікавістю

навчально(створюється

психічний стан зацікавленості; на цій стадії виникає зацікавленість тим чи іншим
предметом, об’єктом, але ще не помітні прагнення до пізнання їхньої сутності; це
ситуативний

інтерес,

який

виникає

за

певної

ситуації);

допитливістю

(характеризується прагненням вийти за межі видимого, дізнатись більше, ніж
почуто від педагога чи прочитано в книзі; на цій стадії розвитку інтересу
виявляються емоції подиву, радість пізнання; допитливість може стати стійкою
рисою характеру); пізнавальним інтересом (характеризується тим, що в дітей
виникають не тільки проблемні запитання або пізнавальні ситуації, а й з’являється
прагнення самостійно їх розв’язати; у центрі уваги учня не готовий матеріал
навчального предмета і не сама по собі діяльність, а проблема, запитання; це
ступінь інтересу, коли дитина шукає причину, проникає в сутність явища,
предмета, тобто з найбільшою ймовірністю учень може здійснити відкриття для
себе суб’єктивно нових знань і способів дій).
Суть пізнавального інтересу полягає в бажанні охопити пізнанням певний
навчальний предмет, глибоко та ґрунтовно його вивчити, набути умінь та навичок
раціональної організації процесу учіння. За умови включення дитини в
цілеспрямовану діяльність на більш високому рівні свого розвитку пізнавальний
інтерес може перетворитися на рису, якість особистості, що характеризується
стійким прагненням до пізнавальної діяльності.
За А. Марковою [345], інтерес до діяльності як різновид, окремий випадок
пізнавального інтересу може бути представлений широким навчальним інтересом,
що має недиференційований характер; плануючим навчальним інтересом до
побудови ієрархії цілей та задач, їх реалізації; результативним інтересом до
виконаних задач, вирішених проблемних ситуацій, оцінок тощо; процесуальнозмістовним інтересом до фактів, ідей, закономірностей та процесу їх осягнення;
навчально-пізнавальним інтересом не лише до результатів та процесу учіння, а й до

119

способів

та

прийомів

його

здійснення;

перетворювальним

інтерес

до

вдосконалення своєї навчальної роботи.
До характерних показників наявності пізнавального інтересу Г. Щукіна [671]
відносить активне прагнення учня долучитися до процесу обговорення загальної
навчальної задачі; вияв бажання брати участь в аналізі та доповненні відповідей
товаришів; прагнення віднайти та застосувати інформацію з джерел, що виходять
за межі навчального процесу; постановка перед учителем запитань, спрямованих на
поглиблення власних знань; готовність учня дати відповідь на запитання вчителя,
взяти додаткове завдання.
Діяльнісно-операційний компонент готовності учня до здійснення
навчально-дослідницької діяльності включає в себе: 1) орієнтаційний критерій
(показники: уявлення про мету й цілі діяльності; уміння формулювати цілі
діяльності продовженням речення «Я хочу навчити себе…»; розуміння того, що
потрібно зробити за змістом завдання (задачі, вправи, проект, спостереження,
практичної роботи, досліду, гри); уміння прогнозувати результат майбутньої
діяльності); 2) індивідуально-виконавський критерій (показники: уявлення про
процес пригадування знань і досвіду як про дію, що передує виконанню завдання
(вправи тощо); уміння визначати дії у складі діяльності та встановлювати
послідовність їх виконання; уміння визначати матеріали і знаряддя, необхідні для
виконання діяльності); 3) інтерактивно-виконавський критерій (показники:
уявлення про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі (спільне
обговорення мети й майбутніх дій; пригадування необхідних знань і досвіду;
узгодження способу взаємодії (ти (я) спочатку, а я (ти) потім) чи розподіл ролей);
дотримання домовленостей передбачених спільним виконанням дій); уявлення
про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі (узгодження способу
співпраці; спосіб здійснення спільно-індивідуальної (спільно-послідовної чи
спільно-взаємодіючої) форми співпраці).
Реалізованість діяльнісно-операційного компонента готовності учня до
здійснення навчально-дослідницької діяльності розглядається нами як в модусі
сучасного навчання дитини в початковій ланці освіти, так і в модусі майбутньої
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освіти, яка здійснюватиметься в середній освітній ланці й спрямовуватиметься на
проектування блоків універсальних навчальних дій. До основних універсальних
блоків дій С. Трубачева [589] відносить загальнокультурний, особистісний,
загальнонавчальний, технологічний та комунікативний блоки. Акцентуємо увагу на
змісті останніх трьох універсальних блоків, оскільки їхній змістовий контент, на
нашу думку, найбільш ефективно «зароджується» в початковій школі в процесі
виконання молодшими школярами навчально-дослідницької діяльності. Відповідно
до міркувань С. Трубачевої, загальнонавчальний блок включає в себе елементи
логічної,

методологічної,

загальнонавчальної

діяльності;

цілепокладання,

планування, аналіз, рефлексію, самооцінку; прийоми розв’язання навчальнопізнавальних проблем; функціональну грамотність. До технологічного блоку
віднесено пошук, аналіз і добір необхідної інформації, її перетворення, збереження
й передачу; володіння сучасними інформаційними, проектними, дослідницькими та
іншими технологіями. Комунікативний блок представлено знанням мов, способів
взаємодії з оточенням; навичками роботи в групі, колективі, володіння різними
соціальними ролями.
Рефлексивний компонент готовності учня до здійснення навчальнодослідницької діяльності містить контрольно-оцінний критерій, показниками
якого є: уявлення про цінність контролю як засобу попередження можливих
помилок, виявлення зроблених та вчасного корегування власних дій; уміння
здійснювати рефлексію на основі само- і взаємоконтролю ходу виконання дій
(уміння порівнювати проміжні результати з бажаними; уміння встановлювати
розбіжності між метою й одержаними результатами та формулювати висновок
про доцільність / недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів
дій); уміння здійснювати рефлексію на основі само- і взаємооцінки результатів
діяльності (уміння висловлювати оцінні судження (що вийшло добре, у чому
помилка, як її краще виправити; обговорювати результати спільно виконаних дій
за заданими критеріями; уміння підбивати підсумки спільного виконання дій).
З метою розкриття змісту рефлексивного компонента наведемо міркування
О. Савченко [506] про те, що сформованість рефлексивного ставлення до
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діяльності, забезпечує емоційно-ціннісне ставлення до самого себе (готовність до
самопізнання, самоусвідомлення, самоконтролю, самооцінки) та рефлексивне
ставлення до себе як суб’єкта учіння. Рефлексія в навчальній діяльності має вияв
у тому, що учень аналізує й актуалізує свої знання та уміння; з’ясовує, яких знань
йому не вистачає; вдається до рефлексивних суджень у процесі виконання
роботи;

виконує

самоперевірку

і

самооцінку

зробленого;

вдається

до

самокритичних суджень. Використання рефлексії в навчальній діяльності
допомагає поєднати знання і попередній досвід учнів з новими цілями навчання,
спонукати їх до усвідомлення і регуляції свого стану й поведінки та сформувати
рефлексивні судження, які являють собою внутрішньо проаналізовані думки,
складниками яких є самопізнання, самооцінка, саморегуляція.
Рефлексія в діяльності виявляється в різних навчальних ситуаціях, які
охоплюють увесь процес навчання. Учень аналізує й активізує свої знання й
уміння; з’ясовує, яких знань не вистачає; вдається до рефлексивних суджень у
процесі виконання роботи; виконує самоперевірку і самооцінку зробленого;
вдається до самокритичних суджень. Ці процеси об’єднує націленість мислення й
почуттів дитини на усвідомлення, осмислення своїх зусиль і результатів, що
створює передумови для самонавчання, саморозвитку, спонукає до усвідомлення
себе як суб’єкта діяльності, який висловлює власну думку.
Я. Кодлюк [250] вказує на те, що молодший школяр оволодіває такими
рефлексивними вміннями і навичками, як: самоаналіз, самоконтроль, самокорекція,
самооцінка. Для рефлексивного вміння як для знання в дії характерні такі
структурні компоненти: змістовий (відомості про сутність рефлексії, способи і
засоби її виконання, тобто це знання процесуального характеру, які є основою
вироблення будь-якого усвідомленого вміння) та процесуальний (охоплює
сукупність дій (способів діяльності), необхідних для виконання рефлексії).
У контексті діяльнісного підходу мова має йти про два аспекти рефлексії, а
саме: про рефлексію як процес і особливу структуру діяльності та про рефлексію
як розгортання схем діяльності. «Виокремлення двох аспектів рефлексії дає
можливість аналізувати такі взаємовідношення: людина – здійснювана діяльність;
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діяльність, що проектується – майбутня діяльність, що буде проектуватися» [665,
с. 20]. Відповідно виокремлюються процесуальна (діяльнісна) та змістовна
(результативна)

характеристики

рефлексії

[557].

Процесуальна

(діяльнісна)

характеристика здійснюється з огляду на те, що рефлексія існує тільки в процесі
діяльності, має певне спрямовання, предмет, змістовну складову. За змістовної
(результативної)

характеристики,

рефлексія

розглядається

як

специфічна

інтелектуальна діяльність, яка має свій продукт та результат, у якості якого можуть
виступати нові складові образу «Я» і образів світу, способи життєдіяльності,
уміння самоактуалізації, самоаналізу, самооцінки, саморегуляції тощо. Рівні
рефлексії умовно можна представити фразами «я знаю», «я знаю, що я знаю», «я
знаю, що ти знаєш, що я знаю» тощо.
За Є. Харьковою, розрізняють рефлексію колективну, рефлексію власних
успіхів, рефлексію емоційну (рефлексія мотиваційної готовності учнів до співпраці
на уроці), констатувальну (констатація рівня засвоєння учнем способів дій (на
основі дій самоконтролю) та рівня знань і вмінь (приміром, це я знаю добре, а це
недостатньо).
Основними ознаками рефлексивного розвитку є «вміння ставити запитання,
здобувати інформацію, якої не вистачає, готовність до зміни способів дій,
критичність до дій і думок, незалежність в оцінках і самооцінці, звичка шукати
докази та схильність до дискусійних шляхів» [631, с. 40].
Рефлексія як усвідомлена діяльність молодшого школяра формується
поетапно (аналіз і оцінка → взаємоаналіз і взаємооцінка → самоаналіз і
самооцінка) та у взаємозв’язку з розвитком мислення, емоційної сфери. Оскільки
рефлексивні судження – це, перш за все, внутрішньо проаналізовані дії й думки,
то можна стверджувати, що

рефлексія повертає учня до розуміння процесу

здійснення діяльності в цілому та виконання дій у її складі зокрема.
Учитель має прагнути змінити ставлення учня до своєї діяльності від
адаптивного,

повністю

керованого

до

активного,

яким

передбачено

обмірковування своїх дій перед виконанням роботи, у процесі та після досягнення
результату.
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Висновки до другого розділу
Передумови – це сукупність наявних фактів, що спричинюють створення
необхідного підґрунтя для запровадження навчально-дослідницької діяльності в
початковій школі, а умови – чинники, які визначають результативність діяльності
вчителя з організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та
діяльності учнів зі здійснення цього виду діяльності в урочний та позаурочний час.
Загальна мета організації навчально-дослідницької діяльності в початковій
школі полягає в здійсненні учнями процесу відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій в урочний та позаурочний час. З огляду на те, що конкретна мета
розглядається як передбачення головного очікуваного результату уроку, що
спрямовує діяльність учителя й учнів, мета організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів на уроці має набувати чіткого формулювання
(приміром, сприяти самостійному формулюванню дітьми висновку про…) та бути
усвідомленою учнями.
Щодо цілей, то на рівні педагогічного втілення вони, по-перше, визначаються
з урахуванням освітніх, виховних і розвивальних можливостей навчального
матеріалу та з огляду на рівні навченості й научуваності учнів; по-друге,
зумовлюють способи організації вчителем діяльності учнів, регулюють вибір
засобів

(завдання,

вправи,

дидактичної

гри

тощо).

Стосовно

педагога

формулювання цілей може набувати таких контекстів: вправляти у самостійному
визначенні послідовності дій під час розв’язання задачі; вправляти у виявленні
відмінностей у написанні слів; вправляти у застосовуванні відомих знань і
способів дій тощо. Стосовно учнів цілі здійснення навчально-дослідницької
діяльності розглядаємо як усвідомлений спонукальний мотив до діяльності, що
знаходить вияв у цілеспрямованій пізнавальній самостійності й взаємодії з іншими,
які спрямовані на оволодіння знаннями й способами діяльності. Цілі учнів
формулюються продовженням речення «Я хочу навчити себе…» (приміром, я хочу
навчити себе способу вимірювання довжини відрізків у міліметрах; я хочу навчити
себе способу розв’язування числових нерівностей; я хочу навчити себе способу
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добору назв до малюнків; я хочу навчити себе способу виготовлення сніжинки
технікою витинанки).
У разі наявності (відсутності) в змісті мети й цілей спрямованості на
реалізацію процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій
навчально-дослідницька діяльність набуває розгортання (згортання) в навчальному
процесі початкової школи.
Зміст навчально-дослідницької діяльності тлумачиться, як: 1) педагогічно
адаптована система знань і способів дій; 2) процес цілеспрямованої, педагогічно
організованої діяльності молодших школярів з відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій; 3) результат цього процесу (реалізованість залучення учнів до
процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій на змісті, який
запроваджується в початковій школі; вихід за межі цього змісту в разі

вияву

учнями бажання дізнатися більше; формулювання вчителем мети та цілей
залучення учнів до навчально-дослідницької діяльності; формулювання учнями
цілей власної діяльності продовженням речення «Я хочу навчити себе…»; перехід
на вищий рівень готовності вчителя до організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів та перехід на вищий рівень готовності учнів до
здійснення цього виду діяльності в урочний та позаурочний час).
Розкриття теоретичних основ визначення змісту навчально-дослідницької
діяльності здійснено з огляду на сучасний рівень розвитку суспільства та в
контексті просторово-середовищного підходу шляхом виокремлення активного
інформаційного простору, неактивного інформаційного простору майбутнього,
неактивного інформаційного простору минулого та акцентування уваги на
інформації, яка входить до активного інформаційного простору.
Визначення змісту навчально-дослідницької діяльності учнів здійснюється на
основі змісту, що запроваджується у початковій школі. Подальше коригування
змісту навчально-дослідницької діяльності відбувається на рівні інформаційного
простору як педагогічно адаптованої системи знань і способів дій, на рівні
освітнього середовища школи й рівні навчального середовища як процесу та на
рівні освітнього простору й рівні навчального простору як результату.
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Феномен «готовність» визначено умовою ефективного перебігу навчальнодослідницької діяльності в початковій школі. Готовність педагога до організації
цього виду діяльності визначено як складне особистісне утворення, що виявляється
у здатності та прагненні, містить мотиваційний, діяльнісний і рефлексивний
компоненти, які в сукупності забезпечують ефективну поліфункціональну
діяльність учителя (викладання й управління) з організації процесу відкриття
учнями суб’єктивно нових знань і способів дій. Мотиваційний компонент
готовності визначається пізнавальними й професійними мотивами. Діяльнісним
компонентом передбачено розуміння суті навчально-дослідницької діяльності як
виду навчальної діяльності та особливостей її організації в початковій школі.
Рефлексивний компонент готовності стосується розширення й поглиблення
педагогом знань на основі рефлексії власної діяльності й діяльності учнів.
Готовність учня до здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний
та позаурочний час потлумачено як складне особистісне утворення, що виявляється
у здатності та прагненні відкривати суб’єктивно нові знання і способи дій на основі
пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими, що супроводжується виявом
мотиваційного

й

рефлексивного

компонентів

та

потребує

сформованості

діяльнісно-операційного компонента. Мотиваційний компонент включає в себе
бажання докладати вольові зусилля (зокрема цілеспрямованість) для оволодіння
новими знаннями та способами дій; переживання емоційних станів під час
здійснення процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій; вияв бажання
оволодівати, поглиблювати та розширювати власні знання й уміння за допомогою
постановки запитань; пошуку інформації, що виходить за межі навчального змісту;
виконання додаткових завдань на уроці та під час домашньої роботи. Діяльнісноопераційним компонентом передбачено розуміння суті діяльності як сукупності
дій, підпорядкованих меті, та особливостей їх здійснення. Рефлексивний
компонент стосується усвідомлення необхідності обмірковувати свої дії перед
початком виконання дій, у процесі здійснення діяльності та після досягнення
результату.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у публікаціях,
які відображають основні наукові результати дисертації [340; 342; 365; 635; 636;
638; 641; 642; 646].
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РОЗДІЛ ІІІ
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БАЗИС ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ У ВЗАЄМОДІЇ ЇЇ УЧАСНИКІВ
3.1. Засоби організації навчально-дослідницької діяльності учнів в
урочний та позаурочний час
В «Енциклопедії освіти» [187] синонімічний ряд представлено поняттями
«засоби навчання», «дидактичні засоби», «навчальне обладнання», «засоби
викладання», «аудіо-відео засоби», «наочний матеріал», «матеріали для навчання»,
«матеріали для викладання», «навчальна техніка». У зазначеному виданні
зазначається, що використання кожного із зазначених понять залежить від
контексту педагогічної ситуації, що у свою чергу сприяє обґрунтуванню наявності
в словникових джерелах і наукових працях різних трактувань поняття «засоби
навчання».
Не претендуючи на всеохопленість, систематизуємо визначення поняття
«засоби навчання», наведенні в наукових джерелах [29; 53; 97; 235; 334; 370],
виокремивши

такі

дефініції-основи:

матеріальний

або

ідеальний

об’єкт

(матеріальний або ідеальний об’єкт, який «розміщено» між учителем та учнем і
використовується для засвоєння знань, формування досвіду пізнавальної та
практичної

діяльності

(А. Карлащук) [235]); штучні

інтелектуальні

складові

навчального середовища (штучні інтелектуальні складові навчального середовища,
котрі представлені сукупністю матеріальних і інформаційних об’єктів та
задовольняють вимогам щодо їх ефективного й безпечного використання учнями й
учителями у процесі навчання (В. Беспалько) [29]); природні та / або штучні,
спеціально створені об’єкти (природні та / або штучні, спеціально створені
об’єкти, які формують навчальне середовище та беруть участь у навчальній
діяльності, виконуючи при цьому навчальну, виховну та розвивальну функції
(Ю. Жук)); матеріально-технічні засоби (допоміжні матеріально-технічні засоби з
їх специфічними дидактичними функціями (Н. Волкова) [97]); способи взаємодії
(способи взаємодії вчителя і учнів та реалізація того чи іншого методу навчання
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(В. Бондар) [53]); елемент дидактичної системи (елемент дидактичної системи,
який відповідає на запитання «Чим і за допомогою чого навчати?» допомагає
учителеві виділити й пред’явити учням для засвоєння предмет вивчення; засоби
навчання дають можливість описати об’єкт вивчення або одержати його замінник
(модель), виділити предмет вивчення та пред’явити його для засвоєння
(І. Малафіїк) [334]); матеріали і знаряддя (різноманітні матеріали і знаряддя
навчального процесу, завдяки яким успішно й за короткий час досягаються
визначені цілі навчання (Н. Мойсеюк) [370]).
Виокремлення дефініцій-основ сприяє акцентуванню уваги на засобах у
значенні матеріали і знаряддя. Додамо, що «матеріал – це те, з чого що-небудь
виготовляється, виробляється, будується та ін.; те, що служить основою
(підґрунтям), джерелом для утворення, побудови, розвитку чого-небудь» [267,
с. 278]. У нашому випадку матеріалом, тобто тим, що служить підгрунтям для
організації

навчально-дослідницької

діяльності

учнів,

визначено

завдання,

практичні роботи, навчальні проекти, екскурсії, вправи, задачі, дидактичні ігри,
спостереження, досліди, проблемні ситуації.
З урахуванням смислового поля поняття «засоби навчання» визначаємо
поняття

«засоби

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів» як матеріали і знаряддя, які використовується для організації навчальнодослідницької

діяльності

учнів

у

початковій

школі.

Серед

засобів

виокремлюємо зовнішні та внутрішні засоби. До внутрішніх засобів відносимо
особистісні психічні утворення учнів (знання, уміння, навички, способи дій, уміння
вчитися, досвід), а до зовнішніх – навчально-дослідницькі завдання, практичні
роботи,

навчальні

проекти,

екскурсії,

вправи,

задачі,

дидактичні

ігри,

спостереження, досліди, проблемні ситуації.
У додаток Д наведено результати аналізу наукових джерел [26; 65; 71; 73;
296; 417; 442; 566] щодо співпадання, ієрархізації та розрізнення змісту понять
«завдання», «задача», «вправа», «проблемна ситуація». У контексті наукової
розвідки

поняття

«завдання»,

«задача»,

«вправа»,

характеризуються самодостатніми смисловими полями.

«проблемна

ситуація»
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Аналіз наукових напрацювань В. Андрєєва [9], Н. Голуб [136], О. Євсєєвої
[189], С. Калініної [229], А. Карлащука [235], К. Степанюк [560], В. Успенського
[597],

М. Махмутова

[354],

С. Омельчука

[235],

В. Паламарчук

[418],

П. Підкасистого [433], А. Хуторського [620], висвітлений нами у виданні [365], дає
підстави зробити висновок про те, що кожне навчальне завдання гіпотетично може
використовуватися для організації досліджуваної нами діяльності в тому разі, якщо
учитель спрямує активність учнів або учня під час виконання завдання на відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій, розширивши у такий спосіб мету їхньої
діяльності. Наприклад, завдання на порівняння визначених об’єктів доповнить
встановленням ефективного способу здійснення порівняння; до завдання на
визначення головного в тексті додасть визначення оптимального способу
запам’ятовування виокремленої інформації; завдання на узагальнення знань
розширить за рахунок виявлення ефективного способу упорядкування інформації
(самостійне складання таблиці, схеми чи відтворення в малюнку).
У разі використання навчально-дослідницького завдання як засобу організації
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі процес відкриття учнем
(учнями) суб’єктивно нових знань і способів дій характеризується достовірністю
здійснення. У нашому трактуванні, навчально-дослідницьке завдання є спеціально
створеною навчальною ситуацію, яка являє собою низку взаємопов’язаних
навчальних проблем, які, набувши вигляду оптимальних структурних одиниць
навчального матеріалу (вправ, задач, дидактичних ігор, навчальних проектів,
дослідів, спостережень, екскурсій, практичних робіт), містять необхідну супровідну
навчальну інформацію (запитання, приписи, інструкції, алгоритми способу
виконання дій тощо), сприяють пізнавальній самостійності учнів і взаємодії з
іншими та спрямовують їхні дії в напрямі формулювання проміжних і кінцевих
висновків з метою відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій.
Навчально-дослідницькі завдання, які доцільно запроваджувати в початковій
школі, можуть різнитися між собою за формою організації їх виконання
(індивідуальні, парні, групові, міжгрупові); часом, що відводиться на вирішення
низки взаємопов’язаних навчальних проблем, які визначають зміст завдання
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(неперервний часовий проміжок, наявні часові інтервали між вирішенням низки
взаємопов’язаних навчальних проблем); типом структурних одиниць навчального
матеріалу (однотипні (наприклад, система вправ чи система задач (дослідів,
дидактичних ігор тощо); змішані); характером змісту навчального матеріалу
(емпіричні (базуються на спостереженнях); теоретичні (передбачають пояснення,
доведення, встановлення закономірних зв’язків і відношень на основі опрацьованої
інформації); практичні (практичне застосування знань, способів дій у змінених
умовах); змішані).
Результати аналізу праць О. Онопрієнко [409], Є. Полат [447], Н. Поліхун
[450], О. Пометун [222], Л. Пироженко [222], А. Цимбалару [626], С. Ящук [690] та
інших, висвітлені нами в роботі [365] засвідчили, що під час виконання
навчального проекту учні вправляються у виконанні таких розумових дій: аналіз,
синтез,

порівняння,

доведення,

узагальнення,

абстрагування,

встановлення

причинно-наслідкових зв’язків. Указані дії доцільно реалізовувати з метою
виділення різноманітних властивостей предметів і явищ; продукування ідей,
обирання способів дій; пошуку інформації й накопичення матеріалу; знаходження
кількох варіантів вирішення проблеми; постановки запитань; передбачення
результатів діяльності; налагодження у процесі спільної діяльності контактів з
іншими;

втілення

задуму

в

творчому

результаті

(інтелектуальному

чи

матеріальному продукті); коригування власної діяльності; оцінювання отриманих
результатів; формулювання висновків.
Процес виконання навчального проекту, який слугуватиме процесу відкриття
учнями суб’єктивно нових знань і способів дій необхідно спрямувати на здійснення
дій, які виконуються учнями спочатку під безпосереднім керівництвом учителя,
потім за його опосередкованого керівництва, а згодом самостійно.
На основі узагальнення даних наукових джерел, до переліку дій, які
забезпечують відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій під час
виконання навчального проекту відносимо прийняття (самостійне визначення)
мети виконання навчального проекту; розуміння (самостійне визначення) завдань,
спрямованих на поетапне досягнення мети проекту; вибір (самостійне визначення)
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раціонального способу дії; вибір раціонального способу визначення проміжних
результатів виконання завдань; вибір (самостійне визначення) раціонального
способу здійснення самоконтролю ходу виконання завдань; виконання визначених
завдань із самоконтролем; перевірка результатів; формулювання висновків.
Розгляду практичної роботи як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності учнів, передував аналіз наукових робіт Т. Байбари [24], В. Онищука
[408], М. Фіцули [608], Н. Мойсеюк [370], Г. Селевка [525] та інших, результати
якого висвітлено нами у роботі [365], засвідчили, що проведення практичних робіт
визначається

специфікою

навчального

предмета.

Наприклад,

на

уроках

природознавства [24] практична робота спрямовується на оволодіння уміннями й
навичками роботи з рулеткою, термометром, терезами, флюгером, різними
матеріалами;

уміння

і

навичками

виготовлення

макетів,

моделей

тощо.

Практичною художньою діяльністю [381] передбачається ознайомлення з
різноманітними художніми матеріалами й техніками та здійснення роботи за
зразком, з пам’яті, натури, за уявою на площині та в об’ємі.
Проведення практичної роботи на тих чи інших етапах уроку має різні
дидактичні цілі. Проведення практичної роботи на етапі засвоєння слугуватиме
актуалізації опорних знань та умінь, постановці проблеми, вияву джерела нових
знань; на етапі застосування засвоєних знань і умінь – їхньому закріпленню; на
наступних етапах уроку – систематизації, узагальненню та перевірці засвоєних
знань і вмінь. На кожному з цих етапів ймовірність відкриття учнями суб’єктивно
нових знань та способів дій не є постійно наявною, оскільки залежить від багатьох
факторів, у тому числі й від мети діяльності та від підготовленості дітей.
Використання

практичної

роботи

як

засобу

організації

навчально-

дослідницької діяльності передбачає чітке формулювання мети роботи; створення
умов для прийняття її учнями; здійснення оптимального відбору необхідних
матеріальних об’єктів або матеріалізованих форм, приладів чи моделей; визначення
переліку дій, необхідних для виконання практичної роботи. Педагогічні впливи
потрібно спрямувати на дотримання дітьми поетапності у виконанні практичних
робіт, зокрема на першому етапі виконання практичних робіт учням доцільно
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запропонувати завдання, які вони виконуватимуть за зразком. На другому –
залучити до здійснення аналогізування (іншими словами перенесення способу
практичних дій в подібну ситуацію), тобто учні виконують ті самі дії, однак при
цьому оперують новими об’єктами. На третьому етапі учням пропонується перелік
назв дій, які потрібно скомбінувати відповідно до мети практичної роботи.
Зазначимо, що комбінувати – це розташовувати дії в певному порядку (акцентуємо
увагу на тому, що назви дій задано вчителем). На четвертому етапі доцільним є
запровадження практичних робіт, у процесі виконання яких учні переносять
способи практичних дій і власне предметні знання у нові умови. Під час виконання
таких завдань діти визначають раніше засвоєнні дії та з них конструюють нові
способи діяльності. Додамо, що конструювати – це визначати певний склад дій та
установлювати порядок їх виконання. Практичні роботи можуть виконуватися
фронтально, індивідуально та в групах. За будь-якої форми взаємодії активність
кожного учня суттєво впливає на засвоєння зразка способу діяльності та на
відпрацювання поелементного коментування ходу виконання практичної роботи.
У контексті організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів з використанням такого засобу як екскурсія неабиякої значущості набув
аналіз праць Б. Ананьєва [8], О. Ганчук [110], В. Герда [116], Б. Житника [194],
Е. Желудковського [193], Е. Лук’янової [193], Б. Райкова [468] та інших, результати
котрого нами висвітлено у праці [365]. Відповідно до контексту наукової розвідки
акцентуємо особливу увагу на результатах дисертаційного дослідження О. Ганчук
[110], яка вказує на те, що під час підготовки навчальної екскурсії необхідно
передбачити можливість її проведення самими вихованцями, а саме: однією
дитиною або малою групою дітей. Досвід дослідниці свідчить на користь цього
підходу. Як правило, більшість вихованців не лише виявляє цікавість до цього
процесу, а й має вже необхідні знання й практичні вміння для ефективної
самореалізації під час проведення екскурсії. Для чіткої організації роботи дітей на
етапі підготовки до проведення екскурсії дітям надаються приписи, які зорієнтують
їх у необхідному напрямі та скоординують роботу.
Залучення молодших школярів до процесу підготовки майбутньої екскурсії з
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найбільшою ймовірністю сприятиме відкриттю дітьми суб’єктивно нових знань і
способів дій, оскільки діти матимуть змогу до початку екскурсії ознайомитися з
екскурсійним об’єктом. Опрацювавши літературу, зазначену в приписі, діти
самостійно визначатимуть оптимальний спосіб систематизації інформації про
екскурсійний об’єкт, виокремлюватимуть смислові елементи інформації, які, на
їхню думку, потребують обговорення під час проведення екскурсії. За необхідності
будуватимуть схеми, таблиці, робитимуть малюнки, складатимуть перелік
запитань, які проговорюватимуть під час проведення екскурсій.
Використання екскурсії як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності в урочний та позаурочний час передбачає врахування загальних
закономірностей проведення вступних, поточних і підсумкових екскурсій.
Ефективність організації навчально-дослідницької діяльності учнів під час
екскурсії залежить від підготовки вчителя й учнів, бажання вчителя організовувати
цей вид діяльності та від інтересу учнів до екскурсійної справи.
У наукових працях М. Вашуленка [79], О. Малихіної [336], В. Мельничайка
[359], С. Омельчука [407], В. Онищука [408], М. Пентилюк [430], О. Полєвікової
[449], В. Скалкіна [540] та інших розглянуто сутнісний зміст поняття «вправа»,
акцентовано увагу на різновидах вправ та особливостях їх використання під час
організації навчального процесу. Аналіз зазначеного висвітлено нами у виданні
[365]. На основі проведеної роботи можемо зробити такі висновки: під час
організації навчально-дослідницької діяльності з використанням вправ слід
передбачити 1) поетапність у виконанні різних видів вправ (на першому етапі
виконуються вправи на відтворення дій за зразком з метою їх закріплення; на
другому – застосування засвоєних дій у нових умовах; на третьому етапі
виконуються вправи творчого характеру); 2) поступове нарощування складності як
змісту вправ, так і способу їх виконання (спочатку пропонувати вправи
репродуктивного характеру, потім – вправи з ускладненим змістом, збільшеною
часткою самостійності та творчим підходом до їх виконання); 3) урахування
можливостей кожного типу вправ; 4) виконання певної системи дій.
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За умови орієнтованості вчителя на організацію навчально-дослідницької
діяльності дітей та запровадження під час виконання вправ індивідуального
підходу можемо говорити про високий рівень ймовірності відкриття учнем
суб’єктивно нового знання чи способу діяльності.
Аналіз

праць

Г. Балла [26],

К. Дмулкаєва [611],

О. Євтушенко

[186],

В. Кудрявцевої [278], І. Лернера [299], М. Матюхіної [348], Є. Машбіця [356],
М. Скаткіна

[541],

С. Скворцової [542],

Л. Фрідмана [611],

В. Юдіна

[680],

І. Якиманської 685 та інших, висвітлений нами у виданні [365], сприяв
формулюванню висновку про те, що процес організації навчально-дослідницької
діяльності з використанням задачі ґрунтується на її розумінні як упорядкованої
інформації, складовими якої є умова і вимога, що оформлена у вигляді запитання,
формулюванню відповіді на яке передує вибудовування системи розумових дій та
їх виконання у визначеній послідовності. У психологічному смислі задача, яку
ставить учитель перед учнями, не є задачею. Від учня залежить чи буде задача, що
її поставив учитель, учбовою чи не вважатиметься такою. Задача стає учбовою
задачею лише у контексті задачної ситуації, створення системи «учень – задача», у
якій задача сприймається учнем та співвідносить ним з учбовими цілями. Цей
феномен визначає розбіжності між поставленою вчителем задачею і задачею
фактично розв’язуваною учнем. Перехід від задачі, поставленої вчителем, до
задачі, яку розв’язує учень, Є. Машбіц [356] описує як психологічний механізм
довизначення задачі, яке характеризується тим, що учень ставить перед собою
певну мету та намічає свої способи процесу її розв’язування та отримання
бажаного продукту.
Однією з умов прийняття навчальної задачі та переведення її в учбову задачу
є активна участь учня в постановці мети та у процесі аналізу умов її досягнення.
Вслід, за М. Матюхіною [348], вважаємо, що мета набуває самостійної
спонукальної сили тоді, коли чітко сформульовано мету діяльності (Чого прагну
дізнатися? Чого навчитися?); з’ясовано значення діяльності (Для чого це потрібно
робити?); виділено способи досягнення мети (Як це буду робити?); визначено
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можливі труднощі досягнення мети; проконтрольовано успішність просування до
мети.
Усвідомленню учнем способу досягнення мети сприяє відокремлення дій
«Що робити?» від дій «Як робити?», певний рівень розвитку психіки учня, зокрема
рівень розвитку його мислення визначає його готовність виділяти й оволодівати
загальними способами дій. Зародження інтересу до способу дій під час розв’язання
задачі розглядається як стимул активності учнів та слугує засобом підтримання
їхньої

мотивації

та

результативного

здійснення

навчально-дослідницької

діяльності.
Отже, будь-яку навчальну задачу можна розглядати як учбову в тому разі,
якщо вона довизначена учнем, тобто учнем поставлено перед собою певну ціль та
намічено способи дій з її розв’язування. Якщо довизначена задача стала задачею
для учня, набувши при цьому властивостей внутрішнього психологічного
регулятора діяльності, розв’язується ним самостійно і завершується відкриттям
суб’єктивно нового знання та способу дій, така задача виконала роль засобу
організації навчально-дослідницької діяльності учнів.
Розгляду дидактичної гри як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності учнів, передував аналіз праць Н. Анікеєва [12], Л. Борзової [57],
Д. Ельконіна [676], М. Кларіна [240], Ю. Косенко [269], О. Леонтьєва [288],
С. Максименка [328], П. Підкасистого [435], С. Рубінштейна [484], О. Савченко
[506], П. Щербан [328] та інших, який висвітлено нами у виданні [365], засвідчив,
що у контексті організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
дидактична гра розглядається як різновид активної діяльності дітей, зміст якої
визначається дидактичною метою та ігровою ситуацією й реалізується в ігрових
діях, що виконуються з дотриманням певних правил. Структура дидактичних ігор
містить основні складові (мета, зміст, процес і результат) та допоміжні (педагогічна
мета проведення дидактичної гри, учнівські цілі вияву активності у грі, ігрове
завдання (ігрова ситуація), ігрові дії та правила гри (ігрове втілення)).
За М. Кларіним [240], процес проведення дидактичної гри доцільно
здійснювати з урахуванням етапів (етап орієнтації (учитель ознайомлює дітей із
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темою, яка вивчатиметься на уроці, характеризує ігрові правила та здійснює
загальне представлення ходу гри); етап підготовки до проведення гри (розгляд
ігрового завдання, ігрових дій (за необхідності визначення ролей, розподіл їх між
учасниками

гри

та

проведення

пробної

гри

у

скороченому

вигляді));

етап проведення гри; етап підбиття підсумків гри, встановлення зв’язку змісту гри
зі змістом навчального предмета, пропозиції учнів щодо внесення змін до правил її
проведення) та ролей, які виконують не лише учні, а й учитель. До таких ролей слід
віднести роль інструктора (дії педагога спрямовуються на розуміння дітьми
правил, результату ігрових дій, але характеризуються оптимальним впливом,
оскільки зайвим є надмірне інструктування; досвід свідчить про те, що правила посправжньому розуміються учасниками гри лише в процесі її проведення); роль
судді-рефера (учитель здійснює управляння ходом гри та здійснює доцільний
контроль за дотриманням ігрових дій); роль тренера (поради максимально
використовувати

потенціал

ігрових

дій);

роль

головуючого

(обговорення

результатів гри).
В узагальнених рисах проведення дидактичних ігор доцільно здійснювати у
відповідності до моделі навчання на основі гри, розробленої М. Кларіним (рис. 3.1).
Модель навчального процесу на основі гри вибудовується з урахуванням
включення учнів в ігрове моделювання. В ігровій моделі створення проблемної
ситуації

реалізується

введенням

ігрової

ситуації.

Проблемна

ситуація

переживається її учасниками в ігровому втіленні.
Потенційно будь-яка дидактична гра може використовуватися як засіб
організації навчально-дослідницької діяльності учнів та спричинювати перебіг
процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій, якщо зміст
ігрової ситуації стимулюватиме пізнавальну активність дітей, а зміст правил гри
стосуватиметься визначення почерговості вияву учнями активності, розподілу між
ними ролей, а не регламентуватиме їхні мисленнєві дії чи обмежуватиме вияв
творчості.
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Створення ігрової проблемної ситуації
введення моделюючої / ігрової ситуації
Хід гри: «проживання» проблемної ситуації в ігровому втіленні.
Дії учнів у відповідності з ігровими правилами,
розгортання ігрового сюжету
Підбиття підсумків гри
(приміром, підрахунок балів,
оголошення результатів проведення гри).
Самооцінка дій учасниками гри
(в умовному, моделюючому плані)
Обговорення ходу і результатів гри, ігрових дій і переживань
гравців. Аналіз ігрової (моделюючої) ситуації, її співвідношення з
реальністю. Навчально-пізнавальні результати проведення гри
Рис. 3.1. Структура навчального процесу на основі дидактичної гри (за
М. Кларіним)
У контексті організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів з використанням такого засобу як спостереження неабиякої значущості
набув аналіз праць Т. Байбари [24], П. Блонського [41], Г. Васильєвої [77],
Н. Вєтрової [87], Ю. Гільбуха [118], Н. Левітова [286], О. Люблінської [322],
О. Савченко [509] та інших, результати якого узагальнено нами у виданні [365]. З
урахуванням спрямування наукової розвідки розглядаємо спостереженння як
сприймання

певної

складової

навколишньої

дійсності,

яке

спрямовується

усвідомленою метою, виявляється в доцільних розумових і практичних діях та
завершується формулюванням висновків. Компонентами спостереження є 1) мета
та цілі спостереження, 2) план спостереження, 3) безпосереднє цілеспрямоване
сприймання предметів і явищ природи, 4) висновки.
Процес самостійного відкриття дітьми суб’єктивно нових знань і способів дій
під час спостереження з найбільшою ймовірністю виникатиме в разі

зіставлення

фактів, отриманих під час спостереження, зі знаннями, які учням уже відомі;
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попереднього обговорення результатів спостереження, залежностей та зв’язків, які
сприйматимуться, послідовності виконання дій.
Процес самостійного відкриття дітьми суб’єктивно нових знань і способів дій
може організовуватися і в гомогенних, і в гетерогенних групах, проте мати різне
дидактичне навантаження. Особливістю організації спостережень у гомогенних
групах (у групах, у яких об’єднанні діти з однаковим рівнем навченості) є те, що
підготовка до безпосереднього сприймання об’єкту здійснюється індивідуально, а
проведення спостережень і обговорення результатів здійснюється у групах.
Учитель при цьому контролює роботу всіх груп, проте найбільше уваги приділяє
найслабшим

учням.

Загальний

висновок

за

результатами

спостереження

формулюється фронтально. Проведення спостереження в гомогенних групах
розглядається як пропедевтична робота. Діяльність дітей характеризується
самостійністю, хоча наявним є педагогічний супровід. Діяльність учителя
спрямовується не лише на доцільне консультування, а й на виявлення слабких
сторін у діяльності учнів під час проведення спостережень та планування способів
їх усунення.
Для ефективного проведення спостереження необхідно чітко сформулювати
мету й цілі спостереження, розглянути завдання (що потрібно шукати в об’єкті
спостереження); розкрити значення того явища або тієї категорії ознак, що будуть
спостерігатися; скласти план проведення спостереження (для більш складних
об’єктів); ставити додаткові й уточнювальні запитання; підвести підсумки
спостереження; провести повторне спостереження, яке забезпечує більш повне і
точне пізнання спостережуваного предмета або явища (за О. Люблінською) [322];
забезпечити попереднє ознайомленння дітей з матеріалом спостереження, скласти
план спостереження, викликати інтерес і бажання сприймати інформацію (за
П. Блонським) [41];

сформувати

у

дитини

таку

особистісну

рису

як

спостережливість (за Н. Вєтровою) [87].
Розгляд спостереження як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів має на меті накопичення чуттєвого досвіду, який,
осмислюючись молодшими школярами, становить основу для оволодіння знаннями
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й способами дій, оскільки складно уявляти й міркувати про те, що раніше не було
сприйнято.
Аналіз

праць

Байбари [24],

Н. Горобченко [142],

Н. Кухмай [283],

О. Миргородської [369] та інших, результати якого узагальнено нами у виданні
[365], засвідчив, що як засіб організації навчально-дослідницької діяльності
молодших

школярів

може

розглядатися

дослід.

Порівнюючи

дослід

і

спостереження, зазначимо, що процес проведення дослідів забезпечує більш
глибоке пізнання досліджуваного об’єкту на відміну від процесу проведення
спостережень, під час яких сприймаються зовнішні ознаки й властивості предметів,
явищ і процесів. За допомогою дослідів можна відтворити явища або процеси у
спеціально створених умовах з використанням певного обладнання (приладдя,
матеріалів).
Акцентуємо увагу на тому, що досліди можуть виконувати дві функції:
демонстраційно-ілюстративну (закріплення знань, умінь і навичок, які було
засвоєно учнями раніше) та дослідницьку (оволодіння новими знаннями і
способами дій). Звісно найбільша ймовірність відкриття учнями суб’єктивно нових
знань і способів дій виникає під час реалізації дослідницької функції аналізованого
засобу. У контексті зазначеного варто враховувати й те, що проведення дослідів
слугує основою для 1) живого споглядання (фіксування даних, які спостерігаються
під час проведення досліду); 2) здійснення розумових дій (аналізу, синтезу,
узагальнення, класифікації тощо); 3) перевірки істинності чи хибності припущень,
які попередньо були сформульовані учнями. Зазначене свідчить про те, що
проведення досліду може розглядатися і як процес відкриття учнями суб’єктивно
нових знань і способів дій, і як процес формування готовності дітей відкривати для
себе суб’єктивно нові знання і способи діяльності.
На характер взаємодії вчителя з учнями та можливість відкриття останніми
суб’єктивно нових знань і способів дій суттєвий вплив має кількість дій, які
необхідно виконати під час проведення досліду, складність цих дій, наявність в
учнів досвіду виконання хоча б деяких із них; можливість поелементного
представлення процесу у вигляді інструкції-довідки, яка спрямовує самостійну
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діяльність дітей, володіння узагальненими знаннями про приладдя, його
призначення та сформованість умінь користуватися ним.
Використанню досліду як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів слугуватиме те, що на цьому етапі проведення
досліду знання про раніше невідомі учням способи дій набуватимуться за активної
взаємодії учнів між собою. Наприклад, учні по черзі коментуватимуть уголос
практичні дії один одного; розподілятимуть між собою ролі учня і вчителя й
самостійно виконуватимуть дії. Результати досліду можуть записуватися в
таблицю, зображуватися графічно, замальовуватися схематично тощо. Самостійний
або колективний вибір способу фіксації результатів досліду залежить від змісту
інформації, мети діяльності, рівня підготовки дітей, відведеного часу на уроці.
Самостійне проведення учнями досліду, вибір способу фіксації його
результатів, заповнення схем, таблиць, формулювання висновків супроводжується
опосередкованим керівництвом педагога, що набуває вияву в певних інструкціях чи
приписах щодо поелементного способу виконання дій, якими діти можуть
скористатися за потреби.
Відкриття суб’єктивно нових знань співвідносне з власне предметним
результатом досліду, тобто увага акцентується на

відкриті знань про об’єкт

дослідження (його властивості, складові, умови розвитку (функціонування),
взаємозв’язки і залежності). У разі відкриття дітьми суб’єктивно нових способів
діяльності їхня пізнавальна активність спрямовується на відкриття знань про спосіб
виконання досліду, а саме: визначення послідовної сукупності дій, які є
обов’язковими для проведення досліду, усвідомлене поетапне виконання цих дій.
Результативному проведенню досліду сприяє дотримання поетапного
виконання педагогом таких дій: на першому етапі здійснити підготовку дітей до
проведення досліду (виявити знання дітей про об’єкт пізнання, створити атмосферу
зацікавленості); на другому етапі, який співвідноситься з початком досліду,
обговорити умови проведення досліду та запропонувати дітям висунути
припущення; на третьому етапі здійснити проведення досліду й обмінятися
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думками стосовно сприйнятого; на четвертому – залучити дітей до активного
формулювання висновків, у яких підтвердити чи спростувати їхні припущення.
Аналіз праць О. Брушлинського [65], І. Ільницької [215], М. Іпполітової [216],
Т. Кудрявцева [278],

І. Лернера [296], М. Махмутова [353], В. Оконя [403],

С. Рубінштейна [484] та інших, результати якого узагальнено нами у виданні [365],
засвідчив, що розгляд проблемної ситуації як засобу організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів, ґрунтується на тому, що «проблемна
ситуація» розглядається в двох контекстах: 1) як явище об’єктивне, тобто існуюче
безвідносно до того, чи займаються учні в даний момент розв’язанням проблемної
ситуації; 2) як явище суб’єктивне, в основі її виникнення лежить усвідомлений
кожним учнем стан інтелектуального утруднення, подолання якого вимагає
здійснення пошуку нових знань і способів дій.
Проблемна ситуація як суб’єктивне явище може використовуватися вчителем
під час виконання завдання, вправи, розв’язання задачі тощо. Проблемна ситуація
породжується: 1) інформаційно-пізнавальною суперечністю, усвідомлення якої
викликає проблемну ситуацію; 2) протиріччям між знаннями (уміннями), якими
володіють діти та вимогами чи можливим способом розв’язання завдання (вправи,
задачі), між попередніми знаннями учнів і новими фактами, явищами, для
пояснення яких попередніх знань (умінь) недостатньо, тому виникає потреба в
нових знаннях (уміннях). Сприйняття учнями суперечності (протиріччя) породжує
проблемну ситуацію. Проблемна ситуація як явище суб’єктивне виникає лише в
процесі включення учнів у діяльність, сприйняття й усвідомлення ними проблеми.
Отже, зовнішні засоби організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів нами класифіковано в такий спосіб: 1) достовірний основний
засіб

(навчально-дослідницьке

завдання); 2) ймовірні

процесуальні

засоби

(навчальний проект, практична робота, екскурсія); 4) ймовірні контекстуальні
засоби (вправа, задача, дидактична гра, дослідницьке, пізнавальне, навчальнотворче завдання); 5) ймовірні процесуально-допоміжні засоби (спостереження,
дослід, проблемна ситуація).
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Класифікацію здійснено на основі аналізу особливостей використання засобів
з метою організації навчально-дослідницької діяльності, тобто з урахуванням
функціонального

призначення

засобів

(процесуальні,

контекстуальні,

процесуально-допоміжні засоби) та з огляду на потенційні можливості засобів
сприяти виникненню процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів
дій (діяльності) в урочний та позаурочний час (достовірний, ймовірний).
3.2. Структурні
внутрішнього

компоненти

засобу

компетентності

організації

«уміння

вчитися»

навчально-дослідницької

як

діяльності

молодших школярів
До внутрішніх засобів організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів віднесено психічні утворення (знання, уміння, навички,
способи дій (діяльності), досвід). Значущими для здійснення діяльності є знання, до
складу яких входять: 1) предметні знання різного ступеня узагальнення, що містять
різні відомості про об’єкти і явища Всесвіту, їх властивості й взаємозв’язки,
включають абстрактні поняття, що є основою для інших знань; 2) знання способів
виконання розумових і практичних дій та операцій, які застосовуються в процесі
розв’язання задач, виконання завдань, навчальних проектів, вправ, проведення
спостережень, дослідів, екскурсій; 3) знання алгоритмів дій, на основі яких
вибудовуються різні способи взаємодії з іншими; 4) знання як цінність. Додамо, що
за Г. Васьківською, «ціннісні орієнтації слугують своєрідним критерієм, фільтром у
визначенні ставлення людини до матеріальних і духовних цінностей, системи
установок, відстоювання принципів і переконань» [76, с. 107].
Здійснення навчально-дослідницькій діяльності ґрунтується на досвіді
дитини як на результаті передусім її внутрішньої активності та передбачає
оперування двома видами досвіду, а саме: досвідом, який цілеспрямовано набуто в
різних освітніх закладах, та досвідом, котрий сформовано стихійно з огляду на
неможливість існування дитини в природному й соціальному вакуумі.
Способи дій розглянуто як певні самостійні, усвідомлені дії, що виникають у
результаті поєднання в свідомості дитини знань і досвіду. Способи діяльності
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розподіляються на загальнологічні (здійснюються без опори на зовнішній припис)
та

спеціальні

(передбачають

використання

припису

(правила,

інструкції,

алгоритму, зразка). Складовими способів діяльності є способи виконання дій. У
результаті виконання дій формуються уміння і навички.
У контексті навчально-дослідницької діяльності уміння визначено як
готовність учня самостійно діяти в процесі відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій. Складовими уміння є знання та досвід, які свідомо застосовуються
учнями під час виконання дій. Уміння передбачає використання раніше набутого
досвіду, знань. Навички розглядаються і як основа вияву уміння, і, як те, що
виробляється у цьому процесі, тобто завершене уміння.
Акцентуємо

увагу

на

компетентності

«уміння

вчитися»,

структурні

компоненти якого в контексті наукової розвідки розглядаються як внутрішні засоби
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Зазначимо,
що Г. Цукерман [630] визначає уміння вчитися як уміння вчити себе, бути учнем і
вчителем одночасно, в одній особі, самостійно знати і робити те, що на початку
навчання виконується лише у співдружності з учителем. За О. Савченко [505],
вміння

вчитися

компонентами
загальнонавчальні

є

цілісним

якого

є

індивідуальним

утворенням,

навчально-організаційні

комунікативні

уміння

і

навички,

вміння
уміння

структурними
і

навички,

працювати

з

підручником, загальнопізнавальні вміння, уміння та навички самоконтролю й
самооцінки. Відповідно до структури й компонентного складу ключової
компетентності учень, який вміє вчитися, сам визначає мету діяльності або
приймає мету, сформульовану вчителем; виявляє зацікавленість у навчанні,
докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату;
відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв’язання задачі, виконання
завдання; правильно використовує сенсорні, інтелектуальні або практичні дії,
прийоми, операції на репродуктивному й творчому рівнях; усвідомлює, аналізує
свою діяльність і прагне її вдосконалювати; володіє вмінням й навичками
самоконтролю та самооцінки. Такий перелік характеризує розвинене вміння
вчитися. Як показують численні психологічні й дидактичні дослідження, зазначене
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утворення не набуває достатнього розвитку без цілеспрямованого спеціального
формування кожного його складника.
Розглянемо кожний із складників уміння вчитися, оскільки в контексті
наукової розвідки вони розглядаються як внутрішні засоби організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів. Акцентуючи увагу на навчальноорганізаційних уміннях і навичках зазначимо, що в працях Ю. Бабанського [19],
Т. Довгої [176], Я. Кодлюк [250], О. Савченко [505; 506] та інших розкривається
сутнісний зміст організаційних умінь і навичок та йдеться про їхнє формування в
навчальній діяльності. Також зафіксовано синонімічне використання понять
«організаційні вміння», «навчально-організаційні вміння».
За О. Савченко [506], організованість у навчальній діяльності передбачає
сформованість в учня сукупності взаємопов’язаних умінь і навичок. Відповідно
опанування учнем раціональними способами організації самостійної навчальної
діяльності в умовах класної й домашньої роботи визначається як мета формування
групи навчально-організаційних умінь і навичок.
На думку Я. Кодлюк [250], до організаційних умінь слід віднести уміння, які
спрямовано на раціональну організацію навчальної діяльності. Це уміння
організувати робоче місце, тобто забезпечити себе необхідним навчальним
приладдям, дотримуватися порядку та необхідних санітарно-гігієнічних вимог.
Також важливо формувати зовнішню організованість як необхідну передумову
внутрішньої організованості, яка виявляється в організованості розумових дій,
правильному

доборі

необхідного

навчального

приладдя,

раціональному

розміщенні його на парті, швидкому прибиранні після виконання завдання. Також
до організаційних умінь віднесено вміння правильно сидіти під час читання чи
письма (тобто дотримуватися учнівської пози), точно виконувати вказівки
вчителя, планувати навчальні дії, працювати з підручником. Організаційні уміння
спрямовані на раціональну організацію навчальної діяльності й охоплюють
складові (організувати робоче місце, точно виконувати вказівки вчителя, планувати
навчальні дії, працювати з підручником).
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До переліку складових організаційних умінь і навичок також віднесено
особистісні психічні утворення, які забезпечують [19]: 1) прийняття і визначення
задач діяльності, раціональне планування, створення

сприятливих умов для

діяльності; 2) визначення цілей, шляхів реалізації, планування процесу роботи,
контроль

результатів

і

планування

подальшої

самоосвітньої

діяльності;

3) дисципліноване поводження на уроці, під час перерви, у процесі виконання
домашніх завдань; орієнтування в часі й просторі; визначення мети і завдання
самостійної роботи; сприймання, усвідомлення й порівняння (за необхідності)
змістових ознак явищ і процесів; виявлення причинно-наслідкових взаємозв’язків;
систематизація змістових ознак явищ і процесів; передбачення послідовності в
способах дій; визначення та оцінювання проміжних і кінцевих результатів
навчальної діяльності.
О. Савченко [505]

в

навчально-організаційних

уміннях

і

навичках

виокремлено базові уміння (організовувати своє робоче місце, правильно
орієнтуватися в навчальному середовищі класу; користуватися підручником,
навчальними посібниками; користуватися навчальним приладдям; орієнтуватися в
часі виконання навчальних завдань; розподіляти виконання завдання з допомогою
вчителя; планувати навчальну роботу; співпрацювати в парі, групі) та здійснено
розподіл їх сформованості за класами (додаток Е.1).
У контексті наукової розвідки вважаємо за доцільне серед умінь, які
включені до групи навчально-організаційних умінь і навичок акцентувати увагу
на умінні планувати майбутню діяльність. О. Савченко тлумачить планування як
процес, який полягає у попередньому усвідомленні розумових і практичних дій,
необхідних для досягнення мети. Плануванню навчальної діяльності передує
поетапний аналіз, який потрібен для того, щоб доцільно використати алгоритми
жорсткого і гнучкого типів.
За О. Савченко [505], до структурних компонентів компетентності уміння
вчитися віднесено загальнонавчальні комунікативні уміння і навички як
сукупність

умінь

запитувати,

відповідати,

міркувати.

Передумовою

сформованості цих умінь виступають потреба дитини в спілкуванні з іншими,
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володіння певними вербальними й невербальними засобами спілкування,
відтворення

почутого,

емоційно-позитивне

ставлення

до

співробітництва,

орієнтація на партнера в спілкуванні, готовність слухати співрозмовника.
У контексті зазначеного акцентуємо увагу на структурних компонентах
спілкування. За М. Лісіною [304], це предмет (інша людина); потреби й мотиви
(те, заради чого здійснюється спілкування); дії (цілеспрямований акт, що
адресується суб’єкту й спрямований на нього як об’єкт сприймання); завдання
(мета, яку необхідно здійснити в конкретних умовах за допомогою дій); засоби
(операції,

пов’язані

з

реалізацією

спілкування);

продукти

(утворення

матеріальних і духовних цінностей, що виникають у результаті спілкування).
Пізнавальна потреба в учнів виявляється під час постановки ними запитань,
а тому вміння запитувати необхідно формувати цілеспрямовано. Реалізованості
зазначеного слугує використання репродуктивних і продуктивних запитань,
самостійне формулювання учнями пізнавальних запитань, постановка запитань до
змісту тексту (малюнку, події тощо) та вибудовування спілкування на основі
використання різних запитань (навідних (запитання, які допомагають учням
знайти шлях одержання відповіді); мотиваційних (активізують мислення, увагу,
інтерес); пояснювальних (учитель ставить запитання, а потім сам на нього
відповідає); контрольних (запитання, за допомогою яких виявляється рівень знань
і умінь учнів)).
Розгляд суті вміння міркувати передбачає з’ясування семантичного поля
поняття «міркування», яке є не лише логічною категорією й тлумачиться як
умовивід (вища форма логічного мислення), а й структурно-семантичною
одиницею мови й мовлення. О. Нечаєва [387] зазначає, що під час міркування
індивід типологізує, класифікує, відтворює зв’язки й відношення, виражає їх у
мовленні, об’єднуючи як слова в реченні, так і самі речення між собою.
На основі аналізу наукових джерел можемо зробити висновок про те, що
семантика слова «міркування» розкривається у різних трактуваннях за допомогою
таких дефініцій-основ: ланцюг умовиводів; суджень (ланцюг умовиводів на певну
тему, викладених у логічно послідовній формі (В. Асмус); ланцюг суджень і
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умовиводів з метою ствердження, обґрунтування головної думки, яка функціонує
як теза (М. Пльонкін); зв’язок тверджень (внутрішньо зумовлений зв’язок
тверджень (О. Івін); особливий вид висловлювання (особливий вид висловлювання,
що полягає в послідовному зв’язному викладі думок, встановленні причиннонаслідкових відношень між фактами і явищами,

відповідному мовному

оформленні залежно від мети, мотивів та умов комунікації (А. Галєтова); ряд
суджень (послідовний ряд суджень щодо якогось питання, де з попередніх
суджень неодмінно випливають наступні, унаслідок чого виникає відповідь на
поставлене в міркуванні запитання (Н. Кондаков)).
За О. Савченко, у міркуванні виокремлюють дві частини: те, що потрібно
пояснити чи довести, і власне пояснення або доведення. Друга частина
міркування може бути двох видів: пояснення, що розгортається в додаткових
судженнях, і те, що конкретизується прикладом.
Для побудови міркування використовується теза (думка або твердження,
істинність яких потрібно довести), аргумент (думка, істинність якої вже
встановлено незалежно від тези), висновок. Основна вимога до аргументу є його
істинність. Порушення цієї вимоги призводить до таких логічних помилок, як
«хибний

аргумент»;

«випередження

основи»,

коли

в

ролі

аргументу

використовується твердження, істинність якого ще не встановлена. Таке
твердження саме ще потребує доведення, випереджає, а не обґрунтовує тезу і
тому не є аргументом. Висновок підтверджує істинність висловленої тези.
У

побудові

міркування

слід

дотримуватися

логічної

правильності.

Важливою умовою міркування є дотримання закону тотожності, відповідно до
якого кожна думка, висловлена в міркуванні, завжди повинна мати один і той же
визначений, стійкий зміст. Тобто, перш ніж розпочинати обговорення якогонебудь питання, необхідно встановити його конкретний зміст, дотримуватися
основних змістових положень, не допускаючи двозначності. У разі порушення
цих вимог процес міркування руйнується, що призводить до непорозумінь між
співрозмовниками

й

спричинює неправильний

загальний

висновок. Слід

враховувати те, що теза не повинна містити логічного протиріччя з судженнями.

147

Адже два висловлювання, які перебувають у відношенні суперечності, не можуть
бути одночасно істинними; принаймні одне з них є хибним (за законом
суперечності). Із двох суперечних суджень про один і той же предмет, в один і той
же час та в одному й тому ж відношенні одне неодмінно істинне, друге хибне,
третього бути не може (за законом виключеного третього).
Для побудови логічно правильного міркування слід дотримуватися закону
достатньої підстави: будь-яка істинна думка має достатню підставу, тобто
обґрунтованість, доказовість. Думки в міркуванні мають бути внутрішньо
пов’язаними, взаємозумовленими, обґрунтовувати одна одну. Міркуючи за
законом достатньої підстави, учень відображає причинново-наслідкові зв’язки й
відношення, що існують між предметами та явищами навколишньої дійсності. Під
причинновим зв’язком розуміють такий внутрішній зв’язок двох або більше явищ,
коли одне з них неодмінно породжує інше. Встановити причину – це значить
відповісти, чому відбувається те чи інше явище, чим воно викликане, що лежить в
його основі тощо. Причина – явище, що викликає інше явище. Наслідок – явище,
породжене причиною.
У роботі О. Івіна [219] до характерних особливостей причинно-наслідкового зв’язку віднесено такі особливості, як послідовність у часі між причиною й
наслідком (спочатку виникає причина, а потім – наслідок); необхідність
причиннового зв’язку (кожного разу, коли є причина, неминуче настає наслідок);
породження й зумовлення причиною наслідку (особливість причиннового зв’язку
є постійний перебіг одного явища за іншим; цим причина відрізняється від
приводу, тобто події, що безпосередньо передує іншій події, уможливлює її появу,
але не породжує причини); причина загальна (немає і не може бути безпричинних
явищ). Побудова міркувань залежить не тільки від дотримання законів, а й від
здійснення мовцем розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування,
узагальнення,

класифікації,

встановлення

причинно-наслідкового

зв’язку).

Неврахування зазначених вище особливостей призводить до того, що міркування
стає неправильним, нелогічним, утрачає свій мовленнєвий зміст та лінгвістичну
специфіку.

148

О. Савченко у складі компетентності уміння

вчитися виокремлює

загальнопізнавальні уміння, до яких відносить уміння спостерігати, уміння
запам’ятовувати знання і способи дій, відтворювати і перетворювати навчальний
матеріал. Ці уміння можуть використовуватися і як автономні, і як засіб
виконання інших загальнопізнавальних умінь.
В узагальненому вигляді сформованість загальнопізнавальних

умінь

забезпечується умінням аналізувати (розкладати (роз’єднувати, розчленовувати,
розбирати), щоб визначити ознаки, частини предмета, явища); умінням
порівнювати (знаходження однакового, схожого, відмінного); умінням визначати
головне (визначення ознак, які в аналізованому предметі завжди зберігаються й
допомагають розпізнавати предмет у будь-яких умовах); умінням узагальнювати
(об’єднання словом чи реченням найважливіших ознак, предметів, думок);
умінням визначити і пояснювати причинно-наслідкові зв’язки (усвідомлення
наслідків за відомими причинами); умінням доводити (підтвердження або
заперечення думки).
Зазначенні уміння утворюються в процесі виконання відповідних розумових
дій, зокрема таких, як аналіз (мисленнєве членування предмета на складові його
частини, а в подальшому усвідомлення розглянутого об’єкта як цілісності); синтез
(уявне поєднання частин предмета в єдине ціле, якому передує здійснення
аналізу); порівняння (зіставлення предметів з метою визначення їхньої подібності
й відмінності); узагальнення (логічний спосіб, завдяки якому здійснюється уявний
перехід від одиничного до загального через об’єднання однорідних предметів у
класи на основі їхніх спільних ознак).
У роботі О. Савченко [505] загальнопізнавальні уміння конкретизовано для
кожного року навчання в початковій школі (додаток Е. 2). На переконання
Я. Кодлюк, формуванню загальнонавчальних умінь і навичок сприяє дотримання
таких дидактичних умов: урахування сформованості в дошкільний період розвитку
основних передумов навчальної діяльності; забезпечення цілеспрямованості й
систематичності у визначенні та реалізації розвивальних завдань у системі уроків;
поетапне формування вказаних умінь і навичок; застосування міжпредметних
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зв’язків; поєднання прямого й опосередкованого шляхів впливу на зазначену
якість. Прямий вплив передбачає чіткі вказівки, які учні мають виконувати, й має
вияв у цілеспрямованому оволодінні навчальною діяльністю через виконання
завдань

і

вправ,

складених

з

урахуванням

її

структурних

компонентів

(мотиваційного, змістового й процесуального). Ефективними у визначеному
аспекті є такі види завдань: орієнтування у структурі та змісті підручника,
визначення послідовності описуваних подій, поділ тексту на логічно завершенні
частини планування виконання завдання, вправи на аналогію; переказ прочитаного
(різні види), поділ тексту на логічно завершенні частини, словесне малювання
картин, складання розповідей на вільну тему, постановка запитань до тексту,
відгадування загадок і складання власних; виділення ознак предмета чи явища,
впізнавання об’єкта за його ознаками, різнобічний аналіз предмета, визначення
головного, стислий переказ прочитаного, порівняння слів (виразів, задач, об’єктів
тощо), логічне групування предметів; порівняння зі зразком, повторне розв’язання
того самого прикладу, повторення правила написання, зіставлення роботи з
текстом (словником, зі зразком), виконання обернених обчислень, розв’язування
«кругових» прикладів.
О. Савченко у складі компетентності уміння вчитися виокремлює уміння
працювати з підручником як із основним джерелом організації навчальної
діяльності школярів; носієм змісту навчального предмета; засобом реалізації
інформаційної,

розвивальної,

технологічної,

культуротворчої

виховної,
функцій

мотиваційної,
навчання.

Уміння

ілюстративної,
працювати

з

підручником як складне, комплексне і міжпредметне психічне утворення
передбачає обізнаність учня з основними елементами побудови навчальної книги,
орієнтацію в структурі змісту підручника, правильне користування умовними
позначеннями, сформованість уміння працювати з різними видами текстів,
засвоєння способів виконання основних навчальних дій, які стосуються
опрацювання змісту підручника відповідно до специфіки навчального предмета,
оволодіння прийомами опрацювання ілюстративної частини підручника.
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Складниками уміння працювати з підручником є уміння читати й розуміти
різні види текстів, уміння працювати з основним, додатковими та пояснювальним
текстами (без володіння термінологією), розуміючи їхнє призначення; уміння
опрацьовувати правила й давати визначення поняттям; уміння працювати з
пам’ятками (розкривають зміст і послідовність дій, які потрібно виконати),
алгоритмами (містять чіткий опис прийомів мислення або послідовності
розумових дій, які використовуються під час розв’язання однотипних завдань),
зразками міркувань (розкривають хід логічного міркування); уміння працювати з
ілюстративним матеріалом як із засобом конкретизації тексту та як із самостійним
носієм інформації.
Відповідно до поглядів О. Савченко, до складу компетентності уміння
вчитися слід віднести групу умінь і навичок самоконтролю і самооцінки.
Акцентуємо

увагу

на

трактуваннях

поняття

«самоконтроль»,

які

мають

різноаспектний зміст. Самоконтроль визначається як усвідомлення й оцінка
суб’єктом власних дій, психічних процесів і станів; обов’язковими компонентами
самоконтролю є те, що власне контролюється (перевіряється) та те, що повинно
бути (С. Головін); складне вміння, до якого належать чіткі уявлення про цілі й
способи виконання завдання, правильний перебіг робочого процесу, знання ознак,
на основі яких можна стежити за власними діями, співвідносячи їх з уявними
правильними діями та результатами, регулювати свою діяльність, попереджаючи
недоліки та усуваючи їх у разі виникнення (В. Чебишева). За А. Криловим, щоб не
було об’єктом самоконтролю його функція має перевірочний характер і полягає у
встановленні ступеня збігу того, що повинно бути, з тим, що ще тільки може бути
або фактично вже є.
Класифікація видів самоконтролю в будь-якому виді діяльності здійснюється
з урахуванням таких аспектів [388]: часовий (попередній (перевірці можуть
підлягати мета або програма діяльності, яка планується до виконання; запобігає
виникненню можливих помилкових рішень, дій, учинків); поточний або
проміжний (приходить на зміну попередньому й спрямовується на перевірку
правильності проміжних результатів); результативний (дає змогу відповісти на
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запитання, чи досягнуто мету, яка ставилася на початку роботи); просторовий
(зоровий, слуховий, тактильний та інші види самоконтролю); структурний
(різноманіття

людського

самоконтролю

підлягає

ієрархічній

організації);

довільність самоконтролю (довільний самоконтроль припускає усвідомлений
характер визначення й досягнення відповідних цілей під час виконання певного
виду діяльності, а мимовільний – є підсвідомою діяльністю).
За П. Блонським [41], становлення самоконтролю під впливом навчання
проходить чотири стадії. Першу стадію характеризує відсутність самоконтролю,
оскільки учень ще не засвоїв матеріал і тому ще не може нічого контролювати.
Друга стадія самоконтролю включає в себе дві підстадії: на першій із них учень
контролює повноту репродукції, а на другій – правильність виконання дій. На
третій стадії, яка отримала назву вибіркового самоконтролю, учень контролює себе
тільки з головних питань. Четверту стадію самоконтролю характеризує зовнішня
відсутність самоконтролю. Учень здійснює самоконтроль на основі минулого
досвіду, незначних деталей, прикмет.
Здійснення самоконтролю спрямовується на попередження можливих або
виявлення допущених помилок. За допомогою самоконтролю дитина усвідомлює
правильність своїх дій.
Самооцінка як одне з особистісних утворень являє собою ціннісно-емоційне
ставлення особистості до себе та передбачає здійснення оцінки самої себе, своїх
можливостей, якостей і місця серед інших учасників навчального процесу.
Самооцінка безпосередньо впливає на регуляцію учнем своєї поведінки й
діяльності. Будучи автономною характеристикою особистості, передбачає активну
участь самого школяра, відображає якісну своєрідність його внутрішнього світу й
передбачає оволодіння знаннями про себе. Самооцінка формується на основі
знання про особливості власної діяльності й міжособистісного спілкування,
нормативних вимог соціального середовища.
У працях А. Захарової [202], Є. Харькової [615] виокремлюються основні
форми самооцінки (загальна (відображає позитивне чи негативне ставлення до
всього того, що входить у сферу «Я») та конкретна (стосується оцінки суб’єктом
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своїх визначених психічних і фізичних виявів та якостей); характеристики
(адекватність,

критичність,

рефлексивність,

стійкість,

диференційованість,

усвідомленість), компоненти (когнітивний (відображає знання про себе) та
емоційний (відображає ставлення до себе)), структурну будову (знання особистості
про себе, свої можливості, своє ставлення до себе, до результатів власної
діяльності; емоційно-ціннісне ставлення до себе; соціальна установка).
Класифікацію видів самооцінки реалізовано з урахуванням часу її
здійснення, а саме: прогностична (актуалізується до початку діяльності й полягає в
оцінці учнем власних можливостей, визначення свого ставлення до них;
спрямовується на передбачення результатів дій і їхніх наслідків, побудову плану
дій; при цьому емоційний компонент прогностичної самооцінки показує міру
сформованості в школяра відчуття відповідальності за можливі результати власних
дій); актуальна (під час реалізації запланованих дій); ретроспективна (під час
аналізу отриманих результатів і визначення ступеня реалізації запланованого).
Г. Захарова [202] розподіляє самооцінку на загальну (складається з часткових
самооцінок,

передбачає

прийняття

особистістю

себе

(задоволення

чи

незадоволення собою)) та парціальну (часткову, зміст якої відбиває оцінку
суб’єктом своїх конкретних проявів, власних якостей, вчинків, дій, можливостей;
розкривається в спілкуванні (доброта, відповідальність, чесність, сміливість) та
діяльності (знання, уміння, навички); більш придатна для вимірювань за
допомогою різних психологічних методів).
За Ш. Амонашвілі [5], Л. Божович [49], О. Ішмаметьєвою [218], О. Масюк
[347], Н. Менчинською [361], на формування самооцінки молодшого школяра
безпосередньо впливають стосунки в сім’ї, стиль виховання, думка батьків й
учителя;

зацікавленість

дорослих

у

справах

дитини;

оцінка

товаришів,

однокласників і педагогічна оцінка; власний життєвий досвід; залучення учнів в
оцінну діяльність; спілкування з однолітками, порівняння своїх успіхів і оцінок з
досягненнями однокласників. Також самооцінка складається під впливом певного
життєвого досвіду, який є наслідком переживання дитиною своїх успіхів та невдач.
Правильно сформована самооцінка сприяє здійсненню аналізу причин, які сприяли
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успіху або невдачі в конкретній ситуації, формулювання ґрунтовних висновків,
доцільному застосуванню набутого в подальшій діяльності.
Результативного здійснення учнем адекватної самооцінки власної діяльності
можна досягти поступовим залученням до оцінного процесу в такий спосіб:
спочатку оцінюються лише результати власної навчальної діяльності, а згодом в
поле самооцінки включаються й моральні якості, які позначаються на результатах
виконання

роботи.

Поетапне

становлення

самооцінки

перетворює

її

в

загальнодіяльнісне вміння, яке учень переносить на інший предметний зміст, а
оцінка

якостей

власної

особистості

змінюється

в

бік

адекватності

й

обґрунтованості. З метою оволодіння діями контролю і оцінки важливо
забезпечити поєднання мотиваційного і процесуального аспектів навчання,
оскільки,

на

переконання

А. Маркової

[345],

стимулювання

потреби

в

самоконтролі, з одного боку, озброює учня засобами і способами самоконтролю, з
іншого –, сприяє формуванню самооцінних суджень.
Відповідно до міркувань О. Савченко, до групи умінь і навичок
самоконтролю і самооцінки відносяться уміння встановлювати взаємозв’язок між
метою, змістом роботи та діями учнів; уміння висловлювати оцінні судження
щодо якості роботи. Для їх формування учні мають оволодіти способами
зіставлення виконаної роботи із зразком та оволодіти способами дій з алгоритмом,
правилом, пам’яткою. Щоб дії з самоконтролю стали умінням, учень має
оволодіти прийомами перевірки роботи за опорною пам’яткою, графічним
образом правильного написання слова.
Процес формування умінь і навичок самооцінки має включати в себе
вмотивоване оцінне судження вчителя (що вийшло добре, у чому помилка, як її
краще виправити); колективну оцінювальну діяльність (змістове колективне
оцінювання;

оцінювання

у

групі,

підбиття

підсумків

діяльності);

взаємооцінювання (за результатами роботи в парі); самооцінку (перегляд
виконаної

роботи;

обговорення

оцінювання зробленого).

вголос

результатів

діяльності,

вибіркове
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Отже,

внутрішніми

засобами

організації

процесу

відкриття

учнями

суб’єктивно нових знань і способів дій є сформованість навчально-організаційних
уміння і навички, загальнонавчальних комунікативних умінь і навичок, уміння
працювати з підручником, загальнопізнавальних умінь та

умінь і навичок

самоконтролю й самооцінки як структурних компонентів «уміння вчитися».
3.3. Організація

навчально-дослідницької

діяльності

на

основі

пізнавальної самостійності
Аналіз

наукових

джерел

засвідчив,

що

самостійність

одночасно

розглядається і як найважливіша умова розвитку особистості учня, і як феномен,
який сам зазнає постійного розвитку. На думку С. Рубінштейна [484], розвиток
самостійності – це перехід від системи зовнішнього управління діяльністю до
самоуправління. На думку Ю. Кулюткіна [276], готовність особистості здійснювати
самоуправління

своєю

діяльністю

слід

позначити

терміном

«розумова

самостійність».
Cамостійність завжди передбачає окрім свободи особистості можливість
контролювати. Це контролювання, з одного боку, спрямоване назовні, на зміну
навколишнього середовища відповідно до потреб і цілей суб’єкта, а, з іншого боку,
усередину, на зміну своїх якостей і потреб відповідно до об’єктивних умов і вимог
середовища (самоконтроль). Розвинений самоконтроль – це необхідна передумова
дисципліни, здатності поступитися безпосередньою одномоментною вигодою задля
досягнення важливіших довготермінових цілей. Але надто жорсткий самоконтроль
може, так само, як і зовнішнє опікування, обмежити творчий потенціал особистості,
спонукаючи її просуватися відомими шляхами, які легше передбачити і
запрограмувати заздалегідь, тоді як дійсна творчість – «поїздка в незнане».
Аналогічні думки є характерними й для О. Савенкова [497]. Психолог вказує на те,
що негативними чинниками впливу на становлення самостійності дитини є
здійснення тотального зовнішнього контролю, жорстка дисципліна і, навпаки,
надмірна вседозволеність, захист дитини від проблем і можливостей прийняття
власних рішень.
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Далі розглянемо різні підходи до визначення компонентів (складових)
самостійності. За О. Ігнатовою [221], мова має йти про такі компоненти, як
пізнавально-світоглядний (соціально-моральні знання про місце людини в природі
та суспільстві, уявлення щодо способів організації і виконання конкретних видів
діяльності);

емоційно-мотиваційний

(набуває

функціональності

за

умови

сформованості особистісних рис (інтерес, допитливість, почуття власної гідності,
вольова цілеспрямованість), прагнення до активної участі в різних діях і
спілкуванні, що виявляються як на рівні емоційної готовності, так і на рівні
реалізації дій, вчинків); дієво-практичний (охоплює вміння ухвалювати морально
обґрунтовані рішення, правильно визначати шляхи, способи і засоби їх здійснення,
звичка діяти, спираючись на власну позицію).
Інші взаємопов’язані й взаємозумовлені складові (компоненти) самостійності школярів виокремлено [цит. за: 221] Т. Бурцевою (уміння, мотив та воля);
Є. Голантом (організаційно-технічна самостійність, самостійність у практичній
діяльності; самостійність у пізнавальній діяльності); Н. Щербаковою (вольовий
компонент (виявляється у певній самості дитини, у вмінні використовувати свою
внутрішню силу з метою досягнення задуманого); поведінковий (має вияв в умінні
дитини застосовувати в самостійній діяльності отримані раніше знання й навички);
морально-ціннісний (виявляється у ставленні до себе, інших та ситуації);
когнітивний (виявляється в обізнаності дитини, прагненні до пошуку нових знань,
дослідницькій активності, ініціативності, критичності)).
Стосовно процесу організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів ми послуговуємося міркуваннями В. Пустовойтова й О. Малихіна [335]
про те, що такими взаємопов’язаними й взаємозумовленими компоненти є
змістовий аспект пізнавальної самостійності (рівень знань, який склався на
певний момент); процесуальний (операційний) компонент (набір способів дій);
мотиваційний компонент (прагнення, які проявляються через детерміноване
мотивами бажання навчатися (самовдосконалюватися), які спрямовуються на
досягнення деякої соціально зумовленої мети).
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Заслуговують на увагу й міркування дослідників [335] про те, що,
незважаючи на наявну між людьми різницю, одні з них відзначаються високою
постійністю особистісних властивостей, інші – характеризуються мінливістю і
непередбачуваністю, при цьому слід враховувати, що найважливіші глибинні
характеристики самостійності є доволі стійкими; найвищий рівень самостійності в
її загальному значенні передбачає не просто відтворення зразка розумової чи
фізичної дії, а внесення суб’єктом у працю свого суб’єктивного нового розуміння,
створення власного способу мислення й дії.
На позначення самостійності у процесі учіння, під час здійснення якого
виявляються особливі риси дитини, пов’язані зі специфікою навчальної праці,
котра керується вчителем, М. Махмутовим [352] було введено в науковий обіг
термін «пізнавальна самостійність». Дитина, якій властива пізнавальна
самостійність, спроможна систематизувати, планувати, регулювати та активно
здійснювати пізнавальну діяльність без стороннього керівництва. Кожен
самостійний

пізнавальний

акт

(постановка

мети,

планування,

виконання

навчальних дій, отримання відповідного результату, обґрунтування власних думок
тощо) вимагає вольових зусиль.
Узагальнюючи дані наукових праць, здійснимо упорядкування трактування
поняття «пізнавальна самостійність» з огляду на такі дефініції-основи: вияв
сформованості (вияв сформованості потреби й уміння самостійно мислити,
готовність орієнтуватися в новій пізнавальній ситуації, самому бачити питання,
задачу, віднаходити шляхи їх вирішення (О. Савченко) [506]); готовність (здатність
і прагнення) (готовність (здатність і прагнення) своїми силами проводити
цілеспрямовану пізнавальну діяльність; здатність базується на власних знаннях та
на вмінні виконувати діяльність; при цьому знання розглядаються як змістовна, а
способи дій – як процесуальна характеристика діяльності; пізнавати в процесі
цілеспрямованого

творчого

пошуку

(І. Лернер) [293]);

до

самостійного

вдосконалення знань, умінь, навичок та до самостійного пошуку нового;
виявляється в умінні самостійно набувати нові знання, використовувати засвоєне у
подальшій навчальній і практичній діяльності, формулювати самостійні оцінні
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судження, виявляти пізнавальні інтереси та демонструвати готовність щодо їхнього
задоволення (Ю. Мізіна) [цит. за: 335]); якість особистості (якість особистості, яка
пов’язана з вихованням позитивних мотивів до навчання, формуванням системи
знань і способів діяльності щодо їх застосування й набуття нових, потребує
вольових зусиль; характеризує прагнення та уміння особистості без сторонньої
допомоги оволодівати знаннями і способами діяльності, вирішувати пізнавальні
задачі (Т. Шамова) [653]; якість особистості, яка включає єдину систему
спрямованості, здібностей і вмінь індивіда своїми силами здійснювати пізнавальну
діяльність, зокрема, самостійно оволодівати загальнонавчальними та спеціальними
знаннями, вміннями й навичками з метою вирішення задач, які є значущими для
нього як для члена суспільства (В. Пустовойтов); якість особистості, яка має в своїй
основі пізнавальну активність, яка пов’язана з ініціативою, пошуком різних шляхів
розв’язування навчальних задач без участі педагога, що забезпечує саморозвиток
особистості; якість особистості, яка характеризується прагненням та вмінням учнів
самостійно оволодівати знаннями та засобами діяльності, здатністю самостійно
організовувати свою пізнавальну діяльність та ставленням особистості до процесу
діяльності, її результатів та умов здійснення (Є. Харькова) [614]); специфічна
інтегративна якісна характеристика особистості (специфічна інтегративна якісна
характеристика особистості, яка виявляється в прагненні до пізнавальної діяльності
та в умінні ефективно здійснювати цю діяльність самостійно (В. Калошин [230]).
О. Липецький [301] розглядає поняття «пізнавальна самостійність» як з
позиції діяльності (залучення індивіда до вирішення пізнавальних задач,
самостійного розв’язання навчальних проблем, що забезпечує формування в
особистості

здатності

до

саморегуляції,

самоактивізації,

самоорганізації,

самоконтролю, які дають змогу оволодівати новими видами діяльності), так і з
позиції психологічних якостей і властивостей (готовність (здатність, прагнення)
щодо здійснення пізнавальної діяльності своїми силами, до самостійного пошуку
нового, вдосконалення знань і умінь щодо самостійного здобування нових знань й
використання їх у подальшій практичній діяльності, вироблення самостійних
оцінних суджень). Т. Шамова [653] акцентує увагу на тому, що пізнавальну
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самостійність не можна зводити тільки до розвитку інтелектуальних сил дитини.
На будь-якому рівні навчання йдеться не про звичайну допитливість і прагнення до
самостійності, а про глибокий вплив на мотивацію і процес пізнавальної діяльності
школяра, спонукання до активного й осмисленого засвоєння знань і способів дій.
Адже самостійна дія розпочинається з виникнення потреби, прагнення до
діяльності.

Однією

з

провідних

ознак

пізнавальної

самостійності

є

підпорядкованість усіх дій учня вирішенню перспективної, значущої для нього
задачі, спрямованість усієї діяльності на досягнення поставленої мети.
Основну мету формування пізнавальної самостійності в сучасних школярів
М. Дригус [179] вбачає в формуванні в учнів зацікавленості у самозміні й здатності
до здійснення самозміни.
Далі розглянемо компоненний склад аналізованого поняття. Відповідно до
міркувань

Т. Шамової [653],

слід

виділяти

три

компоненти

пізнавальної

самостійності: мотиваційний (осмислене спонукання, яке визначає цілеспрямовану
самостійну пізнавальну діяльність); змістовно-операційний (оволодіння учнем
системою основних знань та способів дій); вольовий (докладання вольових зусиль
для досягнення навчальних цілей). Дещо інший компонентний склад визначає
О. Малихін [335]. На його думку, у пізнавальній самостійності учнів поєднано
мотиваційний та операційний (прагнення та вміння діяти без чиїхось підказок)
компоненти.
Отже, на основі узагальнення даних наукових джерел ми визначаємо
пізнавальну самостійність учнів у навчально-дослідницькій діяльності як доволі
стійку особистісну якість, яка виявляється у розумових і практичних діях, котрі
спрямовуються на усвідомлення (визначення) мети діяльності, визначення й
упорядкування дій у складі діяльності, здійснення самоконтролю й самооцінки,
формулювання висновків.
Конкретизуючи останнє, наведемо міркування Г. Костюка [271] про те, що
самостійність учня у віднаходженні шляхів вирішення поставленого навчального
завдання виявляється не в тому, що він нібито створює, винаходить свої способи
мислення, а в тому, що він оволодіває суспільними способами, які задаються в
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системах понять, що засвоюються. Кожна система понять пов’язана з відповідною
системою розумових дій, операцій. У навчанні така система забігає вперед від
наявного в учня рівня розвитку мислення. Тим самим створюються внутрішні
суперечності між заданим і наявним, що стає рушійною силою розвитку
активності, розумової діяльності учня.
За Н. Менчинською [361], провідною ознакою пізнавальної самостійності є
відсутність опікування з боку вчителя, «залишання учня один на один з
поставленим перед ним завданням». Виконуючи у такий спосіб завдання, він має
випробувати свої сили і, спираючись на власні знання, вміння, спостережливість,
кмітливість, віднайти рішення та довести роботу до завершення.
Пізнавальна самостійність виявляється у внутрішньому мовленні, яке
будучи беззвучним мовленнєвим процесом, стає доступним лише учневі.
Пізнавальна самостійність у внутрішньому мовленні виконує ряд психологічно
важливих внутрішніх функцій: супроводжує процеси мислення, планування власної
діяльності, розуміння мови інших учасників діяльності, підготовку власних
висловлювань для голосового мовлення; здійснює «внутрішню обробку» (Б. Баєв)
чуттєвого матеріалу, його впорядкування, мисленнєве групування, відбір та
оцінювання з позиції мети діяльності, виступає засобом думання під час
розв’язання задач (проблемних ситуацій), виконання вправ (завдань, практичних
робіт), проведення дослідів (спостережень, дидактичних ігор) тощо.
Пізнавальна самостійність визначається особливостями думання про себе за
допомогою слова. У процесі такого мовлення майже ніколи не вживають повні
розгорнуті речення, часто повні речення скорочують до одного слова, оскільки
автору думки, тобто дитині, все зрозуміло й непотрібно вдаватися до розгорнутих
словесних міркувань. У контексті зазначеного важливо наголосити на педагогічних
впливах,

які

спрямовані

на

навчання

дитини

правильному

мисленню,

орієнтованості на логічність, послідовність власних думок, аргументованість у
формулюванні висновків за результатами, які отримало під час виконання
навчально-дослідницької діяльності.
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Вияв пізнавальної самостійності, спрямованої на відкриття суб’єктивно
нових знань та способів діяльності, має організовуватися у відповідності до таких
етапів: ознайомлення (отримання необхідних роз’яснень про мету діяльності);
матеріальна (матеріалізована) дія (виконання її в матеріальній, розгорнутій
формі); зовнішнє мовлення, під час якого елементи дії реалізуються в усному чи
писемному мовленні (супроводжується узагальненням дії, яка ще неавтоматизована
і незгорнута); зовнішнє мовлення, у ході якого дія виконується у формі
проговорювання «про себе» (поступове узагальнення й згортання дії); виконання дії
у формі внутрішнього мовлення (максимальне згортання й автоматизація дії).
Прикладом здійснення на основі пізнавальної самостійності відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій може бути таке завдання. Для формування
поняття

«підмет»

потрібно

виокремити

ознаки:

підмет

–

це

слово

(словосполучення), що відповідає на питання «хто?», «що?» і вживається у
називному відмінку. Учню пропонується прочитати речення (в яких підмет
представлено, по-перше, різними частинами мови; по-друге, одним словом
(словосполученням)) та підкреслити слова, які, на його думку, є підметом. Після
самостійного виконання завдання діти називають не лише підкресленні ними слова,
а й спосіб, тобто, порядок дій, за дотримання якого, на їхню думку, можна
визначити підмет. Стосовно даного завдання відкриття суб’єктивно нового способу
діяльності з визначення підмета здійснив той учень, який самостійно (тобто на
основі пізнавальної самостійності) склав алгоритм визначення підмета.

Після

цього учні користуються алгоритмом, який записано на дошці (картці), потім,
виконавши завдання без картки, проговорюють спочатку вголос, а потім про себе
алгоритм визначення підмета.
Спрямуванню пізнавальної самостійності на процес відкриття суб’єктивно
нових знань і способів дій, сприяє особистісна значущість навчального матеріалу;
підвищений інтерес до його змісту; використання минулого досвіду й знань;
уявлення образу виучуваного; відтворення образу в схемі, малюнку, кресленні,
таблиці. Суб’єктивно процес розуміння інформації переживається учнем як уже
досягнуте, хоча педагогічна практика засвідчує про те, що проговорити те, що
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учень ніби то зрозумів, він не може. Спроби розказати інформацію іншому
породжують невпевненість і спонукають учня ще раз проаналізувати нові знання.
Отже, перехід на новий рівень розуміння інформації, опрацьованої на основі
пізнавальної самостійності, відбувається в процесі її відтворення іншим у парі,
групі на клас.
Процес розуміння інформації активно розгортається, якщо на початкових
етапах

вияву

учнем

пізнавальної

самостійності

не

надається

допомога.

Доповнюючи і виправляючи свої міркування, школяр поступово починає виявляти
глибоке розуміння інформації. Вчасна опосередкована допомога вчителя суттєво
позначається на характері (глибині, широті, виразності) розуміння, у той час як
пряма підказка зводить нанівець результат пізнавальної самостійності.
Процесу

організації

навчально-дослідницької

діяльності,

здійснюваної

молодшими школярами на основі пізнавальної самостійності, має передувати
діяльність учнів, здійснення якої супроводжуватиметься соціальними зразками. Це
може бути колективне пригадування знань, необхідних для виконання задання;
колективне попереднє обговорення способу виконання дій; демонстрування самого
процесу виконання роботи, яке вчителем охарактеризовано як найкраще і
оптимальне для даних умов; коментоване виконання дій; проведення навчальних
самостійних робіт, під час яких учні вправляються у відкритті суб’єктивно нових
знань і способів дій на основі пізнавальної самостійності.
3.4. Організація

досліджуваного

процесу

на

основі

діалогічної

й

інтерактивної взаємодії учня з іншими
Наукове обґрунтування організації навчально-дослідницької діяльності на
основі взаємодії учня з іншими учасниками діяльності передбачає розкриття
сутнісного змісту таких понять, як «інший», «діалог», «діалогічна взаємодія»,
«інтерактивна взаємодія».
Поняття «інший» тлумачиться в контексті внутрішньо духовної сутності
(alter Ego); суб’єкта взаємодії з властивим йому досвідом (духовно-ціннісним,
соціальним тощо); сутності вищого порядку, утілення моральних чеснот,
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національних і загальнолюдських цінностей. Роль інших в інтерактивній взаємодії
безпосередньо виконують учні й учитель, а опосередковано рідні, знайомі та друзі
молодших школярів. Окрім того, інші можуть бути представлені: 1) двома
співрозмовниками, у такому випадку мова йтиме про вияв пізнавальної активності
в парі; 2) декількома співрозмовниками, які утворюватимуть групу; 3) учнем і
класом, які являтимуть собою певну єдність й виконуватимуть роль збірного
іншого; 4) декількома групами як певними цілісностями, кожна з яких
утворюватиме окремого іншого.
За І. Бехом [30], взаємодію учня з іншими слід розглядати в контексті
міжособистісних стосунків. Останні являють собою складну тканину змінних, які
визначають їхню змістову спрямованість стосовно учасників взаємодії. Тут і
особливості емоційних станів, і особливості їхніх характерологічних показників
(інтровертованість – екстравертованість), й чимало інших суб’єкт-суб’єктних
характеристик. Від їх поєднання в сенсі міжособистісних стосунків безпосередньо
залежить загальний внесок у процес навчання та розвитку школярів. Психолог
виокремлює такий тип суб’єкт-суб’єктних зв’язків, як зв’язок за подібністю. Це
схожість принаймні двох суб’єктів за їх певними властивостями, які можуть бути
різноплановими: фізичні, характерологічні, комунікативні, особистісні (духовноморальні). Унаслідок роботи учня з діагностування та виокремлення певної
особистісної цінності ровесника (приміром, пізнавальної активності) й зіставлення
її з особистісною цінністю у нього може бути сформульований висновок про їхню
подібність за даним особистісним утворенням. Судження «ми подібні» – перший
етап у подоланні міжособистісної індиферентності й установленні емоційного
контакту з «Іншими». «За постійної підтримки ефекту зв’язку за подібністю цей
зв’язок трансформується у зв’язок спорідненості, внаслідок чого між суб’єктами
формуються більш вагомі ціннісно смислові стосунки. Виникає так звана духовна
єдність, за якої зникає межа між двома духовними світами, що призводить до
виникнення Ми-почуття» [30, с. 3].
Наукове осмислення поняття «діалог» свідчить про його розгляд як
складного, багатофункціонального, соціально-психологічного феномена, який
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пронизує ввесь життєвий простір людини, розглядається на рівні психофізіологічних і соціальних стосунків з іншими.
Погляди психологів і педагогів [3; 72; 160; 357; 419], які знайшли
відображення в трактуваннях поняття «діалог», є значущими для розкриття сутності
поняття «діалогічна взаємодія». Отже, діалог – це «особливий спосіб мислення
(К. Абульханова-Славська) [3];

мовленнєва

діяльність

двох

(чи

декількох)

співрозмовників, які разом розвивають конкретну тему або обмінюються окремими
взаємозв’язаними повідомленнями (Є. Машбіц) [357]; цілісний процес обміну
думками, почуттями, відносинами між партнерами щодо спільної для них проблеми
у вигляді мовленнєвої діяльності (В. Панфьоров) [419]; форма спілкування, яка
вимагає критичної оцінки власних висловлювань та критичного ставлення до
висловлювань інших (І. Данильченко) [160]; процес і продукт опосередкованої чи
неопосередкованої інтраперсональної взаємодії між різними ролями Я, суб’єкта з
іншими суб’єктами та квазісуб’єктами, де суб’єктом може бути індивід (або навіть
ціла соціальна група, що складається з декількох індивідів), що є носієм самостійної
активності в пізнанні й перетворенні навколишньої дійсності й самого себе
(Г. Буш) [72].
Діалог розглядаємо як один із способів спілкування, за допомогою якого
партнери організовують мовленнєву дію під час спільної діяльності. Діалогу, на
відміну від звичайної розмови, характерна тематична цілеспрямованість, тобто
спрямованість партнерів на розвиток теми діалогу. «Важливою умовою діалогу є
наявність зворотного зв’язку між партнерами. У діалозі репліка одного продовжує
розкривати зміст висловлювання іншого. Тому однією з важливих умов діалогу є
вміння слухати партнера та сприяти продовженню його думки. За таких умов
можливий цілісний діалог» [419, с. 126].
За Л. Виготським [99], О. Леонтьєвим [287], діалог утворюється із фаз
миследіяльності. Спочатку це система мотивів, яка забезпечує позитивний імпульс
свідомості до миследіяльності. Мотивація налаштовує на звичну орієнтацію й
породжує мовленнєву (комунікативну) інтенцію. У суб’єкта виникає «образ
результату», але ще відсутній план миследіяльності. Наступна фаза – це етап
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внутрішньої програми мовленнєвої діяльності (О. Леонтьєв) [289] або визначення
думки у внутрішньому слові (Л. Виготський) [100]. Заключна фаза внутрішньої
програми дії – семантична й граматична реалізація міркування, а потім
опосередкування її у «внутрішньому слові», пов’язана з оформленням думки в
семантичну одиницю. На етапі екстеріоризації здійснюється розгортання смислів,
вихід їх у зовнішнє мовлення і встановлення міжособистісної комунікації.
У

психологічних

джерелах

зазначається,

що

діалог

є

складником

інтелектуального центру саморегуляції особистості; у діалозі людина виражає своє
ставлення до оточення; завдячуючи внутрішньому діалогу, людина може жити
власним внутрішнім життям (К. Абульханова-Славська) [3]; внутрішнє мовлення як
форма внутрішнього діалогу не є виразником готової думки, а є рухом змісту, що
сприяє формуванню нової думки (Л. Виготський) [100].
Розрізнення зовнішнього й внутрішнього діалогів, з одного боку, спричинює
визнання факту наявності внутрішніх діалогів у суб’єктів в процесі їх мовленнєвого
спілкування, з іншого боку, призводять до формулювання такого висновку: вплив
зовнішнього діалогу на мисленнєві процеси індивідів опосередкований їхніми
внутрішніми діалогами, так само як і зворотній вплив на мисленнєвий процес
індивіда, на ті чи інші аспекти його взаємодії з партнером опосередкований більш чи
менш розгорнутим внутрішнім діалогом. Такий вплив передбачає протилежність
особистісних позицій, в яких обов’язковою умовою є наявність установки на взаємне
розуміння один одного, інтерес до особистості партнера, комунікативної співпраці.
За О. Бодальовим [48], діалог завжди має міжособистісний суб’єктсуб’єктний характер. За умови інтенсивного використання, діалог спонукає до
співучасті в народженні нових думок на основі оперування набутими знаннями;
учить не лише розмірковувати, але й вступати в дискусію з учителем, відстоювати
власні думки. Завдяки діалогу формується особистість.
Отже, поняття «діалог» розглядається як особливий спосіб мислення
(К. Абульханова-Славська) [2]; мовленнєва діяльність співрозмовників, які разом
розвивають конкретну тему або обмінюються окремими взаємозв’язаними
повідомленнями (Є. Машбіц [356], В. Андрієвська [356] і Є. Комісарова [356]);
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цілісний процес обміну думками, почуттями, відносинами між партнерами щодо
спільної для них проблеми у вигляді мовленнєвої діяльності (В. Панфьоров) [419].
Діалог утворюється із фаз миследіяльності, а саме: системи мотивів, яка забезпечує
позитивний імпульс свідомості до миследіяльності; етапу визначення думки у
внутрішньому слові; етапу екстеріоризації (розгортання смислів, виходу їх у
зовнішнє мовлення і встановлення міжособистісної комунікації). У процесі діалогу
передбачається неповторність і рівність партнерів, розходження й оригінальність
їхніх поглядів, орієнтація кожного на розуміння й активну їх інтерпретацію
партнером. Діалог як психологічно оптимальний спосіб спілкування ґрунтується на
взаємному прийнятті комунікатора перцепієнтом і навпаки як партнерів, які,
висловлюючись про спільний предмет розмови, почергово змінюють ролі «Я –
комунікатор» та «Я – перцепієнт».
У науковій літературі також використовується термін «діалогічна взаємодія»,
смислове поле якої представлено такими дефініціями-основами: процес (процес
удосконалення зв’язку, який існує між суб’єктами взаємодії (С. НартоваБочавер) [382]; перманентний процес, що супроводжує пізнавальну діяльність
школярів від реконструкції безпосередньо даного, початкового предметнозмістового та смислового контекстів до виникнення нових контекстів на основі
новонароджених смислів (В. Мазяр) [326]; взаємостосунки (взаємостосунки, які
цілеспрямовано розгортаються на уроці, й характеризуються співпрацею учасників
навчального процесу, є «пошуковим полем» істини, спрямовані на досягнення
поставленої вчителем мети (І. Данильченко) [160]).
За Л. Виготським [100], обов’язковим складником діалогічної взаємодії є певне
протиставлення думок, у ході якого «відбувається розуміння інших, розуміння
соціального досвіду». Таке «зіткнення» є не тільки стимулом, що збуджує логічність
думки, але й початковою формою її виникнення (Л. Виготський) [100]. Діалогова
взаємодія

є

механізмом інтерпретації,

аналізу,

тлумачення

та розуміння

мовленнєвих висловлювань партнерів взаємодії, тобто механізмом утворення
смислів (В. Мазяр) [326]. У процесі діалогічної взаємодії важливо відійти від
«установки на себе» і звернути увагу на партнера (С. Нартова-Бочавер) [382].
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Як психологічний процес діалогічна взаємодія характеризується коливанням
активності сторін. Саме від активності залежить самоорганізація, саморегуляція,
формування особистістю себе як суб’єкта діалогічної взаємодії, здатного
спрямовувати й регулювати свою активність.
На думку І. Данильченко [160], організація діалогової взаємодії передбачає,
щоб творцем способів діяльності був суб’єкт учіння, тобто учень. Завдання вчителя
полягає у створені умови для створення власної думки й тим самим
«окультурення», «опредметнення» способів дій. На уроці вчитель має працювати із
суб’єктивним досвідом учнів, оскільки ті постійно взаємодіють з учителем у
діалозі, висловлюють й обговорюють думки, добирають за допомогою вчителя той
зміст, який формує нові знання, при цьому учні є їх активними творцями.
У діалогічній взаємодії виокремлюються три фази мовленнєвого акту [101].
Перша фаза (підготовка і проговорювання висловлювання) стосується виконання
ролі «Я – комунікатор». Друга фаза (сприйняття і розуміння висловлювання)
розкриває процеси, які необхідні для здійснення ролі «Я – перцепієнт». Третя
фаза – це зворотний зв’язок, який характеризує діалогічну взаємодія як партнерську
(конкурентську). Кожна фаза складається з етапів.
Підготовка висловлювання, тобто перша фаза, включає в себе такі етапи:
виникнення ситуації, що спонукає до вираження думок; мотивація (її основу
визначає потреба у висловлюванні, породжувана навчальною (пізнавальною,
життєвою) ситуацією, яка поступово усвідомлюється, перетворюється в конкретну
мету (мотив), що починає керувати діями автора фрази); прогнозування (інтенція)
(намір вимовити фразу ніби піддається перевірці, зважується, до кого буде звернене
мовлення, з якою інтонацією, звучністю, швидкістю воно звучатиме); внутрішній
план (визначає зміст і структуру повідомлення); мовне структурування (підготовка
засобів мови на внутрішньому рівні: вибір слів, визначення порядку слів і
словосполучень, засобів зв’язку лексичних одиниць). Друга фаза – сприйняття й
розуміння висловлювання – містить такі етапи: прийом звукового сигналу; аналіз
акустичного потоку з погляду фонетики тієї чи іншої мови; перцепієнт починає
розуміти слова; розпізнавання значення кожного фонетичного слова – одиниці, що
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має один словесний наголос; розшифрування граматичних зв’язків між словами;
включення фрази в контекст, зв’язування з попередніми репліками; розуміння
іншого, додаткового, переносного значення; сприймаються тропи (метафора,
метонімія, іронія тощо), алюзія (натяк); оцінка мовленнєвої майстерності мовця.
Третя фаза – зворотний зв’язок – динамічна реакція на почуте. Проговорювання
запитання, репліки, відповіді тощо.
К. Роджерс [цит. за: 696] виокремлює п’ять способів реагування на
повідомлення 1) реакція оцінювання (перцепієнт, насамперед, за допомогою
внутрішніх словесних формул «це погано», «це ненормально» оцінює ступінь
складності повідомлення, у разі якщо комунікатор вказує на те, що має чи повинен
зробити перцепієнт); 2) реакція інтерпретації (перцепієнт намагається навчити
комунікатора побачити те, що насправді відбулося в конкретній ситуації,
усвідомити те, що перцепієнт справді відчуває, апелює до розуму комунікатора,
вважаючи, що той має або повинен ще раз все продумати («не думай так, а думай
інакше»));

3) реакція

підтримки

(комунікатор

говорить

перцепієнту

про

необхідність позбутися неприємних переживань, опанувати себе, тобто не
відчувати того, що він відчуває («потрібно відволіктися», «все вирішиться само по
собі»)); 4) реакція пізнання (комунікатора просять повідомити більше інформації з
теми, що обговорюється, та продовжити бесіду в певному напрямку через те, що,
на погляд перцепієнта, подальший аналіз та обговорення будуть доцільними та
корисними («Що ти думаєш?», «Як це проявляється?»)); 5) реакція розуміння
(перцепієнт повторює своїми словами те, що почув, переконується, чи правильно
зрозумів проблему або ситуацію, думки, почуття комунікатора; словесно реакція
розуміння так і виражається («Чи правильно я зрозумів?»); ця реакція вважається
найбільш сприятливою для конструктивної бесіди).
Діалогічна взаємодія може характеризуватися як партнерська у тому разі,
якщо в основу взаємодії покладено взаєморозуміння, взаємодовіру, взаємоповагу та
орієнтацією суб’єктів спілкування на визнання цінності думки кожного. Природа
партнерської діалогічної взаємодії розкривається з огляду на вибудовування
взаємодії в двох системах «педагог – учень» та «учень – учень». Партнерська
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діалогічна взаємодія в системі «педагог – учень»

характеризується з позиції

вчителя безпосередніми педагогічними впливати, а з позиції учня – виявом
пізнавальної активності. Взаємодія реалізується у почерговій зміні учасниками
діалогу ролей «Я – комунікатор» та «Я – перцепієнт». Партнерська діалогічна
взаємодія в системі «учень – учень» базується на почерговому виконанні ролей «Я –
комунікатор» та «Я – перцепієнт» (уміння слухати та уміння говорити); спільному
визначенні мети діяльності; спільному встановленні послідового ряду дій для
досягнення мети діяльності; спільному визначенні способу здійснення само- та
взаємоконтролю.
У контексті феномену «групова згуртованість» (Я. Коломінський [255],
А. Петровський [458] та ін.) показниками партнерської взаємодії є інтелектуальна
єдність (здатність суб’єктів швидко та успішно знаходити спільну мову, приходити
до єдиної думки, спільно вирішувати проблеми); емоційна єдність (спільність
переживання членами групи значущих ситуацій, емоційний відгук на настрій один
одного, взаємна емоційна підтримка); вольова єдність (стресостійкість; здатність
членів групи в складних ситуаціях мобілізуватися й успішно діяти як єдиний
соціальний організм).
Діалогічна взаємодія може характеризуватися як інтерактивна. Дефініція
«інтерактив» (від англ. іnteract; іnter – взаємний і act – діяти) використовується
як слово-ознака в лексемі «інтерактивне навчання». Семантичне поле лексеми
«інтерактив»

визначає

трактування

дефініції

«інтерактивне

навчання»

як

спеціальної форми організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну
передбачувану мету, а саме: створити комфортні умови навчання, за яких кожен
учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність (С. Кушнірук) [279];
співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у співпраці), де і
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють,
що вони роблять, рефлексують з приводу того, що вони знають, уміють і
здійснюють

(С. Полетило) [448].

Інтерактивне

навчання

не

лише

сприяє

активному формуванню знань, умінь і навичок, стимулює пізнавальну активність і

169

самостійність учнів, а й виключає домінування одного учасника навчального
процесу над іншим, сприяє створенню атмосфери співробітництва.
О. Пометун та Л. Пироженко [453] визначають такі закономірності й
особливості інтерактивного навчання: одночасна взаємодія та взаємозалежність
учнів, індивідуальна відповідальність і взаємопідзвітність, взаємодомопога,
взаємоконтроль та взаємооцінювання. Інтерактивне навчання здійснюється за такої
організації процесу навчання, коли кожен її учасник, виявляючи активність, робить
свій внесок у спільну навчальну діяльність. При цьому його зусилля потрібні й
незамінні для успіху всієї групи.
За узагальненими даними В. Уліщенка [600], поряд із поняттям «інтерактив»
використовується поняття «інтерсуб’єктивність», яким позначається інтерес до
особливостей мислення інших людей (Дж. Брунер); визнається неповторність
суб’єктного світу й внутрішньої налаштованості на розуміння іншого (Г. Ковальов,
А. Хараш);

вказується

взаєморозуміння

на

(Е. Сайко,

результат

глибинної

М. Сарджвеладзе);

рефлексії

та

стверджується

на

умови

унікальність

екзистенційного досвіду кожної особистості, наявність внутрішньої потреби й
налаштованості на діалог з «Іншим»; здатність особистості усвідомлювати свою
належність до певної етнічної спільноти, засвоювати її історичний, культурний,
соціальний досвід і духовні цінності (В. Уліщенко).
Інтерсуб’єктна

взаємодія

як

«емоційно-ціннісна

комунікація

визнає

винятковість суб’єктного досвіду «Я» та «Іншого», характеризується перманентністю (не переривається із завершенням інтеракції), багатоаспектністю
(торкається різних сфер інтересів), багатовекторністю (має різні кореляційні
складники) і смислотворчістю (етична, естетична, національно-ціннісна). А відтак,
інтерсуб’єктна взаємодія не є тотожною інтерактивній. Це зумовлено специфікою
понять

«інтерсуб’єктність»

та

«інтерактивність».

Перший

вид

взаємодії

психологічно глибший, змістовніший, він спрямований на виявлення емоційноціннісних аспектів комунікації, другий – процесуальний і передбачає вияв
пізнавальної активності у процесі взаємодії з іншими» [600, с. 520].
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На вияві пізнавальної активності в діалогічній та інтерактивній взаємодії з
іншими учасниками діяльності суттєво позначається тип темпераменту молодшого
школяра,

який

у

психологічних

джерелах

тлумачиться

як

динамічна

характеристика психологічних процесів і поведінки, що проявляється в швидкості,
змінності, інтенсивності. Звісно, набагато частіше можна зустріти різні поєднання
типів темпераменту з деякою перевагою одного з них за тих чи інших життєвих
обставин. У таких випадках слід розглядати проміжні форми або перехідні типи,
які можуть бути наслідками природних задатків або утворюватися з основних типів
протягом життєдіяльності індивіда. Оскільки у дослідженні мова йде про учнів
початкової

школи,

то

можна

говорити

про

домінування

певного

типу

темпераменту, який і визначає поведінку дитини під час взаємодії з іншими
учасниками діяльності, що проаналізована нами у додатку Є.
Результати дослідження Л. Шевчук [659] переконливо доводять, що для
організації діалогічної й інтерактивної взаємодії не обов’язково об’єднувати між
собою дітей з однаковим темпом роботи. Іноді невитриманій, холеричній дитині
бажано виконати завдання спільно із дитиною флегматичного типу, виступаючи
при цьому у ролі контролера чи консультанта. Дітей, які звикли постійно
наполягати на своєму, також слід епізодично об’єднувати між собою та
пропонувати спільно виконати завдання. Зіткнення між ними неминучі, але у такий
спосіб можна допомогти егоцентричним дітям побачити у партнері власні недоліки
й набути досвіду терпимості. Не варто використовувати пряму стимуляцію
швидшого виконання учнями завдання, оскільки такий підхід спричинить
хаотичність у діях, певною мірою порушуватиме процес внутрішньої регуляції
діяльності, заважатиме дітям думати.
Під час діалогічної й інтерактивної взаємодії педагог може обрати шлях
підказок. За реалізації такого підходу діалог триватиме достатньо короткий час.
«Якщо ж учитель організовуватиме й управлятиме пізнавальною активністю учнів,
то розв’язання поставленого завдання стане змістовним обміном думками між
учителем і учнями та між самими учнями на засадах навчального співробітництва»
[404, с. 70]. Вибудовуючи співробітництво, слід враховувати те, що для учнів
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початкових класів специфічним є гіпервираження власних почуттів і емоцій, які
стосуються приятелювання або антагонізму. Тому врахування стосунків між дітьми
позначається на вияві ними пізнавальної активності та сприяє об’єднанню зусиль для
виконання розумових і практичних дій у діалогічній та інтерактивній взаємодії.
Важливою складовою взаємодії з іншими учасниками діяльності є врахування
місця кожного учня у статусній ієрархії, яка вибудовується в кожному окремо
взятому класі з урахуванням реальної «соціально-психологічної характеристики
становища учня у системі внутрішньо групових відносин, ступеня справжньої
авторитетності для решти школярів класу» [349, с. 29]. За О. Морозовим [371], у
дітей молодшого шкільного віку яскраво виражена статусна ієрархія, то
організовуючи діалогічну й інтерактивну взаємодію з іншими учасниками
діяльності, слід враховувати різнорівневість статусів учнів класу, яка представлена
такими статусами: соціометричні «зірки» (так звані лідери, які користуються
загальним визнанням і високим авторитетом серед однокласників, мають високий
рівень довіри, організаторські здібності використовують для впливу на членів
групи); високостатусні, середньостатусні і низькостатусні члени групи;
ізольовані (це члени групи, у яких відсутні будь-які вибори, як позитивні, так і
негативні); зневажені (члени групи, які мають велику кількість негативних виборів
і невелику кількість наданих переваг); «вигнанці» (члени групи, які не мають за
результатами соціометрії позитивних виборів, а лише негативні).
Для організації діалогічної й інтерактивної взаємодії важливим є знання
величини соціометричного статусу, зокрема врахування того факту, що діти
молодшого шкільного віку з високим статусом відразу включаються у роботу,
виявляють самостійність, виконують роботу добросовісно, намагаються оцінювати
об’єктивно роботу інших. «У дітей з високим статусом спостерігається яскраво
виражена орієнтація на результат праці. Учні з низьким статусом виконують роботу
з меншим ентузіазмом, орієнтуються на процес. У випадку виникнення запитань
звертаються за допомогою до вчителя» [255, с. 36].
Вибудовуючи діалогічну й інтерактивну взаємодію, необхідно враховувати
емоційне сприйняття молодшими школярами один одного. Так, «один учень може
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мати позитивний взаємний вибір й виявляти пізнавальну активність значно
впевненіше, ніж той, якому надають перевагу кілька однокласників, але він сам
орієнтований на інших, котрі, у свою чергу, ігнорують або сприймають його
антагоністично. Для учня-лідера важливо мати велике число взаємних виборів для
стійкості його положення й комфортності під час взаємодії» [371, с. 11].
Слід акцентувати увагу на тому, що спосіб об’єднання учнів за власним
бажанням слід використовувати лише епізодично, оскільки такий підхід
об’єднання учнів для взаємодії здійснюється без врахування різнорівневості
статусів учнів класу. Як наслідок – частина дітей не отримує вибору. За
О. Морозовим [371], головна умова, яка забезпечує динаміку статусів членів групи,
полягає у організації діалогічної й інтерактивної взаємодії, у ході здійснення якої
учням пропонується перерозподіл ролей чи функцій. Для розкриття й реалізації
різних особистісних можливостей і ресурсів учасників взаємодії учителем
запроваджуються різні форми управління. Дотримання цієї умови сприяє тому, що
кожний учасник взаємодії має можливість виявити себе в різних діях. Зокрема для
підвищення

статусу

«вигнанця»

або

ізольованого

члена

групи

можна

використовувати прийом «відблиск зірки», відповідно до якого високостатусному і
низькостатусному учням пропонується спільно виконати одне завдання. Хоча
більша частина успіху дістається «зірці», відблиск цієї слави дістається й
низькостатусному школяреві, у наслідок чого його роль у класі зміниться на краще.
На

переконання

А. Цимбалару [624],

педагогічна

інтерпретація

індивідуальних особливостей учнів передбачає створення груп, добір об’єктів і
завдань для організації навчальної взаємодії відповідно до етапів навчального
процесу. На етапі ознайомлення з новим найефективніше спрацьовує врахування
провідного каналу сприймання дитиною інформації. За цим параметром
виокремлюють

школярів

з

превалюванням

візуального,

аудіального

або

кінестетичного каналу. У тих, хто краще сприймає матеріал візуально, переважає
зоровий рецептор здобуття інформації. Їх поділяють на «іконістів», для яких
інформаційно насиченими виявляються образи, і «вербалістів», що сприймають
інформацію через слово, текст. Діти цього типу сприймання реагують на
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яскравість, розмір, фактуру, форму, симетрію/асиметрію, колір, його насиченість,
чистоту тощо. Вони успішно працюють з навчальною інформацією, яка містить і
текст, і його символічне втілення (малюнки, схеми, таблиці), де кольором,
шрифтами та іншими візуальними засобами виокремлено певні компоненти. Тож
для організації їхньої ефективної навчальної взаємодії можуть бути використанні
кольорові олівці, фломастери, крейда тощо. Міжособистісна взаємодія школярів, у
яких домінує візуальний канал сприймання інформації, організовують на основі
аналізу та обговорення зразків. Завдання для цієї групи краще оформлювати у
вигляді інструкцій, алгоритмів, схематичних малюнків послідовності виконання
дій, пазлів, маршрутних карт тощо. Представників із домінуванням аудіального
каналу здобуття інформації поділяють на тих, хто краще сприймає почуте і тих, хто
краще сприймає сказане вголос самим собою. У них краще виражена реакція на
темп, силу звука, ритм, тембр, інтонації. Для роботи школярів цієї групи готують
матеріал, який вони сприйматимуть на слух. Особистісну взаємодію дітей цієї
групи організовують з використанням коментованого письма, залучають учнів до
обговорення, диспутів, дискусій. Учнів з домінуванням кінестетичного каналу
здобуття інформації поділяють на тих, котрі сприймають інформацію під час рухів,
які задіюють більшість м’язів кінцівок, і тих, хто це робить через дрібну моторику.
Організація ефективної роботи дітей цієї групи потребує добору рухових вправ, у
яких задіяні м’язи кінцівок. Взаємодію учнів цієї групи бажано організовувати у
формі ігор.
На етапі повторення вивченого матеріалу пріоритетною виявляється
організація навчальної взаємодії з урахуванням особливостей обробки дитиною
інформації. Діти з конкретно-образним мисленням ефективніше працюватимуть з
наочними дидактичними матеріалами й макетами. У разі домінування в дітей
синтетичного

способу

обробки

інформації

навчальну

взаємодію

слід

організовувати зважаючи на те, що рух думки має відбуватися від конкретних
прикладів і практичних прийомів до формулювання правила. Дітям доцільно
пропонувати завдання на генерування ідей, пошук нових способів вирішення
завдання

(проблеми).

Міжособистісну

взаємодію

екстравертів

доцільно
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організовувати в парній, груповій і командній діяльності. Натомість інтровертам,
які зацікавлені самим процесом діяльності, доцільним є організація навчальної
взаємодії з використанням схеми, графіка чи алгоритму.
Ефективному

закріпленню

вивченого

сприятиме

врахування

стилів

навчальної взаємодії школярів. Організація взаємодії здійснюється з урахуванням
натуралістичного,

музично-ритмічного,

логіко-математичного,

вербально-

лінгвістичного і моторно-рухового стилів навчальної діяльності. Деталізуючи
зазначене А. Цимбалару, вказує на те, що учні, у яких домінує натуралістичний
стиль навчальної діяльності, є дослідниками об’єктів природи. Організація
навчальної взаємодії дітей цієї групи ґрунтується на їхній здатності спостерігати й
розуміти природний світ, розрізняти й класифікувати ознаки та властивості
навколишнього середовища. Учні з домінуванням музично-ритмічного стилю
навчальної діяльності володіють почуттям ритму, мають гарний слух, добре
запам’ятовують мелодії, співають. Ефективна для цієї групи дітей взаємодія з
аудіоприладами, музичними інструментами, а також виконання певних дій за
заданим ритмом. Школярів із домінуванням логіко-математичного стилю вирізняє
схильність до логічних вправ, головоломок, числових підрахунків. Для організації
взаємодії учнів цієї групи використовують схеми, графіки, діаграми, таблиці,
ребуси, шаради, готують завдання, виконання яких потребує розрахунків,
формулювання гіпотез, встановлення хронології й послідовності, завдання з
логічним навантаженням тощо. Учні, у яких домінує вербально-логічний стиль
навчання, використовують словесні засоби для запам’ятовування і самовираження.
Затребувана дітьми цієї групи взаємодія з репродукціями, фотографіями,
малюнками, предметами з метою складання усних описів, творів, задач тощо. Дітей
з превалюванням цього стилю навчання залучають до роботи з підручником,
енциклопедіями, словниками, періодикою для підготовки повідомлень (виступів),
переказу текстів, аналізу прочитаного, обговорення, дискусії. Діти з домінуванням
моторно-рухового стилю виявляють активність у рухових іграх і фізичних вправах.
Для організації навчальної взаємодії цієї групи школярів використовують об’єкти,
які можна збирати і розбирати. Також залучають до підготовки інсценізації,
створення виробів (поробок), виконання танцювальних і спортивних вправ тощо.
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На думку А. Цимбалару [624], організація взаємодії учнів відповідно до
провідного стилю навчання не пов’язується з певним навчальним предметом,
оскільки до взаємодії залучаються учні всіх провідних (домінуючих) стилів
навчання. Розвиток не домінуючих стилів навчання відбувається в процесі зміни
об’єктів взаємодії, які не відповідають провідному стилю навчання. Це стосується і
організації взаємодії за провідним каналом сприйняття інформації і специфіки її
обробки учнями. організація взаємодії має відбуватися лише у напрямку від
організації взаємодії у відповідності з виявленими особливостями до розвитку
інших стилів навчання, які затребувані дитиною, у процесі здійснення діяльності.
Окрім зазначеного для організації роботи учнів у групах за виявленими
індивідуальними особливостями добирають завдання, які мають пролонгований
характер (кілька незалежних один від одного етапів і можливість продовжити
роботу на наступному етапі, завершивши виконання на попередньому) і різні
ступені складності. Також враховується частотність змін позицій учня, видів його
взаємодії у групах, тривалість роботи у кожній до 7-10 хвилин та швидкість
взаємодії. Підвищення останньої спричинено необхідністю подолання «фонового
шуму» й перешкоджанню знаходженню дитини «не тут і не зараз».
На процес організації навчально-дослідницької діяльності учнів на основі
діалогічної й інтерактивної взаємодії суттєво впливає позитивне налаштування
учнів на співпрацю, знання ними правил спілкування й моделей співпраці,
володіння діалогічним мовленням, здатність самостійно обирати посильну частину
спільного завдання, домовлятися між собою під час планування діяльності та в
процесі її виконання. С. Полетило [448] вказує на те, що, об’єднавши учнів між
собою і поставивши перед ними завдання працювати разом, не можна
розраховувати, що в результаті цього само собою виникне діалогічна чи
інтерактивна взаємодія. Об’єднання учнів цілком може закінчитися конкуренцією
або призвести до самостійної діяльності кожного з ним, яка чергуватиметься з
розмовами. Пояснюється цей факт тим, що у дітей молодшого шкільного віку
несформовані уміння співпрацювати з іншими учасниками діяльності для
досягнення конкретної навчальної мети, розподіляти між учасниками взаємодії
частини завдання та узгоджувати свої дії з діями інших. Однак передумови для
здійснення результативної діалогічної й інтерактивної взаємодії є й вони
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визначаються такими психологічними особливостями молодших школярів, як:
1) наявність бажання працювати разом; 2) отримання задоволення від взаємодії.
Організація навчально-дослідницької діяльності на основі діалогічної й
інтерактивної взаємодії з однокласниками є дієвим засобом впливу на зони
найближчого розвитку молодших школярів. Г. Цукерман [630] зазначає, що перехід
від

несамостійності

до

самостійності

проходить

через

проміжну

стадію

напівсвідомості, в цьому учневі може суттєво допомогти однокласник. Допомога
дорослого часто є не тільки непотрібною, а навіть шкідливою, оскільки він виконує
за учня рефлексивну частину роботи. Водночас під час діалогічної й інтерактивної
взаємодії учня з більш здібним однолітком чи однолітками їхня зона найближчого
розвитку розширюється, що надає можливість дітям виконувати завдання,
розв’язання яких за інших умов було б для них неможливим у продовж певного
проміжку часу. Діалогічна й інтерактивна взаємодія учнів між собою дає кожному з
них те, чого у принципі не може дати спілкування з дорослими, яке характеризується
як ієрархічне, несиметричне (знизу вверх), багато в чому нерівноправне, оскільки
містить критичність до думок, слів і вчинків дітей. За діалогічною й інтерактивною
взаємодією учнів між собою «стоїть» уміння бачити позицію інших учасників
діяльності, оцінювати її, приймати або не приймати, погоджуватися або критикувати
її, а головне – це мати власну точку зору, відрізняти її від думок інших, уміти
відстоювати.
Під час організації навчально-дослідницької діяльності на основі діалогічної
й інтерактивної взаємодії з іншими доцільним є врахування навчальних
можливостей учнів та загальної поінформованості з теми чи навчального предмета.
Потрібно враховувати, що учні насамперед різняться між собою індивідуальними
особливостями психічних процесів (особливостями мислення, пам’яті, уваги тощо)
та рівнем научуваність (здатністю до засвоєння знань і способів дій (діяльності),
яка характеризується швидкістю процесу формування знань, легкістю / складністю
оволодіння розумовими й практичними діями).
Для організації навчально-дослідницької діяльності на основі діалогічної й
інтерактивної взаємодії з іншими доцільно надавати перевагу об’єднанню учнів у
гетерогенні групи. До таких груп входять різнорівневі за статусом учні, які
взаємодіють між собою під керівництвом лідера. У той же час не виключається
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взаємодія дітей у гомогенних групах. Приміром, об’єднання між собою сильних
учнів створює умови для максимального розвитку кожного з них, натомість у групі
слабких учнів ефективно можна здійснити адресне консультування. Діалогічна й
інтерактивна взаємодія в гетерогенній і гомогенній групах може передбачати
виконання однакових або різних за змістом, обсягом, складністю навчальних
завдань. Добір завдань здійснюється з урахуванням мети діяльності та з огляду на
навчальні можливості учнів.
Висновки до третього розділу
Серед засобів організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів виокремлено зовнішні та внутрішні. До внутрішніх засобів віднесено
особистісні психічні утворення учнів (знання, уміння, навички, способи дій, уміння
вчитися, досвід). Особливу увагу акцентовано на навчально-організаційних
уміннях і навичках, загальнонавчальних комунікативних уміннях і навичках, умінні
працювати з підручником, загальнопізнавальних уміннях та уміннях і навичках
самоконтролю й самооцінки як структурних компонентах компетентності «уміння
вчитися». Складовими уміння є знання та досвід, які свідомо застосовуються
учнями під час виконання дій.
Значущими для здійснення діяльності є знання, до складу яких входять:
1) предметні знання різного ступеня узагальнення, що містять різні відомості про
об’єкти і явища Всесвіту, їх властивості й взаємозв’язки, включають абстрактні
поняття, що є основою для інших знань; 2) знання способів виконання розумових і
практичних дій та операцій, які застосовуються в процесі розв’язання задач,
виконання завдань, навчальних проектів, вправ, проведення спостережень,
дослідів, екскурсій; 3) знання алгоритмів дій, на основі яких вибудовуються різні
способи взаємодії з іншими; 4) знання як цінність. А також дії як свідомий прояв
активності, довільний свідомий акт, спрямований на досягнення мети. Способи дій
в навчально-дослідницькій діяльності розглянуто як усвідомлені й упорядковані дії,
виконання яких сприяє досягненю мети діяльності.
До зовнішніх засобів віднесено практичні роботи, проекти, екскурсії, вправи,
задачі, дидактичні ігри, спостереження, досліди, проблемні ситуації та різні види
завдань. Класифікацію зовнішніх засобів організації навчально-дослідницької
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діяльності молодших школярів здійснено з урахуванням потенційних можливостей
засобів сприяти виникненню процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів
дій в урочний та позаурочний час (достовірні, ймовірні) та з огляду на
функціональне призначення засобів (основний, процесуальний, контекстуальний,
процесуально-допоміжний).
Пізнавальну самостійність учнів у навчально-дослідницькій діяльності
розглянуто як доволі стійку особистісну якість, яка виявляється у розумових і
практичних діях, котрі спрямовуються на усвідомлення мети і формулювання цілей
діяльності; визначення й упорядкування дій у її складі; здійснення самоконтролю
ходу виконання дій, самооцінка, формулювання висновків.
Організація навчально-дослідницької діяльності учнів у взаємодії з іншими
має організовуватися з урахуванням поставленої мети й сформульованих цілей;
особливостей реалізації засобу, на основі якого організовується діяльність учнів;
наявного у них досвіду, рівня навченості й научуваності; вікових і індивідуальних
психофізіологічних особливостей; «реальної соціально-психологічної характеристики становища учня у системі внутрішньо групових відносин, ступеня справжньої
авторитетності для решти учнів класу» (О. Морозов). У процесі діалогічної й
інтерактивної взаємодії з іншими слід акцентувати увагу на зміні учнями ролей,
виявленні ними проблемних аспектів взаємодії з іншими учасниками навчальнодослідницької діяльності й обмірковуванні способів їх усунення.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у публікаціях,
які відображають основні наукові результати дисертації [343; 365; 636; 641; 637].
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РОЗДІЛ IV
СУЧАСНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ,
ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ТА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА
ОСНОВІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ
ТА ВЗАЄМОДІЇ З ІНШИМИ
4.1. Теоретико-практичні основи організації навчальної діяльності на
основі пізнавальної самостійності та взаємодії учнів з іншими
4.1.1. Взаємодія вчителя з учнями
Аналіз наукових джерел [5; 23; 31; 84; 97; 145; 370; 380; 414; 424; 425; 419;
506] виявив, що проблему взаємодії

вчителя з учнями розглянуто в різних

контекстах, зокрема в таких: розкриття сутнісного змісту рефлексивної суб’єктсуб’єктної взаємодії; використання прийомів управління суб’єкт-суб’єктною
взаємодією; з’ясування впливів вчителя на учнів; розкриття суті тактик підтримки
дітей у взаємодії та виокремлення критерію оцінювання взаємодії. Деталізуємо
зазначене.
М. Гриньова, Л. Малаканова та Г. Сорокіна [145] акцентують увагу на тому,
що взаємодія може бути як механічною («запитання-відповідь»), так і
рефлексивною суб’єкт-суб’єктною (взаємодія вчителя з учнями, якою передбачено
обмін смислами й надання можливостей для самовираження кожному, під час
якого виявляються якісно інші стосунки (повага до співрозмовника, точне
дотримання

меж

свободи,

уміння

знаходити

аргументи

й

доцільно

їх

використовувати, досягати мети, дотримуватися культури спілкування)).
Л. Велитченко [84] визначає такі принципи рефлексивної суб’єкт-суб’єктної
взаємодії: проекція найкращих умов для мисленнєвої діяльності кожного; проекція
гігієни та естетики навчально-виховного процесу та простору життєдіяльності;
проекція надання кожному свободи висловлюватися; проекція уваги всіх до
кожного, кожного до всіх; проекція поваги та терплячості до індивідуальних
особливостей і своєрідності особистості кожного; проекція ціннісного ставлення до
праці та здібностей кожного; проекція етичного осмислення ролі всіх учасників
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взаємодії в успіху кожного (допоможи мені зробити це самому); проекція ситуації
стомлення учнів і організації короткочасних моментів відпочинку (найкращий
відпочинок – це зміна виду діяльності); проекція спілкування про стан спільної
справи та успіхи кожного в ній (створення ситуації успіху); проекція
філософського твердження про цінність мисленнєвої діяльності людини, що здатна
пізнавати та осмислювати життя, усвідомлювати своє призначення в ньому.
Враховуючи суб’єктивну природу ставлення, учителю слід переносити
акцент у взаємодії з «норми» на «ставлення», з «повинності» на «вільний вибір», з
«підкорення» на «саморегулювання», з «об’єкта» на «суб’єкт», з «функціонера» на
«особистість» та підніматися з дітьми на рівень ідеї. У випадку реалізації суб’єктсуб’єктної взаємодії учитель не примушує, не пригнічує учня, а надає йому свободу
вибору, розглядаючи свободу як центральний момент взаємодії з ним. Рефлексивна
взаємодія вчителя з дітьми здійснюється на рівні істини як об’єктивної
закономірності, яка існує незалежно від волі індивідів. При цьому реальність
ціннісного вибору забезпечується досвідом як продуктом реальних практичних дій
суб’єкта. «Сам же досвід не набувається одноразово, а твориться у відповідності з
такими етапами: 1) від умоспоглядальної картинки дії (бачу дії інших); 2) до
первинного досвіду (спробував і знаю такі дії); 3) до первинного досвіду (роблю і
вмію виконувати такі дії); 4) до вторинного досвіду (роблю і вмію виконувати такі
дії); 5) осмислення значущості досвіду для себе (так буду (не буду) діяти);
6) свобода вибору» [145, с. 85]. Звісно вільний вибір робить дитина, але вчитель
обумовлює вибір, створюючи сприятливі умови, спрямовуючи міркування учнів,
спонукаючи їх до вияву активності.
Ефективність

реалізації

рефлексивної

суб’єкт-суб’єктної

взаємодії

визначається такими прийомами управління суб’єкт-суб’єктною взаємодією:
1) створення ситуації співроздумів (постановка різних типів запитань (риторичних,
упереджених, відкритих, проблемних), створення проблемної ситуації в процесі
зіставлення різних думок, фактів, подій, логічне структурування матеріалу,
виділення головного, дотримання послідовності у формулюванні висновків);
2) створення ситуації співпереживання (особистісна забарвленість інформації
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вчителя, персоніфікація змісту повідомлення, яка має вияв у зверненні до досвіду
учнів, власного досвіду, досвіду інших).
На переконання Н. Волкової [97], ефективність

управління суб’єкт-

суб’єктною взаємодією залежить від: 1) культури педагогічного спілкування;
2) моделювання спілкування не «від себе», а від учнів, їхніх потреб та інтересів;
3) спрямування педагогічного мовлення на конкретного учня; 4) використання
особистісно орієнтованого діалогічного спілкування, тобто спілкування з учнями
на взаємних інтересах; 5) врахування психічного стану окремих вихованців і
колективу в цілому; 6) споглядання на себе зі сторони, постійний аналіз власних
вчинків та дій; уміння слухати дітей, зважувати на їхні думки; 7) намагання
зрозуміти настрій дитини і на цій основі моделювати взаємодію; 8) бажання не
спричинювати конфлікти, а запобігати їх виникненню; 9) бажання не залишати
поза увагою «незручних» для себе дітей; 10) уникання штампів; 11) застосування
методів, прийомів, засобів залучення дітей до діяльності, стимулювання їхньої
активності;

12) долання

негативних

установок

щодо

конкретного

учня;

13) уникання у взаємодії абстрактної критики учня, оскільки це породжує опір;
14) спонукання

продуктивної

взаємодії

позитивними

емоціями;

15) аналізу

результатів взаємодії; 16) спрямування взаємодії на усунення психічних бар’єрів
між

учасниками

діяльності;

17) врахування

індивідуальних

психічних

особливостей учнів; 18) вдосконалення прийомів управління взаємодією.
У роботі М. Гриньової, Л. Малаканової та Г. Сорокіної [145] зазначається, що
дія вчителя – це вихідна основа взаємодії з учнями, її характер у значній мірі
зумовлює характер відповідної дії учня. Для вчителя дія – це одиниця його
взаємодії з учнями, окремий операційний акт, звернений до учня в загальному
контексті взаємодії з ним. Там, де немає педагогічно обґрунтованої дії, там не
створюється педагогічно доцільна взаємодія, оскільки обґрунтована дія – це дія, яка
усвідомлена вчителем з огляду її функціональності (чого хоче вчитель у цей
момент, чого потребує учень, що саме зараз було б важливо для його активної
творчої діяльності й формування особистісного ставлення до довкілля і подій у
ньому відповідно до загальної стратегічної педагогічної мети, можливостей та
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потреб учня). Дія вчителя спрямовується на вибудовування позитивних стосунків з
учнями, коректування ходу життєдіяльності «тут і зараз».
Налагодженню суб’єкт-суб’єктної взаємодії сприяють дії вчителя, які
спрямовано

на:

1) прийняття

учнями

навчальної

мети

(зазначене

може

реалізовуватися з опорою на життєвий досвід учнів, інтригуючий початок
навчального процесу, постановку проблемного запитання, показ важливості теми
для життя); 2) вибудовування особистісно орієнтованого спілкування (вияв
учителем власного ставлення до проблеми й спонукання учнів до висловлювання
власних думок); 3) вияв толерантності (прийняття вчителем різних ставлень
(міркувань) учнів до визначеної проблеми та продовження їхніх думок); 4) пошук
співучасті, спільності, що виявляється в ототожненні себе і учнів у роздумах.
Тактика підтримки дітей у взаємодії [145] реалізовується з метою
формування суб’єктної позиції учня. Найшвидше такої мети можна досягти в тому
випадку, якщо учень потрапляє в проблемну ситуацію, яку сам оцінює як
перешкоду. Ця перешкода привертає й утримує його увагу, викликає відповідні
почуття і, саме головне, потребу її подолати. Учителю не потрібно мотивувати учня
на діяльність, бо в нього є природна потреба, яка викликає бажання діяти, щоб
вирішити проблему. Згодом учень не сприймає проблему як перешкоду, а сприймає
як можливість самореалізуватися, досягти успіху, і отримати задоволення. Учень не
просто спонтанно діє, а вчиться розмірковувати над тим, як і чому виникла ця
проблема, що він хоче отримати в результаті своїх дій, наскільки це реально, що
може зробити для досягнення бажаного, що заважає, як упоратися з цією
перешкодою, як вплине те, що замислив, на оточуючих людей, як вчинити, щоб, по
можливості, не погіршити ситуацію.
Також акцентовано увагу на тому, що педагогічна підтримка учнів являє
собою дії вчителя, які спрямовано на становлення суб’єктної позиції учня, аналіз
його пізнавальних інтересів, визначення мети пізнавальної активності, обговорення
й планування необхідних дій для реалізації задуму (проектування, моделювання,
складання програми дій), визначення необхідних та можливих форм (способів)
взаємодії під час здійснення процесу реалізації задуму.
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Практичне втілення педагогічної підтримки здійснюється у відповідності до
таких етапів: 1) організація умов, за яких учень має змогу змінювати своє
ставлення до утруднення як до неприємного факту на ставлення до нього як до
можливості власного зростання; учитель виводить учня на усвідомлення значення
суб’єктної позиції; 2) сприяння учню в розв’язанні утруднення (учитель не нав’язує
спосіб дій, а створює умови, завдяки яким учень осмислює різноманітні варіанти
дій та сам обирає необхідний спосіб діяльності).
А. Русаков та Н. Касіцина [цит. за: 56] трактують тактику педагогічної
підтримки як дії вчителя, які здійснюються ним відповідно до ситуації, яка
склалася, й спрямовуються на становлення суб’єктної позиції учня. Щоб
підтримати пізнавальну самостійність учня та його взаємодію з іншими, учитель
може застосовувати такі тактики педагогічної підтримки, як тактика «Допомога»,
тактика «Сприяння», тактика «Взаємодія». Учитель проектує й реалізує певну
тактику відповідно до характеру проблеми, обставин її виникнення, ставлення учня
та оточуючих до цієї проблеми. Вирішуючи конкретну проблемну ситуацію,
учитель може використовувати як одну з тактик, так і поєднувати їх між собою.
Використання тактик дозволяє вчителю бути гнучким і мобільним у взаємодії з
учнем, стимулювати його пізнавальну активність і самостійність та спрямовувати в
напрямі пошуку способу дій, виконання яких призведе до вирішення проблеми.
У випадку блокування діяльності учня «удаваною загрозою» виникає
необхідність у застосуванні тактики «Допомога». Учитель діє з урахуванням того,
що дитина багато чого може зробити для себе сама, якщо буде активною у
вирішенні своєї проблеми, потрібно допомогти їй переконатися в цьому. Тактика
«Допомоги» розрахована на те, щоб учень розпочав діяти. У діяльності учень
усвідомлює, що він багато чого може виконати самостійно, потрібно лише
спробувати подолати страх. Дії вчителя спрямовуються на створення умов для
розблокування учнем власної інертності та для зародження в його свідомості
відчуття значущості своїх дій для себе та інших учасників діяльності.
Суть тактики «Сприяння» полягає у вияві дитиною здатності здійснювати
свій вибір. За реалізації цієї тактики вчитель сприяє розширенню суб’єктного
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досвіду учня й створює умови для вправляння в здійсненні власного вибору.
Учитель займає позицію «слухача» і «запитувача», навмисно уникаючи позиції
«порадника» та «експерта». Залучаючи учня до осмислення того, як він буде діяти.
Учитель постійно цікавиться думками учня та його ставленням до того, що
відбувається, розширює можливості вибору, пропонуючи варіанти, які невідомі
учню. Спрощуючи конструкцію його відповідей до основного смислу того, що в
них міститься, запитує в такий спосіб: «Чи правильно я тебе зрозумів, ти сказав(ла)
наступне…». Учитель займає позицію «рефлексивного дзеркала» учня. Для
організації зворотного зв’язку (відображення) педагог використовує візуальну
фіксацію положень, які висловлює учень, та за допомогою простих схем
«зображає» логіку висловлювань. За реалізації тактики «Сприяння» учню надається
можливість розширити свої уявлення про варіанти вибору способів дій, здійснити
аналіз ситуації, усвідомити й аргументувати власні міркування з приводу
здійсненого вибору, рефлексувати і фіксувати своє ставлення до дій, діяти
відповідно до обраного способу діяльності й усвідомленої мети її здійснення,
аналізувати хід діяльності та її результат.
Суть тактики «Взаємодія» полягає в тому, що «учень і вчитель діють у
просторі домовленостей». При цьому домовленості (угода) сприймаються як
випробування свободою та відповідальністю, оскільки угода – це вибір
щонайменше двох людей, побудований на розширенні одних можливостей і
обмеженні інших (приміром, розширення позицій та обмеження амбіцій).
Домовленість (угода) набуває дієвості тоді, коли вчителем і учнем вона
сприймається як можливість об’єднати інтереси та зусилля й спрямувати їх на
вирішення проблем учня; сприймання інших учасників діяльності як бажаних
партнерів у взаємодії; вияв готовності до спільного розв’язання проблеми.
За Ш. Амонашвілі [5], взаємодія вчителя з учнями має вибудовуватися з
урахуванням того, що 1) основними рушійними силами стосовно дитини є три
природні пристрасті (пристрасть до розвитку, дорослішання, свободи); 2) головне
завдання вчителя – це створити сприятливі умови для задоволення дитиною своїх
природних пристрастей під час рефлексивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії; 3) кожна

185

дитина неповторна унікальна індивідуальність; вона приходить у земне життя з
певними природними задатками, власною сутністю; учитель має прияти
становленню й розвитку цієї сутності, розуміючи, що змінити її неможливо.
Отже, учитель усе більше стверджується в управлінській позиції «людина –
людина», а учень, усвідомлюючи те, що відбувається «тут і зараз», осмислено
вибудовує власну діяльність на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими.
4.1.2. Пізнавальна самостійність та взаємодія учнів між собою в групових
формах навчальної діяльності
Аналіз наукових джерел виявив різні підходи до розкриття сутності понять
«форма навчання», «групові форми навчальної діяльності», «групова робота»,
«робота в парі», «групова взаємодія». З’ясування семантично поля визначених
понять сприятиме ґрунтовному розгляду проблеми організації взаємодії учнів між
собою в групових формах навчальної діяльності.
Аналіз змістових контентів тлумачення поняття «форма навчання» сприяв
виокремленню таких дефініції-основ: зовнішня сторона діяльності (зовнішня
сторона упорядкованої, взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямованої на
розв’язання завдань навчання (Н. Мойсеюк) [370]); зовнішня сторона організації
процесу (зовнішня сторона організації навчального процесу, яка відображає
характер взаємодії, взаємозв’язків його учасників (М. Скаткін) [540]); способи
організації навчання (способи організації навчання, що визначають яким чином має
бути організовано процес навчання (на відміну від методів, які відповідають на
запитання, як навчати); зумовлюють часовий і організаційний режими навчання,
місце його проведення, склад учнів, характер зовнішнього виявлення функцій
вчителя й учнів у процесі навчання, порядок спілкування (безпосереднє чи
опосередковане) суб’єктів навчального процесу (Енциклопедія освіти) [187]).
Серед зазначених вище понять виокремлюємо поняття «форма організації
навчання», смислове поле якого включає поняття «форма організації навчальнодослідницької діяльності» та співвідносимо ці поняття як родове й видове.
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Класифікація форм організації навчання здійснюється за різними
критеріями [370], серед яких домінують кількість учасників, місце навчання, час
навчання, дидактична мета. Акцентуємо увагу на критерії «кількість учасників»,
відповідно до якого виокремлюються такі форми: індивідуальна, мікрогрупова,
групова, колективна, масова та визначається доцільність оперування поняттями
«індивідуальна робота», «робота в парі», «групова робота».
Поняття «індивідуальна робота» як і поняття «індивідуальна форма
навчання» використовується на позначення способу реалізації мети індивідуалізації навчання, тобто планування й здійснення навчання відповідно до
індивідуальних особливостей учнів (своєрідності їхніх відчуттів, сприймання,
мислення, пам’яті, уяви; інтересів, нахилів, здібностей, темпераменту, характеру).
«Застосування індивідуалізації навчання передбачає не пристосування цілей і
основного змісту навчання до школяра, а пристосування форм і методів
педагогічного впливу до індивідуальних особливостей задля забезпечення
запроектованого рівня розвитку особистості» [187, с. 332].
Аналізуючи

відмінності

між

поняттями

«індивідуальна

робота»

та

«індивідуальна форма навчання», вкажемо на те, що індивідуальна форма навчання
не вимагає наявності спільної мети діяльності, кожен її учасник працює незалежно
від інших, відповідно до своїх навчальних можливостей та у притаманному йому
темпі. Отримані результати не позначаються на результатах інших учасників
індивідуальної форми навчання. Здійснюється як в умовах освітнього закладу, так і
умовах проживання дитини.
Натомість індивідуальна робота розглядається і як спосіб виконання
самостійної роботи, і як невід’ємна складова роботи учнів у парі (групі), тобто її
фрагмент, й виявляється в пізнавальній самостійності учня. Використання терміна
«індивідуальна робота» у складі групової роботи та роботи учнів у парі передбачає
самостійне виконання кожним учнем пари (групи): 1) завдання однакого змісту й
ступеня складності; 2) диференційованого завдання, виконання якого ґрунтується
на врахуванні індивідуальних особливостей учнів; 3) різних частини одного й того
ж завдання. Результати індивідуальної роботи кожного учня використовуються в
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подальшій діяльності у складі пари (групи), яка вибудовується у відповідності з
однією з моделей взаємодії або на основі інтегрування кількох моделей.
Індивідуальна робота у складі групової роботи або роботи у парах суттєво
відрізняється від індивідуальної самостійної роботи, у процесі якої учень виконує
адресоване йому завдання без допомоги інших учасників навчальної діяльності.
Результат цієї діяльності слугує певній дидактичній меті. Скажімо, це може бути
актуалізація знань учня, перевірка усвідомлення ним сприйнятої інформації,
виявлення здатності застосовувати знання й уміння в нових навчальних чи
життєвих ситуаціях, оцінювання рівня сформованості знань та умінь тощо.
Як зазначають В. Василенко [75], С. Полетило [448], взаємодія учнів у парі,
порівняно з групою, має свої особливості, які позначаються на організації діяльності,
але за механізмами впливу на розвиток дітей є значною мірою подібною до групової
діяльності. Робота в парах застосовується і як окрема самостійна технологія
навчання, і як підготовчий етап до роботи в групах.
На переконання Н. Мойсеюк [370], організація роботи в парах сприяє
перебігу самостійної мисленнєвої діяльності та позначається на роботі в групі,
адже учень може спочатку подумати, потім обмінятися своїми ідеями з партнером і
лише після цього проговорити свої думки перед класом. Робота в парах сприяє
розвитку

навичок

висловлюватися,

критично

мислити,

переконувати

співрозмовника й вести з ним діалог.
Дефініція «групова форма організації навчальної діяльності учнів»
«використовується на позначення процесу створення невеликих за складом груп у
межах одного класу» [370, с. 633]. За О. Ганчук [112], ознаками групових форм
організації навчальної діяльності є, по-перше, наявність суб’єктів, які для
досягнення конкретного навчального результату об’єднані в малі за складом групи;
по-друге, цілісність і внутрішня єдність діяльності членів групи; по-третє,
здійснення узгоджених дій у процесі виконання завдання, яке може бути:
1) однаковим для гетерогенних груп чи диференційованим для гомогенних;
2) взаємодоповнюючим за змістом; 3) послідовно пов’язаним із завданнями інших
груп логікою матеріалу; 4) різним або однаковим за способом виконання; по-

188

четверте, завдання виконуються у такий спосіб, щоб можна було оцінити
індивідуальний внесок кожного члена групи й досягнення групи в цілому; результат
роботи групи має бути більш вагомим, ніж той, що міг би бути отриманий
кожним членом групи окремо.
На основі аналізу наукових джерел [197; 230; 448; 506; 533; 659] можемо
констатувати, що з метою тлумачення поняття «групова робота» використовуються
такі дефініції-основи: форма організації

(форма організації навчання в малих

групах (від трьох до семи дітей) на основі співпраці з чітко визначеними
завданнями

для

учнів,

об’єднаних

спільною

навчальною

метою;

сприяє

формуванню вмінь співпрацювати, спілкуватися (О. Савченко) [506]; форма
організації навчання в малих групах на основі співробітництва з чітко
розподіленими завданнями для учнів, об’єднаних спільною навчальною метою
(В. Калошин) [230]; форма організації навчально-пізнавальної діяльності, за якої
учні з різним рівнем навчальних можливостей об’єднані в малі групи, виконують
як спільні, так і диференційовані завдання педагога (С. Полетило) [448]); форма
діяльності (форма спільної навчальної діяльності учнів у складі малих груп
(М. Артюшина)); взаємодія (систематична, розрахована на певний час взаємодія у
невеликих (4-7 учнів) групах на основі взаємонавчання, співробітництва і
спілкування з чітко визначеними функціональними ролями кожної групи та
обов’язками її представників (А. Сергієнко) [533]); організована діяльність
(організована вчителем спільна навчальна діяльність учнів одного класу, під час
якої група отримує завдання, виконання яких потребує спільних зусиль учнів
(спільне планування роботи, обговорення і вибір способів вирішення навчальних
задач, взаємодопомога і співробітництво, самооцінка) (Є. Задоя) [197]; організована
вчителем спільна навчальна діяльність 2 або 4 (рідше 3, 5, 6) учнів одного класу,
під час якої група (а не окремий учень) отримує завдання, виконання яких потребує
спільних зусиль учнів (взаємодопомоги, взаємонавчання, взаємоконтролю), однак,
може містити й елементи індивідуальної навчальної діяльності (Л. Шевчук) [659]).
У праці А. Артюшиної вказується на необхідність розмежування понять
«спільна навчальна діяльність» і «групова робота». Тлумачення спільної навчальної
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діяльності подається таким контекстом: організована система активності тих, хто
навчається, їхня взаємопов’язана діяльність, яка спрямована на зміну досвіду.
Суб’єктом групової роботи є мала група, до характерних ознак якої віднесено:
1) невеликий кількісний склад; 2) спільну навчальну діяльність; 3) безпосереднє
міжособистісне спілкування (спілкування спрямовується на взаємний обмін
інформацією, діями, побудову стратегії взаємодії, організацію міжособистісної
взаємодії, пізнання та розуміння учнями один одного).
На основі аналізу наукових джерел [222; 370; 448; 453; 533; 659] можемо
зробити висновок про виокремлення таких форм групової взаємодії, як
індивідуально-групова (передбачає розподіл навчальної роботи між членами групи,
коли кожен із них виконує частину спільного завдання; підсумок виконання
спочатку обговорюється і оцінюється в групі, а потім виноситься на розгляд усього
класу й педагога; вибудовується на колективній та індивідуальній праці); парна
форма

(двоє

учнів

використовується

разом

виконують

певну

частину

роботи;

для досягнення будь-якої дидактичної мети

форма

(засвоєння,

закріплення, перевірки знань тощо)); диференційовано-групова (передбачає
організацію роботи груп з різними навчальними можливостями; завдання
диференціюються за рівнем складності або за кількістю); кооперативно-групова
(організація навчання в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою;
клас ділиться на групи для виконання кожною групою частини спільного завдання;
учитель керує роботою учнів опосередковано через завдання; виконавши частину
спільного завдання група презентує результати своєї роботи класу; далі
проводиться колективне обговорення змісту презентованої групами інформації;
підсумки обговорення стають надбанням усіх учнів класу); ланкова (організація
навчальної діяльності у постійних малих групах, керованих лідерами; учні
працюють над одним завданням); бригадна (об’єднання учнів у тимчасові бригади
для виконання однакового завдання у взаємодії); кооперативно-паралельна (групи
одночасно виконують завдання, які в сукупності призводять до досягання
спільного результату); кооперативно-послідовна (групи послідовно виконують
завдання,

які

у

сукупності

призводять

до

досягання

спільного
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результату); змагально-паралельна (групи одночасно виконують однакові завдання
й змагаються у досяганні певного результату за визначеними критеріями);
змагально-послідовна

(групи

послідовно

виконують

однакові

завдання

й

змагаються в досяганні певного результату за визначеними критеріями);
локалізована (форма взаємодії учнів у групі, яка функціонує в межах одного уроку);
пролонгована (форма взаємодії учнів у групі, яка функціонує впродовж декількох
навчальних занять).
Організація взаємодії учнів між собою в групових формах навчальної
діяльності здійснюється з використанням різних моделей співпраці, основу яких
визначають мета діяльності учнів, особливості поєднання індивідуальної роботи з
груповою, способи здійснення навчальних дій, запитальна діяльність, поетапне
долучення дітей до групової роботи, взаємодія у парах змінного складу тощо.
Відповідно до наукових напрацювань Є. Задої [197], групова робота
побудована з акцентуванням уваги на меті діяльності може бути представлена
такими моделями взаємодії: навчальна (учні самостійно виконують індивідуальні
завдання, результати яких учитель об’єднує в колективну роботу як результат
спільних зусиль); тренувальна (учням повідомляється мета, якої вони можуть
досягти лише об’єднавши результати робіт, які виконані ними індивідуально);
узгоджувальна (мета досягається під час виконання спільних завдань, які різняться
між собою змістом і рівнем складності та потребують попереднього узгодження дій
з виконання завдання); розподільна (педагог формулює мету, досягнення якої
передбачає розподіл доручень між членами групи, індивідуальна робота чергується
зі спільним обговоренням проміжних результатів).
Акцентування уваги на особливостях поєднання індивідуальної роботи з
груповою та на здійсненні кожним учнем навчальних дій визначає основу моделей
взаємодії «Навчання в команді», «Ажурна пилка», «Учимося разом». У працях
О. Пометун [453], Л. Пироженко [453], А. Шаповал [655] та інших зазначається,
що у процесі впровадження моделі взаємодії «Навчання в команді» передбачаються
такі способи поєднання індивідуальної роботи з груповою: 1) учні об’єднуються у
гетерогенні групи по чотири особи в кожній з метою закріплення навчального
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матеріалу та виконують одне завдання, яке попередньо було розподілено вчителем
на чотири частини, кожен учень виконує лише свою частину завдання, а потім
пояснює іншим хід його виконання або чотири частини завдання виконується
одночасно всіма учнями по черзі; після цього здійснюється обговорення завдань
кожною групою (якщо завдання різні) або загальне обговорення всіма групами
(якщо завдання однакове для всіх груп); перевірка засвоєння матеріалу
здійснюється індивідуально під час виконання різних за складністю завдань; на
основі індивідуальних оцінок кожна група отримує загальну оцінку роботи групи
як команди; 2) учні працюють в індивідуальному темпі, отримавши низку
різнорівневих завдань; виконання завдань супроводжується співпрацею з іншими
членами групи; успішність засвоєння матеріалу та кількість виконаних завдань
фіксуються

школярами

в

спеціальних

журналах;

на

завершення

роботи

виконуються індивідуальні підсумкові тести, результативність яких оцінюються
учнями; щотижня вчитель відмічає кількість виконаних кожною групою завдань,
фіксує успішність їх виконання та проводить індивідуальну роботу з окремими
учнями (групами учнів); 3) навчання в малих групах читанню і написанню творів
здійснюється в такий спосіб: учні об’єднуються в пари на основі груп з чотирьох
осіб; учитель працює з учнями першої пари, у цей час учні другої пари читають
текст і, взаємодіючи між собою, складають план, формулюють запитання,
записують відповіді на них, визначають головну думку твору.
Модель взаємодії «Ажурна пилка» організовується таким чином: декілька
«домашніх» груп у складі 6 осіб опрацьовують навчальний матеріал, який
складається із шести логічних (смислових) блоків; кожен учень опрацьовує
матеріал своєї частини, після цього члени різних груп, які вивчали один і той же
блок, утворюють тимчасову групу «експертів» для обговорення опрацьованої
інформації; після роботи в тимчасовій групі «експерти», повернувшись у
«домашні» групи, навчають її членів опрацьованому матеріалу; по завершенню
роботи звітує й оцінюється кожний учень окремо та кожна група в цілому.
Модель взаємодії «Вчимося разом» передбачає об’єднання учнів у
гетерогенні групи у складі 3-5 осіб для виконання завдання, яке є підзавданням
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теми, над якою працює клас; учні кожної групи самостійно розподіляють між
собою ролі та перевіряють правильність виконання завдань; учитель теж
контролює виконання завдання групами, спосіб надання допомоги один одному.
Також взаємодія між членами групи може здійснюватися у відповідності з
моделями, які отримали такі назви: «Ланцюг» (процес вирішення завдання розбивається на ряд послідовно виконуваних міркозавдань, кожне з яких виконується
окремим членом групи); «Коло» (процес організовується циклічно, тобто результат
одного навчального завдання є умовою для іншого, іншими словами є початком
іншого завдання); «Колесо» (керівництво процесом обговорення й розв’язання
завдання здійснює лідер групи); «Багатоканальна взаємодія» (кожний учень групи
безпосередньо взаємодіє з будь-яким іншим членом групи, це забезпечує
оптимальну залученість учнів до групової роботи й сприяє отриманню якісних
результатів, проте вимагає значно більше часу).
Додамо, що типовою є практика організації групової роботи з: 1) одним
лідером; 2) двома лідерами; 3) без лідера.
За Л. Шевчук [659], здійснення навчальних дій у відповідності з визначеними
ролями вирізняє наступні моделі взаємодії: спільно-наслідувальна (передбачає
навчання учнем однокласника (або однокласників) через наслідування; відповідає
системі взаємодії «учитель – учень»); спільно-контролювальна (містить контроль і
корекцію виконання навчального завдання, які по черзі здійснюють учні групи;
відповідає системі взаємодії «виконавець – контролер»); спільно-індивідуальна
(містить елементи одночасної індивідуальної і колективної роботи; відповідає
системі взаємодії «я – ми»); спільно-рівноправна (відповідає системі взаємодії
«партнери»).
Відповідно до міркувань О. Савченко [506], взаємодія в запитальній
діяльності має організовуватися в різних системах «учитель – учень – учні»,
«учитель – учень», «учитель – учні», «учень – тексти, дослідження», «учень –
комп’ютер». Зазначене слугує основою для виділення іншої сукупності моделей
взаємодії: учитель – учень – учні

(постановка запитань під час пояснення,

закріплення матеріалу); учитель – учень (постановка запитань під час опитування,

193

парної (групової) роботи, ігор тощо); учитель – учні (самопостановка запитань до
певних частин тексту, речень, слів, задач, дослідів); учень – тексти, дослідження
(творча робота на доповнення, конструювання, змінювання тексту, формулювання
запитань); учень – комп’ютер (відпрацювання способів дій, робота на доповнення,
формулювання запитань тощо).
Модель взаємодії А. Хуторського [620] побудована з урахування поетапного
формування груп, полягає в тому, що перші 4 учні, які досягли успіху у вивченні
теми чи в розв’язанні проблеми, об’єднуються у групу. На наступних уроках учні
цієї групи самостійно виконують завдання різної складності, учитель у цей час
працює з рештою дітей. Кількість груп, які утворюються в процесі навчання,
поступово збільшується за рахунок дітей, які оволоділи матеріалом. Процес триває
доти, поки усі учні не розпочнуть самостійну роботу в групах.
У роботі В. Дяченко [185] йдеться про модель взаємодії в «динамічних
парах», суть якої полягає у засвоєнні навчального матеріалу в парах змінного
складу. На ефективність такої співпраці учнів суттєво впливає орієнтованість на
кінцевий результат (кожен, хто навчається, повинен знати і вміти робити те, що
знає й вміє робити той, хто його навчає); інтерактивна комунікативна взаємодія
(усі учасники групи (пари) мають долучатися до викладання матеріалу один
одному: чому навчився сам – навчи іншого); вияв учнями пізнавальної активності;
відсутність попереднього пояснення й інструктажу педагога.
Організацією групової роботи може передбачатися утворення кількох груп.
При цьому учні кожної з груп, по-перше, долучаються до спільного виконання дій
із планування роботи, обговорення і вибору способів вирішення завдання,
взаємодопомоги,

взаємоконтролю

і

взаємооцінки;

по-друге,

виконують

індивідуальні завдання в складі групи за принципом «поруч, але не разом».
Групова робота може бути організована з переважанням індивідуальної
діяльності, тобто незначна її частина передбачатиме спільне виконання роботи, а
значно більша за обсягами робота виконуватиметься кожним учнем самостійно.
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У дослідженні Л. Шевчук [659] йдеться про групову роботу на уроках
читання й виокремлюються такі етапи: підготовчий (передбачає роботу з
формування позитивної мотивації учнів до спільного виконання завдань);
впроваджувальний (ознайомлення школярів з моделями співпраці, формування
загальних умінь співпраці, вправляння в здійсненні взаємодії під час виконання
завдання в парах, групах); тренувальний (удосконалення певних умінь).
Таку ж кількість етапів у процесі організації групової роботи виокремлено в
праці Н. Пожар [446]. Натомість іншими є назви етапів (підготовчий, колективноаналітичний, контрольно-оцінювальний), а також процесуальний контент кожного
етапу. На підготовчому етапі створюються умови для ефективної роботи груп. З
цією метою визначається склад груп, здійснюється розподіл завдань, надаються
рекомендації щодо їх виконання, встановлюється ступінь усвідомлення й розуміння
кожним учасником мети роботи й змісту майбутньої діяльності. На колективноаналітичному етапі передбачено розв’язання спільного завдання в такій
послідовності: розподіл (спочатку вчителем, а згодом і самими учнями) складових
завдання між учасниками групи; виконання отриманої складової завдання;
підготовка до звіту; повідомлення групою результатів. Контрольно-оцінювальний
етап передбачає аналіз та оцінювання результатів, яке здійснюється педагог у
взаємодії з учнями всіх груп.
У процесі організації групової взаємодії учнів слід виокремити три
частини [84]: вступну, основну та підсумкову. Під час вступної частини вчитель
повідомляє завдання, проводить інструктаж щодо послідовності виконання роботи,
здійснює розподіл дидактичного матеріалу між групами. Проведення основної
частини передбачає дії учнів, які спрямовуються на ознайомлення з матеріалом,
планування роботи в групі (групах), розподіл завдань усередині групи,
індивідуальне виконання завдання учасникам групи, обговорення індивідуальних
результатів роботи в групі, обговорення спільного завдання групи (зауваження,
доповнення, уточнення, узагальнення), підбиття підсумків. Підсумкова частина
проводиться з метою оприлюднення результатів роботи в групах, формулювання
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висновку за змістом роботи та узагальненого висновку про групову роботу в
цілому та роботу учнів у групах зокрема.
Одним із результатів організації групової взаємодії є прийняття рішення,
якому передує взаємний обмін інформацією й узгодження думок членів групи.
Узгодженість у роботі має п’ять рівнів вияву (за А. Карповим) [237]. Це
квазігруповий (група виявляється неспроможною приймати спільне рішення чи
приймає формальне рішення або взагалі не спрямовує дії на прийняття
рішення); агрегативно-груповий (група приймає рішення, користуючись при цьому
стратегією більшості/меншості, яка базується на однаковій участі всіх членів групи
та на урахуванні думок кожного члена групи); локально-груповий (у процесі
прийняття рішення бере участь не вся група, а лише її частина (підгрупа), до якої
увійшли найбільш компетентні й зацікавлені в прийнятті рішення члени (може
співпадати з рольовою диференціацією членів групи)); інтегративно-груповий
(вибір рішення здійснюється всіма членами групи, якому передує обговорення,
зважування, розгляд можливих варіантів); метагруповий рівень (складність
об’єктивної ситуації групового вибору перевищує можливості групи в його
реалізації, тому група звертається за допомогою до інших груп (учнів) або делегує
право прийняття рішення іншій групі або окремому її учаснику).
У

праці

C. Кушнірука

[279]

результат

організації

групової

роботи

розглядається не як механічне об’єднання окремих зусиль (сума результатів членів
групи), а як якісно новий результат, що отримується на основі прояву групового
ефекту. Оцінювання роботи в групі здійснюється за різними показниками, зокрема
й такими: 1) безпосереднє виконання кожним учнем завдання, оволодіння
знаннями,

засвоєння

способу

діяльності;

2) налагодження

взаємодії

між

учасниками (готовність до взаємодії, залучення кожного учня до групової роботи,
створення доброзичливих стосунків під час взаємодії тощо).
На

переконання

Н. Грюцевої

[147],

слід

активно

запроваджувати

індивідуальне самооцінювання та колективне оцінювання роботи в групах. Для
здійснення самооцінювання учням пропонується прочитати перелік умінь, які
необхідні для взаємодії в групі, та оцінити кожне вміння певною кількістю балів
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(приміром, від 0 до 4 балів). Потім із переліку емоцій обрати емоцію чи емоції, які
переживалися під час роботи в групі. З метою здійснення школярами колективного
оцінювання роботи в групах

пропонується прочитати перелік умінь та,

спілкуючись у групі, обрати ті уміння, які необхідні для результативної взаємодії в
групі. Учні визначають частотність («завжди», «часом», «ніколи») застосування
визначених ними вмінь під час виконання завдання.
За результатами дослідження О. Ганчук [112], під час здійснення групової
роботи учні значно швидше усвідомлюють необхідність сумісних зусиль,
спрямованих на виконання завдання, навчаються оптимально розподіляти
обов’язки між членами групи, проявляють зацікавленість у правильному й
успішному завершенні роботи, виявляють ініціативу. До переваг групової роботи
віднесено: 1) дієве використання диференційованого підходу, яким передбачається
розподіл між групами завдань різної складності; 2) урахування інтересу дітей до
того чи іншого виду діяльності чи пізнавальної проблеми; 3) опрацювання значного
обсягу матеріалу сприяє формулюванню висновків. Під час групової роботи
ефективніше здійснюється контроль, виявляються індивідуальні особливості учнів,
рівень їхньої підготовки, оволодіння розумовими (практичними) діями, операціями,
раціональне використання часу.
Порівнюючи результативність учнів під час самостійної роботи та роботи в
парах (групах), A. Брушлинський [63] зазначає, що спільними зусиллями учні
значно швидше й точніше виконують завдання. Це стає можливим завдяки
підсумовуванню інформації, накопиченої в процесі формування індивідуального
досвіду; більш швидкому виявленню протиріч і помилок у вирішенні завдання;
більш швидкому подоланню негативних установок чи психологічних бар’єрів.
О. Пометун [453] одним із результатів групової роботи визначає отримання
інтелектуального задоволення, яке виникає як результат взаємозалежності й
ефективної взаємодії членів групи у процесі досягнення мети. Для результативного
виконування дій у складі парної та групової роботи доцільним є розподіл між
учнями різних ролей. Наприклад, ролей консультанта, планувальника, виконавця,
контролера, учителя, учня тощо. Рольове виконання дій не лише позитивно
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позначається на його перебігу, а й сприяє здійсненню адекватного самооцінювання
та взаємооцінювання.
У роботі Л. Шевчук [659] акцентовано увагу на уміннях, які визначають
ефективність здійснення групової роботи. До переліку вмінь віднесено вміння
спланувати виконання завдання в групах, розподілити доручення, брати участь в
обговоренні й прийнятті групового рішення, виявляти активність під час діалогу
(полілогу), відстоювати власну точку зору, користуватися етикетними формулами,
уникати конфліктів,

погоджуватися з думкою інших, виявляти взаємоповагу,

бажання і вміння просити про допомогу інших, самому надати допомогу, бути
активним і самостійним у виконанні завдань, оцінювати свою роботу та роботу
інших членів групи.
Отже, на процес організації пізнавальної самостійності та взаємодії учнів між
собою в групових формах навчальної діяльності впливає: тип і складність завдання,
яке виконуватимуть учні; кількість учнів, які об’єднано в групу; розподіл ролей в
групі; розуміння членами групи способу взаємодії між собою; розуміння учнями
різних груп способу взаємодії між групами.
4.2. Пізнавальна

самостійність

учня

та

взаємодія

з

іншими

в

дослідницькій діяльності
Вивчення наукових праць [15; 161; 162; 172; 192; 230; 240; 296; 353; 358; 407;
467; 497; 534; 551; 558; 669] засвідчило, що розгляд дослідницького підходу як
вихідної наукової позиції в процесі моделювання і проектування об’єкта освітньої
практики, об’єднує в собі різні процеси організації дослідницької діяльності учнів, а
саме: навчання як дослідження, дослідницьке навчання, дослідницький цикл навчання,
навчання через дію й дослідження дій, дослідницька стратегії навчання та
дослідницький метод. Проаналізуємо

відповідні джерела та з’ясуємо

суть

дослідницького підходу, дослідницького методу й дослідницької стратегії навчання та
розглянемо в контексті наукової розвідки особливості організації навчання як
дослідження, дослідницького навчання, дослідницького циклу навчання, навчання
через дію й дослідження дій.
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Виходячи з сутнісного змісту дефініції «підхід» (вихідні наукові позиції в
процесі

моделювання

і

проектування

об’єкта

освітньої

практики

[551]),

процесуальним підґрунтям його реалізації визначено діяльність учнів, у процесі
здійснення якої розв’язуються нові для них проблеми, засвоюється особистісно
новий досвід творчої діяльності. У праці П. Середенка дослідницький підхід
розглянуто як «спосіб організації освітнього процесу, що передбачає активну
самостійну діяльність учнів з оволодіння дослідницькими вміннями й навичками та
набуття на цій основі нових для них знань» [534, c. 17].
С. Омельчук [407],

розглядаючи

питання

доцільності

запровадження

дослідницького підходу, зазначає, що вибудовування освітньої практики з
урахуванням засад зазначеного підходу сприяє досягненню найвищого ступеня
самостійності учня, що набуває вияву в самостійному розв’язуванні проблемних
завдань, осмисленні при цьому пізнавальної перешкоди, усвідомленні й
формулюванні проблеми, висуненні гіпотези, обґрунтовуванні власних положень,
окресленні плану досягнення кінцевої мети.
Аналізуючи дослідницький метод, варто зазначити, що вагомий внесок у
розробку його теоретичних засад зробили Б. Райков [467], К. Ягодовський [682] та ін.
Відповідно до результатів дослідження Б. Райкова [467], становлення згаданого
методу навчання має понад 150-річну історію. В основу методу навчання покладено
певний логічний процес, що спирається на самостійне спостереження реальних фактів
і протікає у відповідності до чотирьох щаблів логічного мислення: 1) спостереження й
постановка запитань; 2) побудова можливих способів їх розв’язання; 3) дослідження
визначених способів та вибір найбільш оптимального; 4) перевірка гіпотези,
формулювання висновків.
Дослідницький метод є «методом умовиводу, який формулюється школярем на
основі конкретних фактів, результатів самостійно виконаних дій під час
спостережень, дослідів, опрацювання різних джерел інформації тощо. Це свідоме
спостереження, на відміну від простого збирання фактів» [467, с. 32]. На переконання
М. Махмутова [353], найважливішою ознакою дослідницького методу є повнота
етапів вирішення навчальної проблеми.
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Г. Лернер [296] розглядає дослідницький метод як вищу форму пізнавальної
діяльності, оскільки його запровадженням передбачено максимальну самостійну
активність учня з оволодіння знаннями й вміннями та їх творче використання.
Дослідницький метод покликаний сприяти оволодінню способами дій з пошуку
знань, розвивати креативні нахили й здібності кожної дитини. Застосування
дослідницького методу в процесі навчання передбачає спостереження фактів і
явищ, постановку проблеми, висування гіпотези, планування етапів дослідження,
виявлення

взаємозв’язків,

формулювання

і

пояснення

рішення,

перевірку

результатів, висновки про можливе використання отриманих знань.
На наше переконання, дослідницький метод є способом вирішення
навчальної проблеми й формулювання умовиводу, що має вияв у плануванні,
формулюванні гіпотези, здійсненні й обмірковуванні результатів власних дій під
час спостережень, дослідів, опрацювання різних джерел інформації тощо.
У процесі впровадження дослідницького методу основою для пізнавальної
самостійності учня та взаємодії з іншими є проблемна ситуація, за її виникнення
учень або учні виявляють суперечності між відомим та невідомим (даною
величиною й шуканою, між умовами та вимогою тощо). Засобами створення
проблемних ситуацій стають завдання, які містять у собі об’єктивне протиріччя, які
пропонуються учням для самостійного розв’язання або вирішення в парі чи групі.
Щодо дослідницької стратегії навчання, то вона у наукових працях [192; 240;
353; 497] розглядається як спосіб здійснення учнем дослідницької діяльності, яким
передбачено визначення мети здійснення дослідження, способу та порядку виконання
дослідницьких дій у процесі досягнення результату. Дослідницька стратегія навчання
включає в себе аналіз отриманих результатів, оцінку розвитку ситуації, прогнозування
подальшого розвитку (побудова гіпотез), моделювання власних дій, реалізацію
спланованих дій, корекцію дослідницької поведінки.
Сутність організації навчання як дослідження розглянуто в працях мислителів
Античності (Аристотель, Платон, Сократ та ін.), філософів (Ф. Бекон, Т. Гоббс,
Р. Декарт, І. Кант та ін.). Зокрема, у праці Аристотеля [15] йдеться про чотири види
дослідження. «Види шуканого тотожні видам знання. Шуканого є чотири види: «що»
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(hoti), чому (dioti), «чи є» (et esti), «що є» (ti estin)». Р. Декарт [162] тлумачить
дослідження як шлях пізнання будь-якої речі. Для її пізнання потрібно враховувати
дві умови: нас (тих, хто пізнає) і самі речі, що підлягають пізнанню. Для цього слід
користуватися розумом, уявою, почуттям, пам’яттю. Що стосується речей
(предметів), то, за Р. Декартом, достатньо дослідити три аспекти: спочатку те, що
очевидно само по собі, потім – як пізнається щось одне на підставі іншого, що з цього
слідує. У процесі дослідження потрібно дотримуватися певної послідовності
мислення, починати з предметів найпростіших і тих, що пізнаються найлегше,
доходячи поступово до пізнання найскладніших.
Одним із видів організації навчання як дослідження є навчальне дослідження.
За А. Щукіним [669], таким дослідженням передбачено організацію пошукової
творчої діяльності учнів шляхом постановки нових проблем і проблемних завдань.
Значний внесок у розробку навчального дослідження вніс А. Дістервег [172], який
виокремив два способи навчання, а саме: 1) повідомлювальний (вимагає переважно
рецептивності / сприйнятливості з боку учнів), іншими словами догматичний спосіб
навчання, який представлено такими способами: висловлювальним, питальним
(питально-висловлювальним, псевдопитальним – гра в запитання). А також
розвивально-творчим або досліджувальним способом навчання (це спосіб організації
навчання учнів, який спонукає їх до самодіяльності). Склад розвивально-творчого або
досліджувального способу навчання визначається висловлювальним та питальним
способами. У «Керівництві до освіти німецьких учителів» А. Дістервег [172] радив
учителям примушувати учня працювати головою. Спонукати його переосмислювати
матеріал, щоб учень відчував у цьому внутрішню потребу! Подібно до того, як ніхто
не може за нього, тобто з користю для нього їсти, пити, перетравлювати їжу, ніхто
інший не може за нього думати, за нього вчитися.
С. Омельчук розглядає навчальне дослідження як складник технології
дослідницького навчання, оскільки «під час навчального дослідження встановлюється
пізнавальна і практична значущість виучуваного матеріалу, активізується мисленнєва
діяльність учнів, посилюється ступінь їхньої пізнавальної самостійності й активності.
Правильно організоване навчальне дослідження відповідними засобами наукового
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пізнання спонукає школярів до самостійного відкриття мовного закону чи явища,
здійсненого вченими раніше» [407, с. 30].
У роботі В. Далінгера [161] йдеться про такі основні ознаки навчального
дослідження: спрямування пізнавальної активності учнів на формулювання
пізнавальної проблеми і мети дослідження, самостійне виконання пошукової роботи,
спрямування навчального дослідження на оволодіння новими знаннями та на
реалізацію дидактичних, розвивальних і виховних цілей навчання.
А. Тряпіцина [558] визначає три групи навчальних досліджень: монопредметні,

міжпредметні

та

надпредметні.

Монопредметні

навчальні

дослідження – це дослідження, що виконуються з конкретного предмета;
спрямовані на поглиблення знань учнів з окремого навчального предмета.
Міжпредметні навчальні дослідження

– це дослідження, спрямовані на

поглиблення знань учнів з одного чи кількох навчальних предметів або освітніх
галузей.

Результати виконання міжпредметних досліджень виходять за рамки

окремого навчального предмета і не можуть бути отримані в процесі його
вивчення. Цільове призначення міжпредметних навчальних досліджень – це
вирішення локальних або глобальних завдань міжпредметного характеру.
Реалізуються вони під керівництвом педагогів, які викладають різні навчальні
предмети. Міжпредметні навчальні дослідження іноді називають інтегрованими
дослідженнями. Надпредметні навчальні дослідження – це дослідження, що
передбачають спільну діяльність учнів і вчителя, спрямовану на дослідження
особистісно значущих проблем. Результати виконання дослідження виходять за
рамки навчальної програми і не можуть бути отримані в процесі вивчення
останньої. Дослідження передбачає взаємодію учня з різними вчителями.
О. Савенков [497], акцентуючи увагу на необхідності дотримання етапності у
здійсненні навчального дослідження, виокремлює такі етапи: 1) актуалізація
проблеми (виявлення проблеми й визначення напряму майбутнього дослідження);
2) «інкубаційний період» (визначення напряму дослідження – формулювання
основних запитань, на які потрібно знайти відповіді); 3) вибір теми дослідження
(якомога точніше окреслення його меж); 4) оформлення гіпотези (розроблення
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гіпотези чи гіпотез); 5) виявлення і систематизація підходів до розв’язання (вибір
методів дослідження); 6) розроблення методики проведення дослідження; 7) збір та
оброблення інформації (фіксування набутих знань); 8) аналіз і узагальнення
одержаних матеріалів шляхом структурування їх із використанням відомих логічних
правил і прийомів; 9) підготовка звіту (формулювання визначень основних понять,
висвітлення результатів дослідження тощо); 10) доповідь і відповіді на запитання;
11) обговорення підсумків роботи, рефлексія.
Згорнутий підхід до визначення етапів здійснення навчального дослідження
представлено в роботі В. Далінгера [161]. Відповідно до його міркувань, навчальне
дослідження учнів має здійснюватися в чотири етапи: 1) постановка проблеми;
2) висунення гіпотези; 3) перевірка її істинності; 4) висновок. У ході реалізації цих
етапів діяльність учителя має бути спрямована на

вмотивування учнів до

здійснення дослідження, систематизацію й аналіз отриманого матеріалу з метою
доведення істинності чи хибності гіпотези.
На нашу думку, зазначене вище може бути реалізовано в початковій школі, у
тому разі якщо згорнутий підхід слугуватиме організації навчального дослідження
на уроці, а деталізований – використовуватиметься як припис для організації
навчального дослідження в позаурочний час.
Використання терміна «дослідницьке навчання» зафіксовано у працях
В. Калошина [230], М. Кларіна [240], О. Савенкова [497] та інших. Зокрема,
М. Кларін [240] розглядає дослідницьке навчання як організований і керований
учителем процес, за здійснення якого учень ставиться в ситуацію, коли самостійно
вирішує пізнавальну проблему. За В. Калошиним [230], дослідницьке навчання – це
особливий підхід до навчання, побудований на основі природного прагнення дитини
до самостійного вивчення того, що оточує. Головна мета дослідницького навчання –
формування в учня готовності й здатності самостійно і творчо вивчати оточуюче
середовище та перебудовувати засоби діяльності в будь-якій сфері людської культури.
О. Савенков зазначає, що дослідницьке навчання побудоване на основі природного
прагнення дитини до самостійного вивчення оточуючого середовища.
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Під час запровадження дослідницького циклу навчання вчитель не лише
створює умови, за яких учні займають позицію дослідників, а й надає їм можливість
оволодівати

знаннями,

самостійно

обираючи

«способи

досягнення

успіху

насамперед у змаганні з самим собою». Дослідницьким циклом навчання
передбачено самореалізацію кожної дитини, утвердження її самоцінності, розвиток
мислення й творчості, вдосконалення комунікативних навичок, формування
здатності до співпраці. Роль учителя полягає в тому, щоб навчити учнів ставити
мету, формулювати завдання, працювати з джерелами та знаходити рішення.
У роботі І. Гавриш [103] дослідницький цикл навчання представлено
чотирма взаємозалежними етапами: 1) набуття практичного досвіду через
діяльність; 2) сприйняття досвіду й рефлексія; 3) обдумування досвіду, спроби
зрозуміти його за допомогою аналізу і концептуалізації, висування гіпотез,
створення моделей, формулювання висновків; 4) експериментальна перевірка ідей
(положень, висновків, теорій, концепцій) і на цій основі ухвалення рішень.
Дослідницький цикл навчання забезпечує свідомий вибір учнями певної
послідовності в інтелектуальній діяльності та передбачає свободу особистості в
діях з дослідження найширшого кола можливостей для досягнення мети
інтелектуальної

діяльності,

котра,

у

свою

чергу,

передбачає

здійснення

індивідуальної траєкторії навчання з урахуванням індивідуальних стилів навчання.
Серед індивідуальних стилів навчання виокремлено дивергентний, асимілятивний,
конвергентний, акомодаційний. Дивергентний стиль навчання характерний для
дітей, які наділені розвинутою інтуїцією, багатою фантазію, здібностями уявляти;
полюбляють відкрите середовище, необтяжене формальними структурами (є час
для

роздумів), орієнтоване на інших учасників взаємодії, можна добирати

різноманітну інформацію, генерувати нові ідеї, обговорювати та спільно
розв’язувати складні завдання. Асимілятивний стиль навчання підходить дітям, які
здатні мислити раціонально, яким подобається бути незалежними, мати справу з
абстрактними моделями і концепціями, порівнювати різні думки і погляди,
використовувати факти в побудові логічних висновків. Конвергентний стиль
навчання обирають діти, які спрямовують свої зусилля на досягнення поставленої
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мети, володіють науковим передбаченням, схильні до системного аналізу і
знаходження альтернатив, полюбляють вирішувати проблеми поступово, крок за
кроком, зосереджуючись на практичному виконанні задач. Акомодаційний стиль
навчання притаманний дітям, які вміють адаптуватися в складних ситуаціях,
прагнуть відкриттів і наважуються ризикувати не лише на словах, але й у власних
діях. Вони полюбляють концентруватися на роботі, що має практичну користь і
значення.
Навчання через дію, дослідження дій запропоновано в праці М. Мелманн і
О. Пометун [358]. Автори роботи розмежовують дефініції «експериментальне
навчання» (іншими словами «навчання через дію, дослідження дій») та
«експериментальне дослідження». На переконання авторів наукового видання,
експериментальне навчання – це те, що кожний робить сам для себе: я навчаюся
через дію / досвід і спостерігаю за результатами своїх дій. Експериментальне
дослідження, навіть зв’язане із навчанням, спрямоване на благо інших. Набутий
досвід і результати мають бути відтворювані та передаватися іншим.
Пізнавальна самостійність учня та взаємодія з іншими виявляється по-різному
на трьох етапах запровадження навчання через дію, дослідження дій. Зокрема, на
першому етапі учень актуалізує наявний у нього досвід і обмінюється власними
думками з іншими учасниками діяльності або набуває досвід безпосередньо в процесі
здійснення діяльності за допомогою спеціально організованої взаємодії. Суть
діяльності полягає в пошуці нового в життєвому досвіді, уявленнях, опорних знаннях,
практиці діяльності безпосередньо на уроці, з чим варто попрацювати в рамках
навчальної теми. Як приклад М. Мелманн і О. Пометун [358] наводять організацію
самостійного дослідження власного способу життя – здійснення аудита, моделювання
явищ або ситуацій, проведення рольової гри, реалізація імітацій, постановка ситуацій
із досвіду тощо. Як первинний продукт взаємодії учнів під час обміну інформацією і
власним досвідом, створюється загальне для всіх смислове поле, в якому
здійснюватиметься подальша активна робота. На другому етапі навчання – етапі
рефлексивного осмислення – педагогом створюються умови для критичного
осмислення

інформації,

рефлексії

учнями

набутого

досвіду,

обговорення
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спостережень, які супроводжували процес його набуття. На цьому етапі учні
обговорюють відповіді на такі запитання: Що ми робили? Що відбувалося під час
цього процесу? Що планували і чого досягли? На третьому етапі навчання
здійснюється пошук інформації, її осмислення, перехід від реальних ситуацій
особистої практики до узагальнених висновків. Ефективність роботи учнів на цьому
етапі підвищується завдяки взаємодії учнів, тобто їх спільному просуванню в одному
напрямі з метою реалізації своїх особистих потреб. Завдяки спільній рефлексії,
загальним

міркуванням,

обміну

ідеями,

смислами

результати

взаємодії

відображаються учнями в сформульованих висновках. На основі колективного
мислення виникає унікальне знання, цінність якого полягає не в інформативності його
змісту, а в творчому характері його утворення. На заключному етапі – етапі
активних дій – особливого значення набуває можливість перевірки учнями змісту
сформульованих висновків. Така перевірка відбувається в процесі відповідної
практики, призводить до набуття нового досвіду, формування нових моделей
поведінки й діяльності та до започаткування нового циклу навчання. Приміром,
постановка учнем перед собою нових задач і планування нових дій. Таким чином,
навчальний процес організовується в постійній активній діяльності та у взаємодії всіх
учнів. Учні й учитель – рівноправні рівнозначні суб’єкти процесу навчання, які
усвідомлюють мету діяльності, прогнозують її хід і результати, а також рефлектують з
приводу того, що вони знають, вміють і здійснюють.
До базових характеристик навчання через дію, дослідження дій віднесено
усвідомлення навчальної мети; організацію взаємодії на зразок взаємодії між членами
соціальних груп; зосередженість на проблемі, вивчення її у відповідному контексті та
з орієнтацією на майбутнє; здійснення втручання, яким передбачено деяку зміну
ситуації; спрямованість на покращення і залучення; циклічний процес із
взаємопов’язаними етапами дослідження, дій і оцінки; визнання особливостей
відношень між учасниками (всі вони є учасниками процесу змін).
Аналіз

наукової

літератури

виявив

використання

дефініції

«урок-

дослідження». На переконання В. Загвязинського [196], впровадження цієї
організаційної форми навчання зумовлює продуктивний варіант навчальної
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діяльності учнів, який містить низку нових елементів (інтуїтивне і логічне
передбачення, висунення й перевірку гіпотез, вибір та оцінку варіантів дій тощо).
С. Омельчук, розглядаючи проблему реалізації дослідницького підходу до
навчання мови виокремлює два типи дослідницьких уроків: 1) урок з елементами
дослідження; 2) власне урок-дослідження. Учений зазначає, що на уроці з
елементами дослідження учні відпрацьовують лише окремі дослідницькі прийоми.
За змістом елементів мовної навчально-дослідницької діяльності уроки такого типу
можуть бути різними, наприклад: проведення лінгвістичного експерименту; робота
з джерелами інформації (словниками, довідниками, енциклопедіями тощо); захист
рефератів тощо. На власне уроці-дослідженні школярі опановують методику
наукового дослідження та засвоюють етапи наукового пізнання мови. За рівнем
самостійності учнів, яка властива дослідницькій діяльності, «уроки-дослідження
можуть

відповідати

початковому

(учитель

пропонує

зразок

навчального

дослідження), просунутому (учні за керівництва учителя здійснюють дослідження
мовних понять і явищ) або на вищому рівні (самостійно організовують й проводять
дослідження)» [407, с. 223].
За В. Пазиніним [416], на уроці-дослідженні моделюється дослідницький
процес відповідно до таких етапів: формулювання проблеми, збір матеріалу, власне
аналіз матеріалу, узагальнення, презентація результатів. Основна умова проведення
такого уроку полягає в тому, що навчальний матеріал повинен бути новим,
невідомим для учнів і повинен усвідомлюватися не на основі сприйняття чужого
слова, а за допомогою аналізу фактів.
Узагальнюючи зазначимо, що до способів організації навчання за реалізації
дослідницького

підходу

віднесено

організацію

навчання

як

дослідження,

організацію дослідницького навчання, організацію навчання через дію й дослідження
дій. Урок-дослідження розглянуто як форму організації навчальної діяльності учнів.
Основа результативного здійснення дослідницької діяльності ґрунтується на
пізнавальній самостійності учня та взаємодії з іншими, що спрямовуються на
осмислення пізнавальної перешкоди (суперечності між відомим та невідомим
(даною величиною й шуканою, між умовами та вимогою тощо)), усвідомлення й
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формулювання проблеми, висунення гіпотези, обґрунтовування власних положень,
окреслення плану досягнення кінцевої мети, реалізацію запланованого з
використання наукових методів пізнання, формулювання висновків про істинність
(хибність) гіпотези.
4.3. Аналіз підручників і сучасної практики
навчально-дослідницької

діяльності

молодших

в контексті організації
школярів

на

основі

пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими
Дослідження проблеми організації навчально-дослідницької діяльності на
основі пізнавальної самостійності учня та взаємодії з іншими учасниками
діяльності передбачає ґрунтовне вивчення змістового контенту підручників
«Математика», Літературне читання», «Природознавство», «Я у світі», «Українська
мова» та «Трудове навчання»

для

1-4 класів та узагальнення

масового

педагогічного досвіду вчителів із зазначеної проблеми.
Проаналізуємо

змістовий

контент

підручників

«Математика».

У

підручниках «Математика» (авторів М. Богдановича, Г. Лишенко) [42; 43; 44; 45]
містяться завдання з підготовки до вивчення, ознайомлення та первинного
закріплення нового матеріалу, що, на нашу думку, слугує гарним підґрунтям для
організації навчально-дослідницької діяльності на уроках математики. Слід додати,
що в підручниках «Математика» (авторів Ф. Рівкінд, Л. Оляницька) [472]; [473];
[474]; [475] зазначеному слугує змістовий контент (вправи, задачі), які передують
формулюванню певного правила. Вивченню арифметичних дій над числами
передують завдання на ознайомлення з різними способами їх виконання, що, у
свою чергу, створює умови для здійснення учнями розумової дії порівняння, у
результаті здійснення якої визначається раціональний спосіб виконання дій.
Змістом підручників передбачається застосування диференційованого підходу.
Зазначеному сприяє розгляд способів розв’язання нестандартних задач та матеріал,
який наведено у рубриці «Банк математичних цікавинок».
У підручниках «Математика» (автори С. Скворцова, О. Онопрієнко) [544;
545; 546; 547] значну увагу приділено відпрацюванню таких розумових дій, як
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аналіз, порівняння, узагальнення, абстрагування. Опрацюванню кожної із
розумових дій та прийомів обчислень здійснюється в процесі виконання системи
завдань, яка вибудовується авторами книги у відповідності з такою послідовністю:
1) опрацювання окремих операцій, з яких складається прийом (підготовча робота
до введення прийому обчислення); 2) створення проблемної ситуації, розв’язування
якої зумовлює виокремлення орієнтувальної основи дії – змісту прийому
(визначення змін у знайомому випадку обчислення й дослідження їх впливу на
розв’язання); 3) виконання дії в частково матеріалізованій формі (схеми
розв’язання) з метою засвоєння змісту прийому обчислення; 4) розгорнене
коментування вголос виконуваних дій; скорочення міркувань через подання
скороченої схеми; виконання однотипних завдань на відтворення дій з метою
максимального скорочення й автоматизації дії.
Окрім зазначеного, авторами підручників використано системний підхід й під
час відпрацювання способів розв’язування задачі. Заслуговують на увагу й
спеціально розроблені системи навчальних задач, опрацювання яких спрямовано не
на отримання розв’язку певної задачі, а на опрацювання окремої дії. Учням
пропонується дослідити зміни, які відбулися в умові задач, які об’єднанні між
собою в певну систему та з’ясувати вплив виявлених змін на процес їхнього
розв’язання. Окрім того, школярі вправляються в порівнянні задачі, яка має нову
математичну структуру, зі схожими простими задачами; продовженні сюжету
задачі; зміні запитання (умови) задачі; побудові «дерева міркувань» під час
складання розв’язувальних моделей. Зміст завдань, які пропонуються учням,
полягає не в розв’язуванні кожної задачі, а у виконанні навчальних дій, пов’язаних
із аналізом формулювання задачі та пошуком способу її розв’язання. Учні
залучаються до дослідження задачі в процесі зміни числових даних, величини,
шуканого або інших характеристик сюжету задачі.
Також у підручниках [544; 545; 546; 547] зафіксовано використання
методичних прийомів: 1) «розтягування» у часі (поступовий перехід від виконання
учнями достатньої кількості завдань для відпрацювання нових способів дій до
ознайомлення учнів із новим способом дії, складовою якого є попередньо засвоєнні
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способи дії й застосування їх у нових навчальних ситуаціях); 2) послідовності (рух
від розкриття змісту дії, яка підлягає засвоєнню, до засвоєння цієї дії й здійснення
її в звичних і змінених умовах); 3) вибірковості (увага акцентується на
обґрунтуванні вибору дій під час розв’язування простих задач та на здійсненні
аналітичних і синтетичних міркувань щодо пошуку плану розв’язування складних
задач).
Змістовий контент підручників [544; 545; 546; 547] вирізняється проблемнопошуковим характером організації

діяльності

учнів,

який

виявляється

у

використанні в умові завдань ключових слів (досліди, розгадай, поміркуй,
здогадайся); спрямовується на формування в молодшого школяра умінь логічно й
доказово міркувати, виділяти істотні ознаки математичних понять та об’єктів
навколишнього середовища, порівнювати їх з певними ознаками, узагальнювати
або класифікувати. Акцентується увага й на тому, що у процесі розв’язування задач
учень має навчитися сприймати й визначати мету діяльності, організовувати
діяльність, добирати й застосовувати потрібні знання, результативно працювати з
інформацією, використовувати набутий досвід, усвідомлювати, аналізувати,
оцінювати, коригувати результати своєї діяльності.
Автори підручників у ролі вмотивовуючих чинників використовують
навчальні завдання, які випереджають виклад нового матеріалу, та спрямовують на
формулювання передбачення особистісного значення нового знання чи способу
діяльності (я буду знати, як…; я зрозумію, як можна…; якщо я вмітиму…, то…;
мені це потрібно вміти для… тощо).
До змістового контенту підручників [544; 545; 546; 547] увійшли навчальні
завдання, у структуру яких автори включають теоретичні відомості, правила,
зразки виконання, алгоритми тощо; репродуктивні (пробні) завдання складності
«розуміння» (вправляння у виконанні дій за наданим зразком); тренувальні
завдання складності «застосування» (вправляння у виконанні дій за інструкцією
вчителя або з коментуванням); рівняння складності «обґрунтування» й задачі, які
розв’язуються за частково змінених умов; рефлексія діяльності на уроці («я знаю,
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що…», «я можу пояснити…», «я розумію…», «я вмію зробити…», «я
перевіряю…», «я намагаюся…».
Заслуговує на увагу й розроблена авторами підручників поетапність у
оволодінні діями: 1) підготовчі задачі, виконання яких спрямоване на сприймання
нового способу дій; 2) засвоєння способу дій; 3) відтворення способу дії та
використання його за зразком; 4) повторення способу дії в подібній ситуації;
5) використання способу дії в новій ситуації.
Аналіз підручників «Математика» (авторів М. Богдановича, Г. Лишенко;
Ф. Рівкінд, Л. Оляницька; С. Скворцова, О. Онопрієнко) засвідчив, що у змістовому
контенті навчальних книг домінують ймовірні контекстуальні засоби організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, серед яких особливої
виразності набувають задачі. Також зміст підручників сприяє цілеспрямованій
організації пізнавальної самостійності учнів.
Аналіз підручників «Літературне читання» (автор О. Савченко) [512; 513;
514], які адресовано учням 2-4 класів, виявив акцентування уваги на розумінні
учнем

змісту

прочитаного

тексту;

здійсненні

первинного,

поглибленого,

структурного аналізів тексту; знаходженні потрібної інформації; визначення
істотних ознак; встановленні причинно-наслідкових зв’язків; відпрацюванні
суб’єктивної позиції школяра; пошуці, осмисленні та інтерпретації інформації
(прихованої та наявної в тексті), розумінні її смислу, виділенні основної думки,
виявленні свого ставлення в емоційно-оцінних судженнях, міркуваннях.
Змістовий контент підручників «Літературне читання» автора О. Савченко
наскрізно пронизаний видами робіт, які передбачають здійснення дітьми різних
видів діяльності, домінуючими серед яких є читацька, дослідницька, пошукова,
проектна. Читацька діяльність орієнтована на поглиблене розуміння творів,
інтерпретацію їхнього змісту, висловлювання у вербальній і невербальній формах
власного ставлення до прочитаного тощо. Відбір змісту підручників ґрунтується на
естетично-літературознавчому,
жанровому

принципах

та

комунікативно-мовленнєвому,
спрямовується

на

реалізацію

тематичноінформаційної,

мотиваційної, виховної, розвивальної й технологічної функцій навчальної книги з
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літературного читання. Остання функція представлена в підручниках спеціально
сконструйованою системою запитань і завдань, які сприяють як розвитку
повноцінної навички читання, монологічного й діалогічного мовлення, так і
управлінню процесами сприймання й розуміння прочитаного тексту, оволодіння
уміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причиннонаслідкові зв’язки, брати участь у проектній діяльності, інсценізації прочитаного.
Одним із засобів мотивації читання у підручниках О. Савченко визначено
ілюстрування, яке виконує не лише візуалізацію тексту, а й має розвивальний
потенціал, слугує розвитку мовлення учнів, підводить до здійснення акцентів у
характеристиці дійових осіб, акцентування уваги на головному, новизні та на
здійсненні самоконтролю (запровадження рубрик і символів «Чи уважно ти
читав?», «Пригадаймо, поміркуймо», «Будь дослідником», «Працюємо разом»).
Варто акцентувати увагу на змістовому контенті блоку «Перевір свої досягнення»
та на таких його структурних компонентах, як знаю; розумію, можу пояснити…»;
вмію; висловлюю своє ставлення. Зазначене свідчить про системну рефлексивну
діяльність учня, у процесі здійснення якої він піддає самоаналізу те, що знає,
розуміє, вміє, виявляє ставлення до прочитаного.
Позатекстовий компонент підручників [512; 513; 514] представлено
1) додатковими текстами до розділу чи теми (настанови інформаційномотиваційного змісту, відомості про письменників, визначення літературних
понять); 2) пояснювальними пам’ятками, вказівками щодо способів дій (уміння
працювати з підручником; рекомендації щодо інсценізацій, проектів тощо,
складання казки тощо; запитання, завдання до і після читання твору); 3) візуальною
підтримкою сторінок розділу чи теми (символи, кольорові сигнали; малюнки
художників; репродукції картин, слайди; блоками завдань для самоконтролю,
самооцінки (Чи уважно ти читав? Перевір своїх досягнення).
Система запитань і завдань, спрямована на розвиток у дітей таких якостей
читання, як технічна (спосіб читання, правильність, виразність, темп) і смислова
(належне розуміння тексту). У підручниках [512; 513; 514] зазначено різні способи
організації навчальної взаємодії учнів у процесі читання: робота в парі, групі,
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колективна робота («Читаємо разом», «Поміркуємо», «Працюємо в парі»,
«Попрацюємо разом»). Підручники містять і систему завдань, які сприяють
дослідженню багатства української мови, розширюють словник, походження слів.
Зокрема, це пошук у тесті образних слів і висловів; пояснення їхнього значення;
практичне з’ясування ролі прислів’їв, приказок, багатозначних слів, епітетів,
порівнянь, синонімів та метафор у словосполученнях, реченнях, текстах.
Також у підручниках [512; 513; 514] є завдання на побудову відповідей, які
виявляють особисте ставлення учня до об’єкта висловлювання. Оцінювальні
судження розглядаються як складові діалогу й полілогу, які вибудовуються на
основі прочитаного, аналізу життєвого досвіду, спостережень за використанням
зразків побудови спілкування за певною темою, у яких дітям пропонується
висловити своє ставлення до тексту, проаналізувати спосіб мислення, поміркувати
над досягненнями і труднощами, які виникали в процесі роботи.
Окрім зазначеного підручники [512; 513; 514] містять завдання, які сприяють
відпрацюванню дітьми способів дій з книгою і навчальною літературою. У цьому
контексті варто акцентувати увагу на завданнях, які спрямовані на виділення в
тексті нового, невідомого, здійснення сортування матеріалу за різними ознаками,
визначення часу й послідовності подій, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, виділення головної думки, пошук аналогій, здійснення порівняння,
засвоєння алгоритмів роботи з підручником «Вчись працювати з підручником».
Змістовий контент підручників [512; 513; 514] сприяє розумінню дітьми
процесу створення нового (як побачити казку, як її придумати) та відпрацюванню
дій, які сприяють цьому (продовжити твір, придумати новий заголовок, уявити себе
на місці героя оповідання, знайти рими, взяти активну участь у проекті (приміром,
у навчальних проектах «Улюблена іграшка» (що може розповісти іграшка про себе
і свій час), «Весняні квіти у поезії» (скласти поетичний букет), «Творимо для всіх»
(рукописний журнал із творчими роботами учнів) тощо).
Акцентовано увагу на залученні учнів до визначення мети й очікуваних
результатів читання; різноманітних організаційних формах (індивідуальна, парна,
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групова та колективна), видах навчальної співпраці (інсценізація, проект,
дослідження, звернення до життєвого досвіду учнів).
У підручниках «Літературне читання» (автора В. Науменко) запроваджується
система завдань, яка орієнтує учнів у виборі тону (таємничий, бадьорий, лагідний
тощо), темпу (повільний, пришвидшений, швидкий), сили голосу та переконує в
необхідності витримувати паузи й виділяти голосом логічні центри висловлювання.
Вияву пізнавальної самостійності сприяє наявність у підручниках схем для
відтворення послідовності дій, завдань на аналогію (приміром, створення казок за
аналогією), здійснення порівняння (скажімо, порівняти складену казку з
оригіналом), виконання завдань на міркування.
Художні та навчально-пізнавальні твори доповнюються додатковими
текстами

(прислів’ями,

приказками,

загадками,

матеріалами

рубрик

«Для

допитливих», «Цікаво знати, що…», додатковими теоретичними відомостями
«Візьми до уваги», «Познайомся з авторами прочитаних творів» тощо. Підручники
містять передтекстові завдання (запитання), які стимулюють вияв учнями
пізнавальної активності, формують установку на сприймання змісту творів.
Вагомий відсоток завдань підручників складають творчі завдання, які містять
елементи пошукової, дослідницької й творчої діяльності та завдання, змістом
котрих передбачається використання знань у нових умовах.
Аналіз підручників «Літературне читання» засвідчив, що у їхньому
змістовому контенті наявними є такі засоби організації навчально-дослідницької
діяльності дітей, як: ймовірні процесуальні (навчальні проекти); ймовірні
контекстуальні засоби (навчально-творчі, пізнавальні та дослідницькі завдання) та
ймовірні процесуально-допоміжні засоби (спостереження, проблемні ситуації).
Зміст підручників сприяє цілеспрямованій організації пізнавальної самостійності
учнів та взаємодії з іншими.
Зміст підручників «Я у світі» (автора Н. Бібік) [38; 39] для учнів 3-4-х класів
спрямовується на оволодіння ними узагальненими способами дій у процесі
створення ситуацій для моделювання культурних і статево-рольових стандартів
поведінки в різних ситуаціях, вияву активного пізнавального ставлення до
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природного та соціального оточення, пізнання своїх можливостей. Апарат
організації засвоєння змісту текстів містить запитання, завдання, практичні роботи,
завдання для виконання з батьками, їхній контент сприяє пізнавальній
самостійності учня та взаємодії з іншими. Зокрема, школяреві пропонується уявити
себе на місці інших (приміром, учителя); продовжити початок розповідей;
здійснити порівняння (порівняти предмети, які вивчаються учнями за розкладом, з
тими, які вивчали діти в давньогрецькій та церковній школах); довести
правильність міркувань персонажу твору; здійснити пошук нового в тексті;
побудувати міркування (приміром, що треба робити учням, аби і їм, і вчителеві
працювалося й думалося «легко й вільно»); уявити певні ситуації та обговорити їх;
читаючи текст, вступити в діалог з кожним із персонажів; довести свої думки
(приміром, учням пропонується довести, що знання – це найбільша цінність; для
учня (учениці), чиї аргументи виявляться найпереконливішими, пропонується
підготувати подарунки (малюнок чи аплікацію); обрати роль серед запропонованих
(я – учень, я – син (дочка), я – сусід, я – товариш, я – громадянин, я – мешканець
міста (села), я – пішохід, я – пасажир); обрати ролі, які найбільше їм до душі, й ті,
які даються важко та пояснювати свій вибір; пофантазувати (що було б, якби усі
були лінивими (неввічливими, не хотіли вчитися); скласти ланцюжки залежності
одного члена родини від іншого; обговорити дій, які потрібно робити, коли
продзвенів дзвінок на урок, запізнюєшся до школи, забув узяти олівці на урок
малювання тощо.
Підручники «Я у світі» [38; 39] містять тлумачний словник, додаткові
теоретичні відомості «Чи знаєш ти?», «Народна мудрість» та проекти, які у свою
чергу, розглядаються як ймовірні діяльнісні засоби організації навчальнодослідницької діяльності молодщих школярів. Приміром, хід виконання проекту
«Історія моєї школи» конкретизовано задумом (зібрати матеріали, які стосуються
історії школи та ознайомити з ними учнів класу); правилами спільної роботи
(висловлюватися по черзі, не переривати того, хто говорить; утримуватися від
оцінок та образ; намагатися дійти спільної думки; якщо ролі розподілені,
виконувати лише свою; домовитися, хто говоритиме першим); планом виконання
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роботи, а саме: 1) обговоріть з однокласниками задум проекту та сформуйте групи;
2) визначте завдання, які ви будете виконувати (збирати інформацію про створення
школи, її перших учителів, учнів, які стали гордістю школи; брати інтерв’ю в
учителів, батьків та самих учнів; оформлювати фотовиставку, альбом, плакати
тощо); 3) домовтеся, де будете шукати потрібні матеріали; 4) складіть план роботи;
5) розподіліть обов’язки між учасниками проекту; 6) зберіть необхідні матеріали та
відберіть найцікавіші; 7) оформіть проект.
На основі аналізу підручників «Я у світі» [38; 39] можемо констатувати, що у
їхньому змісті наявними є такі засоби організації навчально-дослідницької
діяльності дітей: ймовірні процесуальні засоби (навчальні проекти); ймовірні
контекстуальні засоби (пізнавальні й навчально-творчі завдання) та ймовірні
процесуально-допоміжні засоби (спостереження, проблемні ситуації).
Проаналізуємо підручники «Природознавство». У змісті навчальних книг,
авторами яких є Т. Гільберг та Т. Сак [119; 120; 121; 122], пропонується проведення
екскурсій, демонстраційних і лабораторних дослідів, спостережень за об’єктами
та явищами живої й неживої природи та практичних робіт (приміром,
«Дослідження частин тіла», «Ознайомлення з гірськими породами», «Будова
рослини», «Догляд за кімнатними рослинами» (1 клас), «Вимірювання довжини тіні
від гномона», «Визначення показників термометра за малюнками», «Виготовлення
екологічної листівки «Тиша в лісі» (2 клас) тощо). Також учні долучаються до
розв’язання проблемних ситуацій та виконання міні-проектів.
Аналіз змістового контенту підручників засвідчив наявність на їхніх
сторінках навчальних проектів, які різняться тематичною спрямованістю
(«Будьмо знайомі!» (походження назв рослин і тварин), «Як бджоли готуються до
зими?», «Не зривай першоцвітів!», «Квіти в моєму житті», «Книга скарг природи»,
«Лісова аптека» тощо) та видовою приналежністю (практико-орієнтовані
(вивчення природи рідного краю; проблем, пов’язаних з навколишньою природою),
інформаційні (пошук інформації в довідкових виданнях, у тому числі електронних)
та творчі). Учитель може змінювати тематику проектів, враховуючи при цьому
інтереси учнів, регіональні особливості, матеріально-технічну базу навчального
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закладу, рівень підготовленості учнів. Обираючи теми проектів, пропонується
провести опитування (анкетування) учнів, запропонувавши їм підкреслити декілька
проблем, які, на їхню думку, виявляються найбільш цікавими.
Додаткові тексти підручників представлено прислів’ями, приказками,
загадками,

народними

прикметами,

віршами,

«запитаннями

до

природи»

(приміром, «Чим живиться їжак?», «Чи розуміють тварини одне одного?», «Звідки
береться олія?», «За що нам вдячні домашні улюбленці?», «Із чого виготовляють
папір?», «Як економно використовувати воду вдома?»).
Автори підручників пропонують проведення практичних робіт таких видів:
навчальні (тренувальні) («Перевірка власної постави», «Вимірювання частоти
пульсу», «Робота зі зразками гербаріїв квіткових рослин», «Ознайомлення з
колекціями корисних копалин», «Позначення на контурній карті частин Світового
океану»), творчі («Дослідження розчинності речовин, що використовуються в
побуті») та підсумкові («Складання ланцюгів живлення», «Умови розвитку
рослин», «Розмноження кімнатних рослин»). Проведення робіт спрямовується на
відпрацювання і вдосконалення наявних знань і вмінь та формування нових.
Проведення практичних робіт спрямовано на вивчення будови і властивостей тіл
природи, розв’язання природничих та екологічних задач, здійснення порівняльного
аналізу, складання схем, роботу з колекціями корисних копалин та зі зразками
гербаріїв.
У контексті організації навчально-дослідницької діяльності учнів заслуговує
на увагу рубрика підручників «Сторінка дослідника», до якої увійшли завдання
«Куди зникає вода з калюжі?», «Із чого це виготовлено?», «Як живуть лісові
мурахи?», «Мій рідний край», «Омріяна мандрівка Україною». Автори підручників
«Природознавство» [119; 120; 121; 122] пропонують дитині виконувати ці завдання
у співпраці з дорослими.
У підручниках «Природознавство» [119; 120; 121; 122] наявними є
передтекстові завдання (які використовуються з метою активізації засвоєних знань
і підготовки учнів до опанування нового матеріалу) та запитання після основного
тексту (які слугують меті перевірки розуміння матеріалу та його закріплення).
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Чимало завдань орієнтовані на здійснення дітьми розумових дій (аналіз,
порівняння, узагальнення, класифікацію, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків у природі) та виконання самостійних робіт, якими передбачено оперування
певною інформацією. До таких завдань можна віднести знаходження «зайвого» у
заданих рядах малюнків; виявлення відмінностей між малюнками; аналіз предметів
і явищ навколишнього світу, їхнє порівняння, узагальнення отриманих даних.
Завдання, які запропоновано в підручниках, орієнтовані як на взаємодію з
однокласником («працюй у парі»), так і на взаємодію з дорослими («запитай у
дорослих»).
У змістовому контенті підручників «Природознавство» значну увагу
приділено проведенню екскурсій, а саме: сезонних екскурсій в природу (2 клас),
екскурсій під час опрацювання теми «Рослини, тварини і середовище їх існування»
(3 клас) та екскурсії з теми «Орієнтування на місцевості за допомогою компаса»
(4 клас). На сторінках підручників подано опис екскурсій та запитання, які
пропонується обговорити з дітьми.
Т. Гільберг, Т. Сак у посібнику для вчителя [123] пропонують таку
макроструктура уроку-екскурсії: 1) організація класу; 2) постановка мети й завдань
уроку; 3) загальна мотивація; 4) засвоєння нових знань, умінь і навичок;
5) підсумок уроку; 6) домашнє завдання (крім 1-ого класу)) та акцентують увага на
тому, що кожній екскурсії має передувати серйозна підготовча робота з боку
вчителя й учнів. Насамперед учитель визначає тему і мету екскурсії, а потім
проходить визначеним маршрутом з огляду на майбутній процес проведення
екскурсії. За результатами проходження маршрутом уточнює зміст екскурсії,
складає план уроку-екскурсії, у якому чітко відтворює послідовність її проведення,
передбачає використання приладдя. Також доцільно попередньо поінформувати
учнів про проведення екскурсії, зазначити точне місце, маршрут, тривалість,
порадити як одягнутися, провести бесіду з техніки безпеки.
У зазначеному вище виданні увага акцентується на: 1) підготовці вчителем
необхідного приладдя (блокноти, олівці, ручки, конверти для збору природного
матеріалу, гербарні папки, сачки, біноклі, лупи, гномон, компас, термометр, мірна
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стрічка, снігомірна лінійка (рейка), картки-визначники); 2) визначенні місця та часу
проведення екскурсії; 3) розробці маршруту, доборі загадок, запитань для
вікторини,

віршів,

ігрового

матеріалу,

підготовки

інструктажу.

Також

наголошується на проведені під час екскурсії вступної бесіди, яку слід спрямувати
на актуалізацію знань учнів з теми. «У процесі проведення екскурсії акцентується
увага на поясненнях учителя, самостійній роботі дітей, підготовці звіту про
виконану роботу, обговоренні способу демонстрації зібраного матеріалу, проведені
заключної бесіди та на підбитті підсумків» [124, с. 27].
Відповідно до змісту посібника для вчителя [123], під час екскурсії
«Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі» учитель може
запропонувати дітям виконати такі завдання: порівняти, як гріє Сонце тепер, з тим,
як воно гріло влітку; з’ясувати стан неба і які на ньому хмари; визначити
забарвлення листя на кущах і деревах; з’ясувати, які плоди дозріли; перевірити, як
змінилися квіти; з’ясувати, чи почало опадати листя; провести спостереження за
комахами, птахами, працею людей у парку (саду). Під час екскурсії до зимового
лісу автори посібника пропонують виконати такі завдання: перевірити, як зимують
трави; назвати дерева, які скинули листя, та ті, на яких листя залишилося; знайти й
порівняти березу і дуб; знайти ялину і сосну й порівняти хвоїнки та шишки;
поспостерігати за птахами (описати зовнішній вигляд, як поводяться, чим
живляться); описати зовнішній вигляд звірів, яких побачили.
Окрім зазначеного бажано залучати дітей до активної самостійної роботи –
збору матеріалу (листя, гілок тощо). Приміром, «у лісовій підстилці разом з дітьми
можна відшукати пророщене насіння або сходи дерев, кущів. Їх можна накопати, а
потім висадити на шкільній ділянці й доглядати. Можна зібрати колекцію плодів і
насіння рослин місцевого лісу; плоди і насіння для підгодівлі птахів узимку тощо.
Наприкінці екскурсії потрібно зробити підсумок: повторити те основне, про що
учні дізналися, відзначити кращих учнів» [123, с. 28].
У посібнику для вчителя «Уроки природознавства в 2 класі» зазначається, що
основна мета дослідницького практикуму – це сформувати пропедевтичну систему
наукових понять, дослідницьких умінь, які дозволять молодшому школяреві
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відчути радість відкриття нового, пізнання себе і навколишнього світу.
Дослідницький практикум у 2-ому класі представлено такою тематикою: «Як
виникає тінь?», «Як можна виміряти висоту дерева з допомогою власної тіні?», «Як
зберегти в домашніх умовах плоди та насіння?», «Як зберегти ялинку перед
новорічними святами?», «Як орієнтуватися у лісі?», «Сонячний годинник», «Які
рослини є символами України?».
Виконання завдань дослідницького практикуму сприяє формуванню умінь
бачити

проблеми,

ставити

запитання,

висувати

гіпотези,

спостерігати,

класифікувати, структурувати отриманий у ході дослідження матеріал, робити
висновки та узагальнення. У третьому класі під час проведення дослідницького
практикуму пропонується виконання таких завдань: «Як опріснити воду?», «Як
змусити вітер працювати?», «Які корисні копалини є в моєму краї?», «Як зменшити
витрати тепла в будинку?», «Як тварини дбають про своє потомство?», «Раціон
здорового харчування», «Як визначити гостроту свого зору?».
У підручниках «Природознавство» автора І. Грущинської [147] до викладу
навчального матеріалу «долучаються» допитливі герої Їжачок Хитрячок, Сойка
Синьокрила, Карасик Золотенко, Сонечко Семикрапочко (1-4 класи) та рибкамандрівник на ім’я Немо, Дракончики-повітроплавці, пан Кріт, хлопчик Струм,
Мудрий Лісовичок, пан лікар Калина Пігулко та інші. У контексті організації
навчально-дослідницької діяльності учнів заслуговують на увагу такі рубрики, як
«Робота в парі», «Робота в групі», «Український віночок» (загадки, прислів’я, й
приказки), «Довідкове буро пані Природи» (невеличкий визначник рослин і тварин)
та «Дослідницька лабораторія» (уроки-екскурсії під загальною назвою «Подорожі в
природу»), «Міні-проекти», «Дослідницький практикум», «Завдання для друга
природи» (завдання на перевірку знань здебільшого розпочинаються словами
«доведи», «встанови», «порівняй»). Також підручники містить систему завдань,
представлених

такими опорними

словами, як

«Пригадай!», «Роздивись!»,

«Розкажи!», «Послухай!», «Поміркуй!», «Запам’ятай!» та творчі завдання, які
покликані розвивати творчу уяву, фантазію, мислення учнів.
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У рубриці «Дослідницька лабораторія» розглядаються теми, які визначенні
програмовими вимогами. Як приклад наведемо такі: утворення тіні за допомогою
джерела світла; визначення температури в градусах тепла і холоду на макеті
термометра; властивості води; властивості води при нагріванні й охолодженні;
утворення криги та льоду; вивчення властивостей повітря тощо.
Акцентуємо увагу на тому, що в 3 класі дослідницька лабораторія
розпочинається постановкою проблемних запитань (Чому заповнена повітрям
кулька не тоне? Чому м’яч підскакує після удару? Чому в теплій кімнаті кулька
більша, а якщо її винести на мороз, то вона стане меншою та інші), відповіді на які
перевіряються під час проведення дослідів.
У

контексті

організації

навчально-дослідницької

діяльності

учнів

заслуговують на увагу завдання, які пропонується виконати самостійно або в парі
(групі). Акцентуємо увагу на таких завданнях: поміркуйте, від чого залежить
довжина тіні; виміряй своїми кроками довжину тіні від дерева опівдні та надвечір;
порівняй довжину тіні від різних предметів; поміркуй і поясни, чому довжина тіні
змінюється; поміркуй, на яку сторону горизонту виходять вікна класу, якщо сонце
світить у них опівдні; визнач, з якої сторони горизонту розташовано гніздо
Синьокрилої Сойки, якщо воно ніколи не освітлюється сонцем; поміркуй, як
довести, що у складі тіла людини є вода; доведи, що вода в природі одночасно
існує в трьох станах; доведи, що за станом неба можна дізнатися про погоду;
поміркуй, як довести, що навколо нас є повітря; досліди, які птахи живуть поруч із
твоїм житлом восени; досліди, чи справджуються народні прикмети про погоду
(восени один день сонце блисне, а три дні дощ кисне; горобина вродила рясно – на
дощову осінь; у вересні на дубах жолудів багато, то буде сувора зима); поміркуй,
чому взимку важче прокидатися вранці; досліди, чим живляться птахи взимку;
запропонуй свій власний проект проведення весняних робіт на пришкільній клумбі;
поділися досвідом, як краще вирощувати зелену цибулю на підвіконні; доведи, що
не можна зривати квітки дикорослих рослин для букетів і вінків; доведи, що
комахи, риби, птахи і звірі, які живуть у водоймі та поблизу неї, взаємопов’язані
між собою; перевір, коли відкриваються і закриваються квітки, із яких у давнину
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склали квітковий годинник; придивись і розкажи, як поводять себе рослини,
наприклад, кульбаба, у сонячну та в дощову погоду; поміркуй, у чому різниця між
морською та річковою або джерельною водою; досліди, у яких ситуаціях люди
даремно витрачають прісну воду; проведи спостереження, які гірські породи ти
можеш побачити по дорозі в школу; поміркуй, чи можуть люди знайти замінники
корисним копалинам; доведи, що у ґрунті містяться повітря, вода, пісок, глина і
перегній; доведи, що сонячна енергія необхідна для існування рослин, тварин і
людей; поміркуй і розкажи, як ти можеш заощаджувати електроенергію, тепло в
своїй оселі; доведи, що гриби частина живої природи тощо.
Цікавим, на нашу думку, є підхід до виконання завдання «Перевір, як ти
вмієш застосовувати свої знання про воду». Учневі пропонується послідовно
відповісти на п’ять запитань і в такий спосіб довести, що він уміє застосовувати
свої знання, коли йдеться про воду, повітря, сонце тощо.
На сторінках підручника міститься значна кількість запитань. Приміром такі:
Коли можна воду в решеті носити? Чому висохла калюжа? Чому випрана білизна
стала сухою? Чому міліє ставок? Чому зникла роса? Чому батареї опалення
встановлюють внизу під вікнами, а не над ними? Які властивості повітря
допомагають йому рухатися? Також з певною періодичністю пропонуються
завдання та запитання для обмірковування, які в сукупності визначають змістовий
контент макро-проекту «Облаштуємо нашу планету». Як приклад наведемо деякі із
завдань (підготуйте фотовиставку «Значення енергії для життя на Землі»;
пофантазуй і запропонуй власний проект використання сонячної енергії) та окремі
запитання (чому людям варто ширше використовувати сонячну енергію; поясни,
чому на нашій планеті необхідні бактерії; доведи, що ланцюги живлення – це
шляхи передачі енергії та поживних речовин).
Для

проведення

екскурсій

на

сторінках

підручника

зображується

малюнковий план. Приміром, урок-екскурсію «Які зніми відбуваються в природі
восени?» пропонується проводити за планом (1. Полудневе розташування Сонця.
2. Температура повітря. 3. Стан неба. 4. Опади. 5. Вітер (слабкий, помірний,
сильний). 6. Осінні явища в житті рослин. 7. Тварини восени) та поміркувати над
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запитанням, чому спостереження за природою потрібно проводити в певній
послідовності, за планом. У план уроку-екскурсії «Які зніми відбуваються в
природі взимку?» внесено доцільні зміни (1. Полудневе розташування Сонця.
2. Температура повітря. 3. Стан неба. 4. Опади. 5. Вітер (північний, південний,
східний, західний). 6. Стан рослин узимку. 7. Життя тварин. Чи з’явилися зимуючі
птахи?).
Відпрацюванню розумових дій сприяє виконання таких завдань: дізнайся і
розкажи друзям, чим схожі й різняться між собою ґава (сіра ворона), грак і галка;
порівняй дії, які люди виконують навесні в місті й селі; порівняй відомі тобі
корисні копалини; порівняйте зовнішній вигляд сосни і ялини, доведіть, що одне з
цих хвойних дерев любить світло, а інше може рости в затінку; порівняйте будову
скелета й м’язової системи людини із конструкцією робота тощо).
Практичною роботою «Встановлення гномона та вимірювання довжини його
тіні» передбачено вимірювання довжини тіні від гномона впродовж навчального
року (20-23 вересня, коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі; 20-23 березня,
коли тривалість дня дорівнює тривалості ночі; 20-23 червня (коли день триває
найдовше) та виконання такого завдання: доведи, що від розташування Сонця
залежить зміна пір року.
На останній сторінці підручника для 3 класу [147] даються учням поради
стосовно того, як навчитися здобувати знання самостійно. Перелік порад містить
такі дії: 1) звернися до дитячої (шкільної) бібліотеки, щоб ознайомитися з
журналами й книжками про природу; 2) попроси бібліотекаря порадити тобі дитячі
довідники й енциклопедії про живу й неживу природу; 3) уважно прочитай зміст
запропонованої книжки, знайди необхідні для виконання домашнього завдання
слова – вони називаються ключовими, й розпочинай свою «наукову» розвідку –
дослідження; 4) якщо є така можливість, відвідай місцевий краєзнавчий музей або
природознавчий музей у обласному центрі; там ти дізнаєшся багато цікавого про
природу свого краю; 5) не забувай про ще один сучасний осередок інформації –
мережу Інтернет.
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Аналіз підручників «Природознавство» (авторів Т. Гільберг, Т. Сак та
І. Грущинської) дає підстави стверджувати, що для формування змістового
контенту навчальних книг використано такі засоби організації навчальнодослідницької діяльності дітей, як: ймовірні процесуальні засоби (навчальні
проекти,

практичні

роботи,

екскурсії);

ймовірні

контекстуальні

засоби

(дослідницькі, пізнавальні, навчально-творчі завдання); ймовірні процесуальнодопоміжні засоби (досліди, спостереження, проблемні ситуації). На сторінках
підручників передбачено організацію пізнавальної самостійності учнів (способи
виконання розумових дій) та взаємодію з іншими (однокласниками, батьками).
Для аналізу змістового контенту підручників «Українська мова» (автори
М. Вашуленко, О. Мельничайко, Н. Васильківська, С. Дубовик) [79; 80; 81]
скористаємося напрацюваннями С. Омельчука, зокрема виокремленими ним
мовними

вправами,

дослідницької

які

діяльності

безпосередньо
учнів. До

сприяють

таких

організації

вправ віднесено:

навчальноелементарне

дослідження-аналіз (дослідницька вправа на основі логічного прийому, що
передбачає виявлення, виділення й пояснення мовного явища без спроби дослідити
його у взаємодії з іншими мовними одиницями (явищами); приміром, прочитати
текст, з’ясувати характерні його ознаки та визначити тип тексту (науковий,
художній,

науково-популярний

чи

діловий));

дослідження-класифікацію

(дослідницька вправа, в основу якої покладено одноразове (багаторазове)
здійснення логічного поділу обсягу родового поняття на види (види й підвиди);
приміром, згрупувати слова за однаковою частиною основи: а) корінь; б) префікс;
в) суфікс; свій вибір обґрунтувати); дослідження-порівняння (дослідницька вправа
на встановлення схожості й відмінностей мовних одиниць і явищ; перш ніж
порівнювати мовні елементи, необхідно виділити одну чи кілька ознак, за якими
здійснювати порівняння; у якості прикладу можуть бути такі завдання: записати
пари слів, зіставити написання не з іменниками та дієсловами, написати ті дієслова,
які з не пишуть разом, пояснити орфограму в парах слів: не/віра – не/вірити,
не/добір – не/дібрати); дослідження-розпізнавання (дослідницька вправа на
визначення мовних одиниць (явищ) або з’ясування і виявлення відмінностей між
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ними за певними ознаками чи характеристиками: знайти «зайве» слово в кожному
рядку та вказати на ознаку, за якою слово є «зайвим»); практичне дослідженнясинтез (дослідницьке завдання на основі логічного прийому дослідження мовної
одиниці (явища), яке полягає в пізнанні її як єдиного цілого, у єдності й
взаємозв’язку її частин: утворити й записати похідні слова від слова «дощ»).
Перш за все, наголосимо на тому, що підручники з української мови [79; 80;
81] містять достатню кількість мовних вправ на елементарне дослідження-аналіз,
дослідження-класифікацію, дослідження-порівняння, дослідження-розпізнавання
та практичне дослідження-синтез. У процесі виконання вправ учні вчаться
слухати й розуміти, сприймати інформацію, сортувати її, виділяти головне й
утримувати його в пам’яті, орієнтуючись при цьому на логіко-смислові частини під
час відтворення. Метою цілого комплексу завдань підручників з української мови є
спостереження й виявлення функціональної ролі тієї чи іншої мовної одиниці, її
лексичної чи граматичної категорії в тексті, у структурі висловлювання. На
сторінках підручника використано такі орієнтири: «Візьми до уваги», «Пам’ятай»,
«Пригадай», «Виконуй так», «Попрацюйте разом», «Попрацюйте в парах»,
«Міркуй так», «Звір свої міркування з правилом».
Структура і зміст підручників «Українська мова» сприяють організації на
уроці такої діяльності учня, щоб він не залишався пасивним слухачем і мовчазним
виконавцем пропонованих письмових вправ, а виступав у ролі активного
співрозмовника, доповідача, коментатора, редактора, учасника діалогу і полілогу.
Під час вивчення теми «Зв’язок прикметника з іменниками. Змінювання
прикметників за числами (за зразком «один – багато») формулювання висновку про
те,

що

однина/множина

іменників

зумовлена

кількістю

предметів,

а

однина/множина прикметників визначається не кількістю ознак, а числом іменника,
від якого прикметник залежить, здійснюється учнями після виконання завдання на
порівняння зображеного на двох малюнках (на першому з них зображено одну
червону троянду, а на другому – кілька троянд такого самого кольору) та утворення
за кожним із малюнків словосполучення, до якого входять іменник і прикметник –
назва кольору.
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Побудова змістового контенту підручників «Українська мова» (автора
М. Захарійчук) здійснено з використанням текстоцентричних технологій, а саме:
включення системи текстів відповідної тематики як дидактичного матеріалу з
розробленими завданнями, спрямоване на вивчення української мови на шести
рівнях:

фонетико-фонематичному,

лексико-семантичному,

словотворчому,

морфемному, морфологічному, синтаксичному. У підручниках наводяться художні
тести як зразок-опора готового письмового висловлювання; запроваджується
тематичний

підхід

до

добору

різно-жанрових

тестів.

Використання

текстоцентричних технологій сприяє формуванню та розвитку діалогічних і
монологічних

висловлювань;

відтворенню

чужих

і

створенню

власних

висловлювань; висловлюванню власних думок і переконань.
На основі аналізу підручників «Українська мова» (автори М. Вашуленко,
О. Мельничайко, Н. Васильківська, С. Дубовик та М. Захарійчук) можемо зробити
висновок,

що

формування

змістового

контенту

підручників

здійснено

з

використанням таких засобів організації навчально-дослідницької діяльності дітей,
як ймовірні контекстуальні засоби (вправи, навчально-творчі та пізнавальні
завдання); ймовірні процесуально-допоміжні засоби (спостереження, проблемні
ситуації). Зміст підручників сприяє цілеспрямованій організації пізнавальної
самостійності учнів.
У процесі аналізу змістового контенту підручників «Трудове навчання»
(автори Л. Денисенко, В. Тименко) [165; 166; 167; 168] з’ясовано, що значну увагу
приділено послідовності дій під час виготовлення того чи іншого виробу. Зокрема,
у 1 класі учні вчаться дотримуватися послідовності дій під час виготовлення
виробу з паперу, пластиліну, на площині за зразком та за власним задумом;
створення аплікації з рваних частин паперу, вирізаних простих симетричних форм;
виготовлення виробів із природних матеріалів, прикрас із паперу. У 2 класі
послідовність дій відпрацьовується під час виготовлення орнаментів, оригамі,
витинанок, аплікацій із ниток та паперу (картону) за шаблоном, виготовлення
паперових об’ємних фігур та виробів на площині з пластиліну та із природних
матеріалів на площині, під час шиття, виготовлення й оздоблення об’ємних
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виробів. У 3 класі учні навчаються дотримуватися послідовності дій під час
виготовлення виробів техніками витинанки, бісероплетіння, квілінг, оригамі;
виконання мозаїки технікою торцювання; виготовлення виробів із природних
матеріалів, пластиліну, технікою квілінг; складання серветок; декорування
писанок;

нанизування

бісеру;

оздоблення

виробів

вишивкою.

У

4 класі

послідовність дій відпрацьовується під час виготовлення виробів техніками
витинанки, бісероплетіння, плетіння, вишивки, пап’є-маше; виготовлення штучних
квітів об’ємної форми; виробів об’ємної форми з пластиліну за власним задумом;
простих виробів з використанням пластику, поролону, синтепону, вати, ґудзиків,
об’ємної аплікації на тканині, об’ємних виробів із дроту; створення й декорування
одягу і взуття; виготовлення декоративних панно. Підручники містять практичні
роботи, завдання на розвиток творчої уяви, образного мислення. Також
передбачено проведення екскурсій.
Зміст підручників «Трудове навчання» (автори В. Сидоренко, Н. Котелянець)
[537; 538; 539] для учнів 1-4 класів побудовано за тематичним принципом. У змісті
підручників у повному обсязі представлено «Технологічні лінії», у той же час
смисловий

центр

діяльності

учнів

підпорядкований

оволодінню

діями,

усвідомленню необхідності виконання дій у певній послідовності, розумінню
залежності кінцевого результату від послідовного виконання дій у складі діяльності
з виготовлення того чи іншого виробу.
Основною ідеєю змістового контенту підручників «Трудове навчання»
(авторів І. Веримійчик, В. Тименко) для учнів 1-4 класів є художнє проектування.
Молодший школяр як допитливий Пізнайко виконує ролі і вигадника, і
зображувача, і перетворювача матеріалів. Створення виробів здійснюється
поетапно з використанням засобів словесного, кольорографічного проектування і
предметно вираженого конструювання. Вмотивування учнів до сприймання
навчальної

інформації

досягається

віршованими

текстами,

загадками,

кольорографічними перетвореннями природних фігур і наочними зразками виробів.
Змістовий контент підручників містить завдання трьох видів: словесні (для
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слухачів-мислителів), графічні (для глядачів-художників) та завдання з предметних
перетворень (для діячів-майстрів).
Аналіз підручників «Трудове навчання» (автори Л. Денисенко, В. Тименко;
В. Сидоренко, Н. Котелянець; І. Веримійчик, В. Тименко) виявив, що формування
змістового контенту підручників здійснено з використанням таких засобів
організації навчально-дослідницької діяльності дітей, як: ймовірні процесуальні
засоби (практичні роботи, екскурсії); ймовірні контекстуальні засоби (навчальнотворчі

й

пізнавальні

завдання);

ймовірні

процесуально-допоміжні

засоби

(спостереження, проблемні ситуації). Зміст підручників сприяє цілеспрямованій
організації пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з іншими.
Далі узагальнимо результати вивчення педагогічного досвіду та з’ясуємо
спрямованість педагогічних зусиль на організацію навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів.
Перш за все зазначимо, що вчителі практикують проведення уроківдосліджень. Зокрема, учитель В. Стругацька (НВК технічного профілю, ЗОШ № 70,
м. Запоріжжя) тлумачить урок-дослідження як навчальну форму, в якій домінує
дослідницький метод вивчення матеріалу. Педагогічні можливості урокудослідження вчитель вбачає у самостійному здобутті учнями знань, а не в
отриманні їх у готовому вигляді. Мету уроку-дослідження педагог спрямовує на
розвиток в учнів умінь і навичок, необхідних для розв’язання нестандартних
завдань, що зумовлені змістом тексту, самостійного пошуку способів з’ясування
істини, здобуття нової інформації. Для реалізації зазначеного учням пропонується
1) пам’ятка «Як здобувати знання» (1. Визнач мету роботи. 2. Що треба робити,
щоб досягти мети. 3. Із чого почнеш роботу. 4. Як продовжиш, чим скористаєшся
(алгоритм, засоби)? 5. Як закінчиш? 6. Який результат отримаєш?); 2) виконання
тестових завдань (1. Я вмію самостійно виконувати завдання (А. Так. Б. Ні. В. Не
завжди. Г. Не замислювався над цим). 2. Я активно працюю на уроці (А. Завжди.
Б. Інколи. В. Лише тоді, коли добре знаю навчальний матеріал. Г. Коли хочу
отримати позитивну оцінку вчителя). 3. Готуючи домашнє завдання, я…
(А. Користуюся

підручником

та

додатковими

джерелами

інформації.
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Б. Користуюся тільки підручником. В. Звертаюся за допомогою до членів сім’ї).
4. Для мене найважливішим є… (А. Сам процес навчання. Б. Позитивна оцінка
вчителя. В. Можливість

самореалізуватися.

Г. Набуття

практичних

умінь));

3) робота з незакінченими реченнями (Щоб навчатися краще, мені потрібно… Мені
необхідно розвинути в собі такі якості… Це можна зробити таким чином… Набуті
на уроках… знання можу застосувати… Якщо я знатиму…, то зможу…);
4) складання пам’ятки на основі рисунка 4.1.
У першому класі вчитель [565] пропонує вправляти дітей у розподілі цілого
на частини (проведення дидактичних ігор «Розріж картинку», «Магазин»);
визначати смисловий центр картинок, основних дійових осіб (перегляд невеликого
діафільму, мультфільму, сюжету з телефільму), виявляти суперечності (проведення
дослідів,

аналіз

вчинків

дійових

осіб

казок,

оповідань,

мультфільмів),

висловлювати припущення (постановка запитань «А як ви думаєте?», «Як це можна
зробити?»), намічати послідовність дій, перевіряти результат розв’язання простих
суперечностей за зразками.
Система моїх знань
Знаю

Де можу
застосувати?

Як можу
застосувати?

Не знаю

Успіхи в
навчанні

Що
сприяє
досягнення
результатів?

Що заважає
підвищенню
рівня
досягнень?

Недоліки в
навчанні

Рис. 4.1. Міркую про свої знання
Г. Червонецька (Тернопільська СЗОШ І ст.) [633] створює умови для
відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій на уроках математики.
(Зауважимо, що вчитель не використовує термін «навчально-дослідницька
діяльність, а послуговується терміном «дослідницька діяльності»). Відкриття
учнями суб’єктивно нових знань і способів дій здійснюється вчителем поетапно.
Зокрема, мікроетап уроку Постановка навчальної мети спрямовується на
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створення проблемної ситуації (На минулих уроках ви зуміли самостійно
побудувати таблицю множення числа 9. Нескладно, напевне, побудувати такі ж
таблиці й для інших одноцифрових чисел. Але ж ми не можемо побудувати
таблицю множення для всіх чисел. Як бути, коли потрібно 152×9? Що ви
запропонуєте? Порадьтеся в групах. Запишіть результати своїх міркувань).
На мікроетапі уроку Розв’язання завдань. Діти розпочинають роботу в
групах. Учитель стежить за тим, щоб учні не відходили від обговорення завдання,
щоб працювали всі члени групи, а за потреби, підходить до групи й ставить
уточнювальні запитання. Коли робота закінчена, аркуші з готовими варіантами
вивішуються на дошці й представники від груп презентують напрацювання.
Можливі такі варіанти записів: 1) 152×9 = (100 + 50 + 2)×9 = 100×9 + 50×9 + 2×9 =
900 + 450 + 18 = 1368; 2) записуються у стовпчик 9 доданків по 152 і виконується
письмове додавання. Не виключено, що одна із груп подасть запис множення у
стовпчик і навіть хтось зможе пояснити, як це зробити (бачив як це робили рідні
(батьки, брат чи сестра). Обговорення варіантів, запропонованих різними групами,
та формулювання висновків за результатами виконаної роботи.
На мікроетапі Моделювання пропонується така проблемна ситуація: Буратіно,
Мальвіна, П’єро теж міркували над розв’язком цього ж прикладу. Вони
запропонували свої способи, як 152×9. Дослідіть ці способи. Поміркуйте, чи можна
їх вважати однаковими? Який із цих способів, ви оберете, щоб розв’язати приклад.
Свій вибір обґрунтуйте. Порівняйте спосіб розв’язання прикладу, який є
результатом вашого дослідження з тим способом, який обрали серед способів, які
запропонували Буратіно, Мальвіна чи П’єро.
На мікроетапі Розв’язування окремих задач за допомогою визначеного
способу дій діти вправляються у застосуванні обраного способу спочатку
колективно, потім самостійно. Після цього працюють у парі, виконуючи таке
завдання: відомо, що 345×9 = 6900. Подумайте, як дізнатися, скільки буде, якщо
345×19 та 349×21. Мікроетап уроку Рефлексія спрямовується на обмірковування
усвідомленої послідовності дій під час виконання дії множення.
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Учитель

Н. Кухмай

(гімназія

№ 153 ім. О. С. Пушкіна,

м. Київ)

теж

послуговується терміном «дослідницька діяльність», проте, дуже вдало міркує й
організовує навчально-дослідницьку діяльність, використовуючи як засіб дослід.
Далі наведемо міркування вчителя та власний підхід створення умов для відкриття
учнями суб’єктивно нових знань і способів дій. Учитель акцентує увагу на:
1) завданнях для педагога (визначення проблеми або теми дослідження; планування
і розробка навчальних дій; контроль за ходом виконання дій; корекція дій учня;
організація

презентації

дослідницької

роботи;

організація

обговорення

дослідницької роботи в класі); 2) завданнях для учнів (усвідомлення цілей і завдань
дослідження (усвідомлення цілей і завдань дослідження; з’ясування незрозумілих
питань; формулювання гіпотези (учитель допомагає висунути припущення за
допомогою слів можливо… або якщо…, то…); виконання роботи за планом (якщо
робота виконується вдома, то вчитель погоджує з батьками їхні дії та способи
надання можливої допомоги); аналіз отриманої під час дослідження інформації;
осмислення результатів, перевірка гіпотези; презентація власної роботи в класі;
участь в обговоренні роботи).
Приміром залучення першокласників до навчально-дослідницької діяльності
з теми «Рослини. Пророщування рослин» здійснювалося у такий спосіб: «діти
пророщували насіння й спостерігали за ростом рослин, вивчали будову рослин та
умови, необхідні для їхнього життя. Ґрунтуючись на результатах власних
спостережень, діти зробили відкриття про те, що: 1) насіння вбирає воду, бубнявіє
та проростає; насіння, яке залишилося без води на довгий час, висохло, пагінці
загинули; висновок: для життя рослинам потрібна вода; 2) із пророслого насіння
розвиваються органи рослини: спочатку корінь, стебло, а після цього листя та
квіти; 3) рослини, які знаходилися в темному місці, тобто не отримували світла,
були слабкими й мали тоненькі стебла; рослини, які отримували сонячне світло,
розвивалися швидко, мали зелений колір, міцне стебло, добре розвинене листя;
висновок: рослини отримують від сонця енергію; сонце необхідно рослинам для
розвитку» [283, с. 63].
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Діяльність учителя Н. Горобченко (Криворізьська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 68)
[142] є яскравим прикладом

організації дослідницької діяльності молодших

школярів. Специфіка дослідницької діяльності чітко простежується в алгоритмі
здійснення учнями діяльності: 1. Вибір теми. 2. Складання плану роботи.
3. Визначення літератури, джерел інформації. 4. Збір матеріалу. 5. Обробка та
систематизація матеріалу. 6. Підготовка до презентації результатів роботи.
6. Захист робіт. Визначення нової теми для дослідження. На переконання учителя
під час оцінювання роботи учнів слід враховувати ступінь самостійності виконання
дій на різних етапах; участь у груповій роботі та чіткість виконання відведеної
ролі; практичне застосування предметних знань, умінь і навичок; ступінь
осмислення й рівень складності використаної інформації; оригінальність ідеї й
способу дій під час вирішення проблеми. Організовуючи дослідницьку діяльність
учитель

проводить

урок-дослідження

(постановка

проблеми

здійснюється

вчителем, пошук її вирішення – учнями за системою запитань; формулювання
висновків під керівництвом учителя); проведення спостережень (наприклад,
обирається

рослина,

визначається

мета

спостереження,

складається

план

проведення спостереження); дослідження словникових слів (робота зі словниками
(тлумачним, орфографічним, фразеологічним, словником синонімів і антонімів);
виконання завдань на виявлення різних якостей, дій, предметів.
Використання

ймовірних

діяльнісно-процесуальних

засобів

(зокрема,

навчальних проектів та екскурсій) є типовим для педагогічної діяльності. Проте не
можна впевнено стверджувати, що під час виконання навчальних проектів та
проведення екскурсій створюються умови для відкриття учнями суб’єктивно нових
знань і способів дій. Приміром, М. Беспалько, О. Кондрацька (загальноосвітня
спецшкола-інтернат для дітей зі зниженим зором, м. Житомир) залучають
молодших школярів до дослідницько-пошукових проектів. План роботи над
проектом складається з таких пунктів: 1) засідання творчої групи (визначення теми
та мети проекту, формулювання передбачень щодо кінцевих результатів діяльності;
формування складу груп, розподіл завдань, обговорення форми презентації
проекту); 2) збирання інформації (відвідування бібліотеки; проведення екскурсій
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(спостережень), робота в Інтернеті, спілкування з членами родини, перегляд
науково-пізнавальних фільмів); 3) самостійна робота учасників проекту відповідно
до визначених завдань; 4) обговорення результатів, які отримано в кожній із груп;
5) оформлення й презентація результатів.
Учитель В. Білик (Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
«Світоч» Васильківського району Запорізької області) організовує діяльність учнів
під час виконання дослідницького навчального проекту в такій послідовності:
визначення проблеми і завдань дослідження, які випливають із сформульованої
гіпотези; обговорення ходу дослідження; оформлення кінцевих результатів; аналіз
отриманих даних; підбиття підсумків; коригування, формулювання висновків.
Педагог організовує роботу в декілька етапів. На організаційному етапі
створюються групи учнів для роботи над проектом. Під час обговорення основної
ідеї майбутнього проекту визначаються цілі та завдання; обговорення стратегій
досягнення поставлених цілей, уточнення тем та плану роботи над проектом. На
етапі структурування проекту здійснюється виділення тематичних і змістових
запитань для певних груп учнів, добір необхідних матеріалів, який розпочинається
зі складання плану майбутніх дій, розподілу завдань між групами учнів з
урахуванням їхніх інтересів й можливостей. На етапі роботи над проектом
учитель виконує функції консультанта або учасника проекту на рівних з учнями
умовах. На цьому етапі передбачається інтенсивний обмін інформацією, думками,
обговорення отриманих результатів. На етапі підбиття підсумків здійснюється
аналіз успіхів і невдач у роботі над проектом.
На думку В. Білик, робота над проектом створює, по-перше, для учителя
можливості формування нових стосунків з учнями в атмосфері співробітництва й
співтворчості, що дає змогу школярам не тільки виявити себе рівноправними
учасниками процесу, а й усвідомити відповідальність за власні дії, дії групи та за
кінцевий результат діяльності; по-друге, для учнів умови вправляння у
самостійному здійсненні дій або здійсненні їх у взаємодії в парі чи в групі.
Під час проведення екскурсій учителі вдаються до постановки різних
запитань,

загадування

загадок,

формулювання

завдання

на

знаходження
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незвичного, спрямовують дії учнів на пошук спільного і відмінного між певними
природними об’єктами, проводять вікторини на виявлення певних знань і умінь,
організовують дидактичні ігри (приміром, «Найдіть дерева за плодами», «Найдіть
рослину за описом (назвою)», «Кущ чи дерево?», «Де чий будиночок?» тощо),
пропонують дітям складати правила поведінки в природному довкіллі.
У сучасній практиці початкової школи почесне місце займають дидактичні
ігри, тобто ймовірний контекстуальний засіб організації навчально-дослідницької
діяльності дітей. Зокрема, учитель Н. Чужа (гімназія «Консул» № 86, м. Київ)
організовує дослідницьку діяльність молодших школярів з використанням
дидактичних ігор. Як приклад наведемо хід проведення декількох ігор. Під час
дидактичної гри «Нові відгадки старих загадок» пропонується дослідити довкілля й
дібрати якомога більше варіантів відгадок: без рук, без ніг, а на пліт вилізе; уночі
гуляє, а вдень спочиває. «Правилами проведення дидактичної гри «Неймовірності»
передбачено дослідження спільного і відмінного між метафоричним і дослівним
змістом прислів’я, баран біжить, село дрижить (вовка ноги годують; сім
п’ятниць на тиждень; коли б свині крила, вона б і небо зрила; коня кують, а жаба
і собі ногу підставляє)» [652, с. 63].
Учитель С. Буліга (Голованіська ЗОШ № 1 Кіровоградської області) [69]
проводить дидактичні ігри «Подивись на світ чужими очима» та «Чому так буває».
Правилами гри передбачено постановку учнями запитань, спосіб формулювання
яких здійснюється у відповідності із завданнями етапів. На першому етапі
здійснюється ознайомлення учнів із запитанням як засобом здобуття інформації
(дітям

пропонується

ставити

запитання

в

довільній

формі).

Другий

етап спрямовується на відпрацювання вміння формулювати запитання у різній
формі, використовуючи при цьому питальні слова. На третьому етапі в учнів
формуються вміння здійснювати цілеспрямований пошук за допомогою запитань.
Для формування вміння формулювати висновки вчитель проводить дидактичну
вправу «Так – ні».
Учитель М. Ясногор (Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27
Дніпропетровської області) значну увагу приділяє засвоєнню учнями розумових дій.
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З цією метою вчитель використовує напрацювання Едварда де Боно [55],
відповідно до поглядів якого під капелюхом розуміється мислення, а під взуттям –
дія. Взуття і дія, необхідне для досягнення пункту призначення (мети). Метод
шести пар взяття – це шість стилів поведінки. Кожній парі взуття притаманний
певний колір, а пара взуття відповідає за конкретний стиль поведінки, основу якого
визначає відповідний спосіб дій. Метод шести пар взяття допомагає дитині
опанувати систему різних поведінкових стратегій, якими вона користуватиметься у
відповідних ситуаціях.
Учитель М. Ясногор впроваджує напрацювання Едварда де Боно на різних
уроках. Скажімо, на уроці математики в 4-ому класі зазначена вище методика
використовується у такий спосіб: «група учнів, які «одягнули» сірі черевики,
збирають інформацію про те, як вели облік часу в сиву давнину та чому виникла
необхідність вимірювати час; група учнів у рожевих капцях, з’ясовує, що означає
слово «століття»; група учнів у синіх флотських чоботах складає таблицю одиниць
вимірювання часу від найменших до найбільших» [689, с. 38].
До розгляду проблеми взаємодії дітей у групах, які виникають в освітньому
процесі долучилася І. Добрянська (учитель ЗОШ № 90 м. Донецька), яка акцентує
увагу на процесах групоутворення та на динаміці включення учня в спільну
діяльність у групах протягом певного часу. На її думку, учитель має виступати
організатором навчальних ситуацій, будувати колективні стосунки з учнями,
виступати у ролі «аудитора» навчальної діяльності учнів. Школярі мають бути
суб’єктами навчальної діяльності, виявляти пізнавальну активність, здійснювати
рефлексію власних дій під час здійснення діяльності.
З метою відпрацювання взаємодії дітей у групах учитель організовує роботу
дітей у групах з уже налагодженими стосунками, які отримали назву «екіпажі» та у
групах, де такі стосунки не сформовані, так звані тимчасові групи. «Спочатку діти
збираються в своїх «екіпажах». Отримавши завдання вони розходиться у різні
тимчасові групи. Після виконання роботи в тимчасових групах повертаються у свої
«екіпажі», по черзі презентують власні напрацювання, обговорюють отриману
інформації, формулюють висновки. Після цього вчитель повідомляє навчальну

235

інформацію, а учні зіставляють її зміст зі змістом тієї інформації, яка була ними
опрацьована» [175, с. 34].
Учитель Л. Беліменко (Добропільська школа-інтернат Донецької області)
створює умови для об’єднання учнів у творчо-пізнавальну команду. На прикладі
виконання навчального проекту об’єднання учнів у команду здійснюється в такий
спосіб: учні класу розподіляються на невеличкі групи, які обирають командира.
Також обирається капітан усіх створених команд, який розподіляє доручення між
групами щодо збору інформації, прийняття поточних рішень у процесі виконання
проекту. Після обрання проводяться дві частини підготовчого етапу: розробка
плану проекту та підготовка до здійснення його основної практичної частини. Діти
складають «путівник-підказку» з організації роботи над проектом, якого
дотримуються в процесі виконання основної частини проекту, обговорюють
результати власної діяльності, формулюють висновки, готуються до презентації
ходу та результатів виконання проекту. На прикладі проекту «Школа» учитель
деталізує роботу груп з дослідження запитань: Чи були у давнину школи? Звідки
взялися букви? Які предмети вивчалися в школі в різний час?
Учитель І. Відющенко (загальноосвітня школа № 12, м. Запоріжжя) [88]
спрямовує свою діяльність на збереження в дитини прагнення до пізнання нового та
акцентує свою увагу на тому, що дитяче співробітництво слід культивувати дуже
ретельно, не ігноруючи «дрібницями», не намагаючись перейти до складного, не
опрацювавши найпростішого. Зокрема, під час введення нової форми взаємодії
учитель надає учням її зразок. На думку вчителя, наявність кількох зразків різних
стилів взаємодії допомагають учням дібрати власний стиль поведінки або
оптимальний для конкретних умов. По-справжньому зразок спільної роботи буде
освоєно дітьми після аналізу 2-3 помилок, які було допущено ними під час
взаємодії. Об’єднуючи дітей у групи, вчитель враховує не лише їхні потреби й
особистісні схильності, а й те, що найслабшому учню потрібен не стільки знаючий
учень, скільки терплячий і доброзичливий партнер.
На переконання І. Відющенко, учитель у ролі організатора діяльності учнів
послуговується тим, що учні 1) завжди готові розповідати про те, що вони добре
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знають; 2) займаються конкретною справою, яка їх цікавить, а не повторною
роботою, результати якої вже досягнуто. Формуючи у дітей самостійність, можна
підвищувати їхню працездатність та формувати почуття відповідальності за
виконану роботу; коли висновки сформульовано, можна їх закріпити, а потім
контролювати й давати оцінку роботі учнів.
На основі узагальнення масового педагогічного досвіду вчителів у контексті
наукової розвідки можемо зробити висновки про те, що педагогічні впливи
сприяють цілеспрямованій пізнавальній самостійності учнів та взаємодії з іншими.
З метою вмотивування учнів до виконання навчальних дій учителі використовують
зовнішні та внутрішні вмотивовуючі засоби. До перших із них можна віднести
використання казкових персонажів чи персонажів мультфільмів (Незнайка, Мудра
Сова, Червона Шапочка, Буратіно, Барвінок та інші), які спочатку потребують
допомоги, а потім стежать за тим, як діти виконують завдання); незвичний початок
уроку (постановка проблемного запитання, яке зацікавлює дітей; пошук протиріччя;
створення проблемної ситуації; проговорювання пізнавальної інформації, яка
завершується запитанням, відповісти на яке учні відразу не можуть з огляду на
недостатність знань і способів дій; звернення до уяви (уявіть, що…).
З метою здійснення взаємоконтролю учителі практикують вправляння дітей у
вживанні в розмовному мовленні сталих словосполучень. Скажімо, це можуть бути
такі: дозволь дати тобі пораду; я б тобі порадив (ла)? На мій погляд, ти недостатньо
уважно прочитав завдання до вправи, тому…; на жаль, мушу сказати, що…;
переконаний, якщо ти постараєшся, то у тебе все вийде добре; я знаю, що ти
можеш краще, але цього разу…; мені приємно повідомити тобі, що…; ти гарно
працював на уроці, я радію твоїм успіхам.
Учителі систематично спонукають учнів до рефлексивних роздумів, ставлячи
їм такі запитання: У чому причина ваших труднощів у навчанні? У який спосіб я
можу їх позбутися? Чи є інші способи подолання моїх труднощів? Наскільки
ефективним є обраний мною спосіб подолання труднощів у навчанні? Зміщення
педагогами акцентів з особистості учня на аналіз причин допуску помилки чи
помилок сприятиме

формуванню таких розумових дій, як аналіз, порівняння,
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встановлення причинно-наслідкових зв’язків між явищами дійсності, коригування
власних дій та дій однокласників під час роботи в парі чи групі.
Також педагоги залучають учнів до аналізу процесу та результату
діяльності. З метою здійснення зазначеного вдаються до постановки запитань
(Хто думає інакше? Чи згодні з такою думкою? Чому припустилися помилки?
тощо); продовження незакінчених речень (Я обрав для виконання завдання …,
тому, що… На уроці я зафіксував таке власне досягнення… Мені складно було
виконувати…); залучення дітей до відтворення ходу міркувань, проговорювання
поетапності виконання дій, аналізу діяльності як певної сукупності доцільно
обраних дій (Я навчився на уроці... Мені знання знадобляться, щоб... Потрібно
послідовно

виконати

такі

дії…);

аналізування

емоцій

і

почуттів,

які

супроводжували процес виконання дій (діяльності) (під час… (виконання вправи,
завдання, практичної роботи чи проведення спостереження (досліду), участі у грі
тощо) я пережив(ла) такі почуття… (радість, хвилювання, сумнів, здивування,
задоволення тощо). Мені було найцікавіше, коли…).
4.4. Результати констатувального експерименту
4.4.1. Рівні готовності вчителів до організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів
Встановлення

рівнів

готовності

педагогів

до

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів в умовах діючої системи навчання
ґрунтувалося на проведені анкетування, спостережень і бесід, під час яких
встановлювалася міра обізнаності вчителів з проблемою організації навчальнодослідницької діяльності учнів у початковій школі.
Процес визначення рівнів зазначеної готовності реалізувався у відповідності
з критеріями й показниками, котрі є об’єктивними, надійними й валідними.
Визначаючи критерії та показників, ми виходили з того, що об’єктивності вони
набувають тоді, коли результат обумовлюється лише властивостями самого
предмета дослідження, а не залежить від особистісних якостей дослідника;
характеризуються уніфікованістю, що, у свою чергу, створює рівні умови для
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вимірювання досліджуваного феномену іншими суб’єктами; забезпечують процес
зіставлення результатів вимірювання. Надійність у нашому розумінні полягає у
точності вимірювання. Зазначений підхід до тлумачення поняття «надійність»
співзвучний

з

підходами

інших

науковців.

Валідність,

іншими

словами

достовірність, спрямовується на з’ясування відповіді на запитання, що саме
піддавалося вимірюванню: запланована чи випадкова складова реальності.
До

процесу

дослідження

було

залучено

72 вчителя.

Це

педагоги

експериментальних закладів Кіровоградщини, Черкащини, Житомирщини та
учителі-члени обласних творчих груп, роботу яких було започатковано автором
дисертаційного

дослідження

на

базі

Черкаського

обласного

інституту

післядипломної освіти педагогічних працівників та Житомирського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Розглянемо критеріальну основу визначення рівнів готовності учителів до
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Нами
виділено мотиваційний, змістово-процесуальний, творчий та рефлексивний
критерії та деталізовано їх низкою показників (табл. 4.1).
Зміст анкетування вчителів (додаток Р) добирався таким чином, щоб
з’ясувати, чи спрямовують педагоги власні дії на розуміння учнями мети
майбутньої діяльності; як переконуються у тому, що учень прийняв мету
майбутньої діяльності; чи пропонують учням завдань на складання переліку дій, у
результаті виконання яких досягається поставлена мета; чи навчають дітей
розумовим

діям

і

прийомам

(аналіз,

порівняння,

визначення

головного,

узагальнення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків), способам виконання
дій (аналогізування, комбінування, конструювання; чи організовують навчальнодослідницьку діяльність під час викладання різних навчальних предметів; як та які
засоби з перерахованих (завдання, вправи, задачі, дидактичні ігри, спостереження,
досліди, практичні роботи, проекти, проблемної ситуації, екскурсії) найчастіше
використовують для організації навчально-дослідницьку діяльність.
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Таблиця 4.1
Критеріальна основа визначення рівнів готовності вчителів до організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
№
Компонент
з/п
1 Мотиваційний
2 Діяльнісний
3

Рефлексивний

Критерій
мотиваційний
змістово-процесуальний
творчий
рефлексивний

Під час анкетування було встановлено, що педагоги, розкриваючи сутність
поняття «навчально-дослідницька діяльність», акцентують увагу, по-перше, на
активній і самостійній діяльності учня, яка спрямовується на оволодіння новими
знаннями; по-друге, на співпраці вчителя з учнями; по-третє, на засобах організації
навчально-дослідницька діяльність, серед яких виокремлюють досліди, проекти,
практичні роботи. Для трактування аналізованого нами поняття педагоги обрали
такі дефініції-основи: навчання (навчання на основі дослідження певного об’єкта
чи явища, яке передбачає формулювання висновків та отримання знань на
власному досвіді); процес (процес здобуття учнями знань під час дослідження
понять, явищ, процесів, яким передбачено використання життєвого досвіду та
раніше набутих знань і умінь; активний процес здобуття учнями знань у практичній
діяльності, під час проведення дослідів, спостережень, самостійного опрацювання
різних джерел інформації); вид навчально-пізнавальної діяльності (вид навчальнопізнавальної діяльності творчого характеру, яку націлено на пошук, вивчення і
пояснення фактів, явищ і дійсності з метою набуття і систематизації суб’єктивно
нових знань; дослідження поставленої проблеми, спостереження, досліду, уміння
робити висновки); діяльність (діяльність, у процесі якої учень виявляє активність,
тобто здобуває знання, проводячи досліди, виконуючи практичні роботи, проекти,
та здійснює самостійну роботу, яка спрямована на опрацювання різних джерел
інформації; діяльність учня з оволодіння знаннями, що здійснюється під
керівництвом учителя; діяльність учнів під керівництвом учителя, яка спрямована
на дослідження певних понять та матеріалу; учнівська діяльність під керівництвом
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учителя, у результаті якої діти пізнають нові поняття; діяльність учнів у співпраці з
учителем, у результаті якої учні досліджують об’єкти і явища, формулюють
висновки; діяльність вчителя та учнів, спрямована на дослідження та розкриття
певних явищ, особливостей предметів, яка завершується конкретним результатом;
процес

пізнання,

основу

якого

складає

самостійна

практична

робота

учня); співпраця вчителя з учнями (співпраця вчителя з учнями, у процесі якої
вивчається новий матеріал); взаємодія вчителя з учнями (взаємодія вчителя з
учнями, у процесі якої останні набувають теоретичних і практичних знань).
Аналіз анкет виявив, що вчителі надають перевагу формуванню у дітей таких
розумових дій, як аналіз, синтез, порівняння, виділення головного, узагальнення,
систематизація, класифікація, встановлення причинно-наслідкових зв’язків. При
цьому педагоги по-різному пояснюють зміст:
- аналізу (виділення в предметах певних ознак, поділ цілого на частини;
визначення об’єкта аналізу, мисленнєвий розподіл його на частини, аналіз кожної
частини, складання плану, схеми; прочитати, дати відповідь на запитання, виділити
головне, скласти план, схему, таблицю; виділення суттєвого, конкретного,
абстрактного; ставити запитання до тексту; ставити запитання, виділяти головне,
послідовно та зв’язно описувати прочитане; визначати головне, самостійно робити
висновок, знаходити спільне і відмінне між новими і попередньо набутими учнями
знаннями; виділяти головне; запропонувати спосіб міркування, діти за аналогією
аналізують визначений об’єкт; назвати предмет, віднести його до певної групи,
описати (дидактична гра «Павутинка» чи «Ґронування»; виділення головного у
завданні,

тексті;

висловлення

своєї

думки

щодо

змісту

прочитаного,

характеристика домінуючих рис та вчинків персонажів твору, відповідь на
запитання тексту; визначення головного, істотного і другорядного, порівняння,
зіставлення);
- порівняння (визначення істотних ознак кожного предмета, виокремлення
спільних і відмінних ознак з використанням кругів Венна; виділити чим схожі і чим
різняться між собою предмети, явища чи процеси, зіставлення із зразком; виділення
зовнішніх і внутрішніх ознак та встановлення спільного і відмінного; встановлення
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тотожності; визначення головного, нового; розпізнавання нового, виділення нових
фактів, вилучення зайвого; зіставлення за спільними ознаками; спочатку називання
того, що є спільного між об’єктами, а потім визначення відмінних ознак;
встановлювати спільні та відмінні риси в об’єкті, складання порівняльної
характеристики персонажів та їхніх вчинків; встановлення подібності між
предметами (фактами), виокремлення істотних та другорядних властивостей);
- визначення

головного

(встановлення

причинно-наслідкових

зв’язків,

визначення основних і другорядних ознак; вилучення зайвого; відповіді на
запитання (Про що дізналися?, Що сподобалося?, Що вразило?, Що засмутило?) та
логічне групування предметів, їх класифікація; спочатку здійснення групування
предметів, а потім виділення головного; виконання завдання від загального до
конкретного; знайти, чим предмет відрізняється від інших предметів, без чого не
може існувати);
- узагальнення (логічне групування предметів за їхніми ознаками; підбивати
підсумки, класифікуючи; заповнення схем, побудова таблиць, діаграм, складання
опису; формулювання відповіді на запитання (Як назвати одним словом?));
- встановлення причинно-наслідкових зв’язків (встановлення зв’язку між
причиною

і

наслідком;

встановлення

причини,

формулювання

висновків;

встановлення зв’язку між предметами за їхньою значимістю; встановлення зв’язку
між

предметами,

зв’язок

з

життям;

встановлювати

послідовність

подій,

встановлювати зв’язок між причиною і наслідком; з’ясування причини; висунення і
обговорення передбачень «що було б, якби…»; визначення того, що було спочатку,
а що потім; на основі аналізу змісту завдання формулювання причини та наслідку;
складання речень (Якщо…, то… Спочатку…, а потім…));
- доведення

(виокремити

головну

інформацію,

не

відволікатися

на

другорядну, будувати свою думку послідовно й доступно; використовувати
алгоритми висловлювання «Я вважаю…, тому що…», «Я переконаний у тому,
що…», «Я знаю, бо читав (бачив)», «Я впевнений…», «Я переконаний у тому,
що…». «Я міркую так, тому що…», «Я вважаю так, тому що…»; продовження
незакінченого речення; називання фактів, які підтверджують висловлену думку й
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не підлягають уточненню; оперування словами твердження, доведення, висновок,
використання текстів-міркувань; використання заохочувальних висловлювань
«Переконай нас у тому, що ти правий», «Уявіть, що ви детективи, зберіть докази
для доведення того, що…»).
Для

ефективного

запам’ятовування

учнями

інформації

вчителі

використовують такі прийоми: виділяють головне, поділ інформації на логічно
завершенні частини; зображення того, що потрібно запам’ятати; унаочнення
матеріалу, який потрібно запам’ятати; уявлення того, що потрібно запам’ятати;
багаторазове повторення; побудова схеми-опори, таблиці, алгоритму, складання
пам’яток, плану; зображення змісту умовними позначками; визначення опорних
слів; використання прийомів ейдетики; використання алгоритмів; встановлення
зв’язку між новою і раніше засвоєною інформацією; ведення довідників.
З метою здійснення самооцінювання учителі пропонують учням подумати, чи
зрозумілий зміст роботи, яку потрібно виконати самостійно; скористатися
критеріями оцінювання виконаної роботи (акуратність, правильність, швидкість
виконання роботи тощо); зіставлення результатів власної роботи зі зразком;
пропонування

карток-підказок

із

критеріями

самооцінювання

або

карток

самооцінювання; обрання слова так (вірно, знаю, вмію, розумію) чи ні (не
справився, потребую допомоги з даного питання); використання пам’яток,
алгоритмів, «ключів», шифрів; поставити собі оцінку та обґрунтувати свій вибір.
У процесі здійснення взаємооцінювання учні залучаються до виконання
таких дій: обмінявшись зошитами, перевіряють правильність виконання завдання,
зіставляючи зі зразком; картки для подальшого підтвердження чи заперечення
результатів взаємооцінювання; оцінювання за шкалою.
Дані анкетування засвідчили про те, що найчастіше вчителі організовують
навчально-дослідницьку діяльність з використанням таких дидактичних засобів, як:
дослід (визначення теми досліду, складання плану послідовності виконання
досліду; виконання досліду, фіксування результатів у таблиці, аналіз результатів);
проект (діти об’єднуються у групи, кожна група досліджує певне питання);
проблемне запитання (постановка проблемного питання, яке викликало цікавість у
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дітей, складання плану дій (Що потрібно зробити? У якій послідовності діяти? Які
матеріали

для

цього

потрібні?),

дотримання

алгоритму

(1. Роблю

дію.

2. Спостерігаю. 3. Роблю висновки); постановка проблемного запитання, вирішення
запитання застосуванням раніше засвоєних знань; відкриття нових); проблемна
ситуація (показ нового приладу (називання нового поняття тощо), висловлювання
дітьми власних припущень, перевірка їх істинності під час виконання певних дій,
зіставлення сформульованих висновків з інформацією у підручнику); екскурсія
(аналіз того, що діти сприймають, формулювання висновків), розв’язування задач
різними способами.
На думку вчителів, найкраще організовувати навчально-дослідницьку
діяльність учнів на уроках природознавства (у 96 % випадків), основи здоров’я (у
68 % випадків), математика (у 46 % випадків), українська мова (у 42 % випадків),
трудового навчання (у 35 % випадків), образотворчого мистецтва (у 31 % випадків),
літературне читання (у 16 % випадків), Я у світі (у 10 % випадків), на всіх уроках (у
5 % випадків).
Аналіз анкет виявив, що, організовуючи навчальну діяльність учнів, учителі
пропонують дітям під час:
- виконання вправ (виявити недоліки у виконанні вправи, досліджувати зміст
вправи, користуючись додатковою літературою; самостійно виконати завдання й
сформулювати висновки (приміром, дієслова якого часу змінюються за родами);
виявити недоліки у виконанні вправи, визначити спосіб їх усунення); чітко
сформулювати

завдання,

усвідомити

мету

його

виконання,

встановити

послідовність дій); дослідження зміни значення слова в різних контекстах;
вилучити серед слів… (приміром, іменники) та розподілити їх за… (наприклад,
родами); виконати вправу за аналогією, виявити зміни, сформулювати висновки;
визначити суттєві ознаки того чи іншого об’єкта, презентувати виконану роботу,
скласти характеристику об’єкта);
- розв’язування задач (скласти план, схему зображення змісту задачі,
проаналізувати відомі та невідомі компоненти, дослідити зв’язок між даними
компонентами задачі, визначити дії, за допомогою яких можна розв’язати задачу,
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та встановити їх послідовність; дослідити, якими способами можна розв’язати
задачу, визначити раціональний спосіб; розв’язування задачі різними способами (за
допомогою рівняння, виразом, діями, різними способами) та визначення
оптимального способу; скласти інше запитання до задачі, скласти обернену задачу,
скласти задачу за схемою, коротким записом; скласти план розв’язування задачі;
розв’язати задачу за аналогією, з використанням таблиці-опори, схеми, алгоритму,
плану, графіку; змінити дані в задачі, дослідити, що змінилося у її розв’язанні,
сформулювати висновки; розв’язати задачу з буквеними даними; дослідити різні
способи розв’язання задачі; скласти алгоритм роботи під час розв’язування задачі;
кожна група учнів складає план розв’язування задачі, дотримуючись його розв’язує
задачу,

визначає

інші

способи

розв’язування

задачі,

виконує

перевірку

правильності розв’язання задачі, формулює висновки, порівнює отриманні
результати з результатами інших груп, уточнює висновки (за потреби); зробити
короткий запис до задачі, скласти план її розв’язання, скласти всі можливі варіанти
обернених задач (для сильних учнів), сформулювати запитання до задачі так, щоб
вона розв’язувалася певною арифметичною дією, скласти умову задачі за її
розв’язком (діями, виразом); поставити додаткове запитання до задачі, дослідити її
розв’язок; поширити задачу ще одним відомим (невідомим), дослідити її розв’язок;
дослідити зміст задачі, дібрати із запропонованих алгоритмів лише той, за
допомогою якого можна розв’язати задачу, та сформулювати висновки; дослідити
зміст задачі, дібрати із запропонованих коротких записів лише той, який їй
відповідає, пояснити хід своїх міркувань; скласти схему-опору розв’язування
задачі);
- проведення дидактичної гри (повідомлення правил гри, проведення гри,
формулювання висновків; самостійне складання правил гри, розподіл ролей,
визначення керівника гри; допомогти казковому персонажу виконати певне
завдання; створення ігрової ситуації, програвання, формулювання власних
висновків (Навіщо грали у цю гру?); повідомлення мети проведення гри, її правил,
програвання з дотриманням визначених правил, формулювання висновків (Що
нового дізналися під час гри?); створити власне правило за результатами
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проведення гри; створення ігрової ситуації, для вирішення якої потрібно оволодіти
новими знаннями чи визначити новий спосіб діяльності; скласти правила гри,
підготувати потрібний матеріал, продумати, як підбивати підсумки гри і
формулювати висновки);
- проведення спостережень (обговорення мети проведення спостережень;
встановлення схожих і відмінних ознак, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків; виявлення того, чого діти не можуть пояснити; провести спостереження,
сформулювати висновки, порівняти власні міркування з даними підручника;
виконувати

спостереження

в групах

з використанням різних

спеціально

розроблених позначок, формулювання висновків та порівняння результатів кожної
групи між собою та зі зразком; чітко сформулювати мету спостереження (Для чого
ми спостерігаємо? Що хочемо побачити?), визначити час його проведення,
вислухати думки учнів, виділити головне; визначення об’єкта спостереження,
формулювання якомога більше запитань до нього; складання плану розгляду
об’єкта, проведення спостереження, формулювання відповідей на поставленні
запитання; поспостерігати за конкретним об’єктом та виконати завдання (пояснити,
чому…; визначити: 1) головне, 2) те, що вразило, 3) те, що запам’яталося, 4) те, що
здивувало тощо) та проаналізувати сприйняте; чітко і доступно повідомити мету
проведення спостереження, об’єднати дітей у групи, повідомити кожній групі
завдання спостереження, обговорити спосіб фіксування й обговорення результатів
спостереження;

пропонування

схем-опор;

обговорення

з

дітьми

мети

спостереження, умов, за яких його потрібно проводити, визначити необхідні
засоби, підготувати необхідну інформацію);
- проведення досліду (визначення мети й плану проведення досліду виконання
роботи, формулювання висновків, практичне застосування результатів досліду;
попередній аналіз об’єкта дослідження, виявляння його ознак (характеристик),
проведення досліду, формулювання висновків, практичне застосування результатів
досліду; повідомлення мети проведення досліду, плану виконання роботи,
алгоритму дій, проведення досліду, формулювання висновків (Про що дізналися?
Чого навчилися?); обговорення чіткої послідовності дій під час проведення
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досліду; чітке формулювання мети проведення досліду, виділення питань, на які
даватимуться відповіді в кінці проведення досліду; проведення досліду, аналіз
отриманих результатів, формулювання відповідей на поставленні запитання;
обговорити етапи проведення досліду, пояснити хід його проведення, визначити
необхідне приладдя; вид домашнього завдання, яке виконується разом з батьками,
результати досліду презентуються на наступному уроці);
- розв’язання проблемної ситуації (постановка проблеми в цікавій для дітей
формі, визначення способів вирішення проблеми та вибір оптимального способу;
визначити позитивні і негативні сторони проблемної ситуації; стимулювання учнів
до висловлювання власних думок щодо розв’язання проблемної ситуації,
обговорити запропоновані дітьми варіанти дій та обрати оптимальні; розв’язання
проблемної ситуації в процесі формулювання відповідей на запитання Як?, Чому?,
Навіщо?, Де?; визначення причини виникнення ситуації та обговорення шляхів її
розв’язання; аналіз ситуації, визначення різних способів її розв’язання, вибір
оптимального

способу;

розв’язання

проблеми;

формулювання

висновків;

визначення й пояснення причинно-наслідкових зв’язків, які складають основу
проблемної ситуації; чітке повідомлення змісту проблемної ситуації, пошук
способів її розв’язання (Приміром, пиріг розрізали на вісім рівних частин. Як
назвати одну з них? Яким числом записати?)).
Аналіз анкетних даних засвідчив, що проведення практичних робіт
здійснюється вчителями на різних уроках. На уроках природознавства – це
визначення висоти тіні з гномоном, сторін світу, пульсу в стані спокою та після
фізичного навантаження, впливу сонячного тепла на ріст рослин, маси тіла, будови
рослин, повноцінного харчування в родині; заповнення контурних карт, складання
плану об’єкта, схем-опор; догляд за кімнатними рослинами;

вимірювання

температури повітря, ґрунту. На уроках української мови – складання плану,
алгоритму, пам’ятки; на уроках математики – виготовлення моделі дециметра,
вимірювання площі парти, складання алгоритмів, пам’яток, схем; на уроках
літературного читання – складання римованих рядків, віршиків, загадок; на уроках
«Я у світі» – складання правил поведінки в громадських місцях, пам’яток; на
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уроках основи здоров’я – надання першої допомоги, складання режиму дня,
дотримання особистої гігієни, «проходження» дороги до школи, складання
комплексу вправ ранкової гімнастики.
За даними анкет учителі найчастіше проводять: 1) екскурсії до парку
(водойм, лісу, поля) у різні пори року, бібліотеки, медичного пункту школи, музею,
пожежної частини, рятувальної служби (МЧС), на виробництво (до місцевих
заводів, фабрик, ферм, майстерень тощо), до пам’яток культури; 2) проекти
«Бережи первоцвіт», «Віднови джерельце», «Символи України», «Український
віночок», «Винаходи людства», «Як до нас прийшла книга», «Славетні українці»,
«Моє рідне місто», «Комп’ютер у моєму житті», «Рятуємо ялинку», «Моя родина»,
«Корисні звички», «Мій рідний край (історія села, назв вулиць, річок та пам’ятки
архітектури)», «Лікарські рослини нашої місцевості», «Флора і фауна України»,
«Зелена планета», «Математика в природі», «Захоплення учнів класу», «Ти
особливий», «Я серед однолітків», «Домашні улюбленці», «Будь природі другом»,
«Оповідання про ровесників».
Щоб учні зрозуміли мету діяльності найчастіше вчителі вдаються до
створення проблемних та ігрових ситуацій; намагаються з’ясувати, що учням уже
відомо з нової теми; акцентують увагу учнів на практичній значущості навчального
матеріалу; використовують ключове питання, на яке впродовж уроку потрібно дати
відповідь; обговорюють мету діяльності; складають план уроку; наводять приклади
застосування нових знань у житті; створюють ситуацію успіху; спільно з учнями
планують роботу на уроці; з’ясовують, де можна застосувати набуті знання й
уміння; у процесі уроку неодноразово пригадують мету уроку; залучають учнів до
пояснення, з якою метою виконується завдання на уроці; використовують для
формулювання мети уроку опорні малюнки, «розсипані» слова, прислів’я, загадки;
підводять учнів до самостійного формулювання мети уроку.
Щоб переконатися в тому, що учні зрозуміли мету діяльності вчителі
ставлять їм запитання, відповідь на які передбачає оперування новими знаннями;
залучають до складання учнями алгоритму, за яким виконуватимуться подібні
завдання; називання видів робіт, які сприятимуть досягненню конкретного
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результату; повторення вголос того, що потрібно зробити; постановка навідних і
уточнювальних

запитань;

використання

сигнальних

карток;

коментування

виконаного завдання; проведення інтерактивної вправи «Що я очікую від уроку?»;
спостереження за процесом включення дітей у роботу; проведення дидактичної гри
«Дерево рішень», під час якої учні записують алгоритм

досягнення мети;

пояснення учнями, що потрібно робити, навіщо це потрібно робити; як виконувати
роботу; проведення тестування. Свідченням того, що учні прийняли мету
майбутньої діяльності є те, що діти включилася в роботу, не відволікаються на
стороні подразники, ставить запитання щодо ускладнення змісту завдання.
На основі одержаних експериментальних даних було виділено три рівні
готовності вчителів до організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів, а саме: початковий, середній та високий.
Початковий рівень відображає слабку орієнтованість педагога з питань
організації навчально-дослідницької діяльності. На тлі вияву бажання пізнавати
нове, саморозвиватися й професійно самовдосконалюватися педагог не виявляє
інтерес до процесу організації цього виду діяльності в початковій школі. Учитель
не розмежовує поняття «дослідницька діяльність», «навчально-дослідницька
діяльність», неготовий організувати останню на основі повної та часткової
інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою та з використанням різних
засобів; власну фахову діяльність не спрямовує на організацію, управління й
керування різноспособовим учінням молодших школярів. Поточну та підсумкову
рефлексію діяльності учнів не орієнтує на удосконалення процесу здійснення
учнями навчально-дослідницької діяльності.
Середній рівень характеризується зацікавленістю педагога процесом
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Розуміє суть
навчально-дослідницької діяльності як виду навчальної діяльності молодших
школярів;

розмежовує

поняття

«дослідницька

діяльність»,

«навчально-

дослідницька діяльність»; організовує діяльність на основі повної та часткової
інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою та з використанням різних
засобів. Частково вибудовує власну фахову діяльність як поліфункціональну.
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Епізодично вдаються до організації, управління й керування різноспособовим
учінням молодших школярів та орієнтує поточну й підсумкову рефлексію
діяльності учнів на удосконалення процесу здійснення ними навчальнодослідницької діяльності. Виявляє творчу ініціативу в процесі організацію
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів.
Високий рівень характеризується бажанням педагога пізнавати нове,
саморозвиватися, професійно самовдосконалюватися та виявом стійкого інтересу
до процесу організації цього виду діяльності в початковій школі. Учитель
обізнаний з питань організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів;

розмежовує

поняття

«дослідницька

діяльність»,

«навчально-

дослідницька діяльність»; організовує діяльність на основі повної та часткової
інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою та з використанням різних
засобів; вибудовує власну фахову діяльність як поліфункціональну; вдаються до
організації, управління й керування різноспособовим учінням молодших школярів.
У переважній більшості випадків орієнтує поточну й підсумкову рефлексію
діяльності учнів на удосконалення процесу здійснення ними навчальнодослідницької діяльності.
На основі узагальнення результатів спостереження за діяльністю вчителів,
опрацювання анкетних даних та аналізу результатів спілкування з учителями,
здійснено їх розподіл за рівнями готовності до організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів за результатами констатувального експерименту.
Отримані дані узагальнено в таблиці 4.2.
Таблиця 4.2
Розподіл учителів за рівнями готовності до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів за результатами
констатувального експерименту (у %)
Розподіл рівнів
Назва критеріїв
високий
середній
початковий
Мотиваційний
67.4
25.4
7.2
Змістово-процесуальний
9.8
82.0
8,2
Творчий
12.2
24.6
63.2
Рефлексивний
9.9
33.0
57,1
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Аналіз результатів констатувального експерименту засвідчив наявність у
вчителів значного потенціалу (який відповідає високому рівню готовності до
організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів)

за

мотиваційним критерієм; середнього потенціалу (котрий відповідає середньому
рівню досліджуваної готовності) за змістово-процесуальним критерієм та низького
потенціалу (який відповідає початковому рівню готовності до організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів) за рефлексивним та
творчим критеріями.
4.4.2. Рівні готовності молодших школярів до здійснення навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час
З метою визначення об’єктивних критеріїв та показників готовності молодших
школярів до здійснення навчально-дослідницької діяльності, було проаналізовано
психолого-педагогічну

літературу

щодо

оцінювання

досліджуваної

нами

діяльності. Було встановлено, що діагностування рівнів готовності молодших
школярів до здійснення навчально-дослідницької діяльності є процедурою, яка
досліджується з використанням діагностичного інструментарію, що пропонується
для дослідження процесу формування у школярів навчальної діяльності.
Найчастіше використовується діагностичний аркуш «Формування навчальної
діяльності», який розроблено Г. Рєпкіною і Є. Заїкою. Результативність навчальної
діяльності науковці обґрунтовують за допомогою критеріїв, які охоплюють п’ять
груп діагностичних ознак: 1) сформованість навчально-пізнавального інтересу;
2) сформованість

цілепокладання;

3) сформованість

навчальних

дій;

4) сформованість дій контролю; 5) сформованість дій оцінювання.
Для встановлення рівня сформованості у молодших школярів контрольнооцінних умінь В. Глазова [126] визначає такі критерії: мотиваційний (показниками
є ставлення до навчання, ставлення до контрольно-оцінної діяльності, розуміння
учнем смислу шкільної оцінки); предметно-знаннєвий (показниками є успішність
учня у навчальній діяльності, сформованість навчальних дій, суб’єктної позиції
учня в навчальному процесі); психологічний (показники – рівень самооцінки учня,
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рівень тривожності, вплив ставлення батьків до оцінок дітей і до їхнього навчання);
операційний (показники – уміння учня здійснювати самоконтроль і самооцінку в
різних видах навчальної діяльності, здійснювати взаємоконтроль і взаємооцінку).
Для виявлення рівнів сформованості в молодших школярів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності було залучено 860 школярів 3-х та
4-х класів міських і сільських шкіл Кіровоградщини, Черкащини та Житомирщини.
Для реалізації зазначеного увагу було акцентовано на критеріях і показниках
визначення рівнів готовності, які наведено в таблиці 4.3.
З метою виявлення рівнів готовності молодших школярів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності було визначено критеріальну основу, до складу
якої увійшли мотиваційно-вольовий, орієнтаційний, індивідуально-операційний,
інтерактивно-операційний та контрольно-оцінний критерії, та інструментарій
дослідження рівнів готовності молодших школярів до здійснення навчальнодослідницької діяльності.
Таблиця 4.3
Критеріальна основа визначення рівнів готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час
№
Компонент
з/п
1 Мотиваційний
2 Діяльнісно-операційний

3

Рефлексивний

Критерій
мотиваційно-вольовий
орієнтаційний
індивідуально-виконавський
інтерактивно-виконавський
контрольно-оцінний

Процес дослідження феномена «готовність учнів до здійснення навчальнодослідницької діяльності» слугував обранню правильної, доцільної й повної
множини

критеріїв;

конкретизації

сукупності

показників,

які

адекватно

відображали б основні якісні й кількісні характеристики кожного із критеріїв;
апробації завдань, запровадження яких слугує меті визначення рівнів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності. Конкретизуємо критеріальну
основу дослідження.
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Мотиваційно-вольовий критерій визначення готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності розкривається в таких показниках: уявлення
про емоційні стани (цікавість, здивування, почуття нового) як такі, що сприяють
процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій; уявлення про емоційні
стани (вагання, сумніви) як такі, що супроводжують процес відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій; уявлення про цілеспрямованість як вольову
якість, яка сприяє виконанню завдання; уявлення про запитання як про спосіб вияву
бажання поглибити власні знання; уявлення про процес пошуку інформації, яка
виходить за межі навчального змісту, як про спосіб розширення власних знань і
способів дій; уявлення про процес виконання додаткового завдання на уроці та (чи)
під час виконання домашньої роботи як про спосіб закріплення нових знань і
способів дій.
Вибір зазначеного вище переліку показників був зумовлений тим, що серед
основних новоутворень молодшого шкільного віку виокремлюється довільність
поведінки, яка виявляється в доланні труднощів та перешкод, постійному
дотриманні

заданих

вимог,

управлінні

власною

поведінкою

на

основі

запропонованих зразків. Поступове обмеження дитини як суб’єкта імпульсивної
поведінки відкриває можливості її розвитку як суб’єкта вольової поведінки,
здатного

довільно

регулювати

власні

психічні

процеси

та

поведінку,

усвідомлювати свої обов’язки та розуміти необхідність їх виконання.
Наявність виходу за межі заданого на уроці передбає акцентування уваги на
постановці дитиною запитань, спрямованих на поглиблення власних знань;
здійсненні пошуку інформації, що виходить за межі навчального змісту; виконанні
додаткового завдання (додаткових завдань) на уроці та (чи) під час виконання
домашньої роботи.
Зазначені вище показники досліджували за допомогою виконання учнями
діагностичних завдань (додаток Л.1 – Л.10) та анкетування вчителів (додаток Р).
Рівень готовності молодших школярів, зокрема учнів 3-4 класів, до
здійснення

навчально-дослідницької

діяльності

за

мотиваційно-вольовим
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критерієм оцінювався за показниками й співвідносився з чотирма рівнями, а саме:
низьким, середнім, достатнім та високим.
Орієнтаційний критерій визначення готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності розкривається в таких показниках: уявлення
про мету й цілі діяльності; уміння формулювати цілі діяльності продовженням
речення «Я хочу навчити себе…»; розуміння

того, що потрібно зробити за

змістом завдання (задачі, вправи, проект, спостереження, практичної роботи,
досліду, гри); уміння прогнозувати результат майбутньої діяльності.
Ставлення до мети діяльності спрямовано на з’ясування того, чи
усвідомлюють й приймають школярі мету майбутньої діяльності; чи вдаються до
самостійного визначення мети діяльності.
Розуміння змісту завдання акцентується увага на процесі схоплення учнем
суті того, що потрібно зробити за змістом завдання, задачі, вправи, проекту,
спостереження, практичної роботи, досліду, гри.
Прогнозування

результатів

майбутньої

діяльності

поширюється

на

встановлення розуміння дітьми того, що є результатом їхньої діяльності, а саме:
розв’язання прикладу (рівняння, задачі), виконання вправи (завдання); набуття
нових знань, оволодіння способами діяльності.
Індивідуально-виконавський критерій визначення готовності учнів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності розкривається в таких показниках:
пригадування необхідних знань і досвіду; визначення способу добору дій та
встановлення послідовності їх виконання у складі діяльності; визначення
матеріалів і знарядь, необхідних для виконання діяльності.
Таким показником як пригадування необхідних знань і досвіду передбачено
вивчення здатності учнів з власної ініціативи актуалізувати необхідні знання,
досвід і використовувати їх під час виконання діяльності.
Показником визначення способу добору дій та встановлення послідовності їх
виконання у складі діяльності передбачено встановлення готовності дітей
самостійно визначати дії, які сприятимуть виконанню діяльності, та дотриманню
послідовності їх виконання. Акцентовано увагу на таких способах добору дій, як
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аналогізування (копіювання (накладання) чітко визначеної й відомої учням схеми
(моделі, структури,
комбінування

послідовності) дій

(розташування

заданого

для

виконання

вчителем

іншого

переліку

дій

завдання);
у

порядку

необхідному для виконання діяльності); конструювання (самостійне визначення
переліку дій та встановлення порядку їх виконання у складі діяльності).
Показником визначення матеріалів і знарядь, необхідних для виконання
діяльності акцентується увага на тому, чи можуть діти самостійно визначати
засоби, завдяки яким успішно й за короткий час можна виконати ту чи іншу
діяльність.
Інтерактивно-виконавський критерій визначення готовності учнів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності розкривається в таких показниках:
вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі та уявлення про вияв
пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
Показник вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі спрямовано
на вивчення здатності дітей спільно обговорювати мету й спосіб добору дій у
складі діяльності (аналогізування, комбінування, конструювання); пригадувати
необхідні знання й досвід; узгоджувати підхід до здійснення взаємодії (послідовне
виконання дій (ти (я) спочатку, а я (ти) потім) чи розподіл ролей); дотримуватися
домовленостей передбачених спільним виконанням дій.
Показником вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі
передбачено акцентування уваги на здатності учнів спільно визначати мету й
спосіб

добору

дій

у

складі

діяльності

(аналогізування,

комбінування,

конструювання); пригадувати необхідні знання й досвід; розподіляти дії у
відповідності до визначеної педагогом форми співпраці (спільно-індивідуальна,
спільно-послідовна

чи

спільно-взаємодіюча);

виявляти

активність під

час

здійснення спільно-індивідуальної (спільно-послідовної чи спільно-взаємодіючої)
форми співпраці.
Контрольно-оцінний критерій визначення готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності розкривається в таких показниках: розуміння
цінності

контролю;

здійснення

поточної

рефлексії

на

основі

само-

і
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взаємоконтролю ходу виконання дій; здійснення підсумкової рефлексії на основі
само- і взаємооцінки результатів діяльності.
Йдеться про розуміння учнями цінності контролю як засобу попередження
можливих помилок і виявлення зроблених та вчасного корегування власних дій;
необхідності обмірковувати про свої дії перед виконанням роботи, у процесі її
здійснення (зіставлення проміжних результатів з бажаними) та після досягнення
результату (встановлення розбіжності між метою й одержаними результатами та
формулювання висновку про доцільність / недоцільність пошуку нових більш
адекватних меті способів дій; здійснювати такі види само- і взаємоконтролю, як
поточний (виявлення збігу того, що повинно бути, з тим, що вже зроблено) і
результативний (формулювання відповідей на запитання про досягнення мети
діяльності,

використаний

спосіб

виконання

дій

(зіставлення

зі

зразком,

використання алгоритму, правила, пам’ятки), реалізовані прийоми перевірки
результатів дій (зіставлення з опорною пам’яткою, ключем, зразком, графічним
образом (таблицею, схемою, рисунком).
Також акцентовано увагу на готовності дітей висловлювати оцінні судження
щодо якості виконаних дій (що вийшло добре, у чому помилка, як її краще
виправити) та, орієнтуючись на задані вимоги (критерії), обговорювати результати
дій, які отримано самостійно або під час взаємодії в парі (групі); підбивати
підсумки спільного виконання дій.
У доборі завдань для діагностування учнів було враховано те, що
навчально-дослідницька діяльність може організовуватися у процесі вивчення
будь-якого навчального предметами з використанням таких засобів, як завдання,
задача, вправа, проект, спостереження, екскурсія,

практична робота, дослід,

проблемна ситуація, гра. Ці засоби поступово впроваджуються в навчальний
процес, починаючи з першого класу. Зазначене було використано для побудови
діагностувальних матеріалів, які запроваджувалися для дослідження рівнів
готовності учнів 3-4 класів до здійснення навчально-дослідницької діяльності.
Під час виконання школярами завдання, вправи, проекту, практичної
роботи, розв’язування задачі, проблемної ситуації, проведення спостереження,
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екскурсії, досліду, гри увага акцентувалася на тому, чи зрозуміла дитина зміст
майбутньої діяльності, як вона ставиться до її мети, чи може спрогнозувати
результатів майбутньої діяльності, чи виявляє ініціативу з пригадування
необхідних знань і досвіду, чи визначає спосіб виконання дій, чи вміє добирати
матеріали й знаряддя діяльності; чи може передбачити, яким чином організувати
пізнавальну активність під час взаємодії в парі та у групі, яким чином
здійснюватиме само- і взаємоконтроль ходу виконання дій та само- і взаємооцінку
результатів діяльності.
Далі охарактеризуємо зміст завдання, задачі, вправи, проекту, практичної
роботи, проблемної ситуації, спостереження, екскурсії, досліду, гри, які було
розроблено з метою визначення рівнів готовності молодших школярів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності. Для учнів 3-х та 4-х класів
пропонувалося виконати таке завдання: розглянути різні серії малюнків (останні
добиралися з тестової методики Р. Темла, М. Доркі, В. Амен), визначити, який
настрій у дитини та пояснити, чому обрано саме такий вираз обличчя.
Стосовно задач зауважимо, що визначення їхнього змісту здійснювалося за
таких підходів: 1) урахування знань і навчального досвіду, якого школярі набули
в попередній рік навчання; 2) передбачення творчого оперування набутими
знаннями й досвідом. Зазначене сприяло дослідженню таких процесів, як
виявлення дітьми ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду,
визначення способу виконання дій, серед яких акцентувалася увага на
аналогізуванні, комбінуванні та конструюванні. Для учнів третього класу було
запропоновано зміст задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних
чисел. Учні четвертого класу працювали зі складеною задачею, що містить
частини.
Урахування знань і навчального досвіду, якого школярі набули в попередній
рік навчання та передбачення творчого оперування ними спричинило визначення
такої тематики міні-проектів: «Не зривай підсніжники» (для учнів третього класу)
та «Захисти свій куточок природи» (для учнів четвертого класу). Додамо, що
навчальною програмою з природознавства передбачено проведення в другому
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семестрі другого класу міні-проекту «Не зривай первоцвітів» та у другому
семестрі третього класу міні-проекту «Захисти природу (малюнки та плакати, що
пропагують

енергозбереження)».

Тематична

узгодженість

міні-проектів

сприятиме виявленню дітьми ініціативи з пригадування необхідних знань і
досвіду, визначення способу виконання дій (аналогізування, комбінування,
конструювання). Школярам пропонувалося подумки підготуватися й провести мініпроект самостійно (в парі, групі).
Програмою з природознавства для другого класу передбачено опрацювання
теми «Природа восени». Зазначене було використано нами для формулювання
змісту завдання, основу якого складає спостереження. Так, для учнів третього
класу було запропоновано уявити, що вчителька запропонувала їм поспостерігати
за деревами восени. Дітям потрібно було подумки підготуватися й провести
спостереження. Учням четвертого класу пропонувалося уявити таку ситуацію:
вчителька запропонувала їм поспостерігати за листям і стеблами кімнатних рослин.
Школярам пропонувалося подумки підготуватися й провести спостереження
самостійно (в парі, групі).
До практичної роботи учні залучаються з перших тижнів навчання в школі в
процесі вивчення різних навчальних предметів. На уроках трудового навчання в
другому класі для опрацювання техніки оригамі відведено 3 уроки. За цей час діти
мають пізнати пластику паперу та послідовність дій під час виготовлення оригамі.
Під час практичних робіт діти набувають умінь створювати за схемою фігури
літачка, човника, котика, песика тощо та виготовлення квітів у техніці оригамі.
Діагностичною практичною роботою для учнів третього класу пропонувалося
створити з паперу квітку. Подумки підготуватися й провести практичну роботу
самостійно (в парі, групі).
На уроках природознавства третьокласникам пропонувалися практичні
роботи різного змісту, серед них і практична робота з позначення на контурній
карті частин Світового океану. Дослідження врахування учнями знань і
навчального досвіду, якого вони набули в попередній рік навчання та
передбачення ними творчого оперування набутим спричинило такий контекст
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змісту діагностичного завдання для учнів четвертого класу: уяви, що вчителька
запропонувала позначити на контурній карті водойми рідного краю; подумки
підготуйся й проведе практичну роботу самостійно (в парі, групі).
Попередньо набуті знання й досвід слугували основою для визначення
змісту завдань, під час яких передбачалося проведення досліду. Так, учням
третього класу пропонувалося уявити, що вчителька запропонувала скласти
перелік дослідів, для проведення яких потрібна вода; поміркуйте, які це можуть
бути досліди, та подумки підготуйтеся й проведіть один дослід самостійно (в парі,
групі). Вибір змісту завдання був спричинений тим, що відповідно до програми з
природознавства діти проводили досліди з водою та пізнавали такі властивості
води, як «безбарвність, прозорість, здатність набувати форми посудини, текучість»
(1 клас) [381, c. 188]; «розширення води під час нагрівання, виявлення води в
рослинах та у ґрунті» (2 клас) [381, c. 193].
Учні четвертого класу потрібно було уявити, що вчителька запропонувала
скласти перелік дослідів, за допомогою яких можна продемонструвати властивості
повітря; поміркуйте, які це можуть бути досліди, та подумки підготуйтеся й
проведіть один дослід самостійно (в парі, групі). Вибір завдання також є не
випадковим,

а

здійснюється

з

урахуванням

програмовими

вимогами

з

природознавства. Конкретизуючи останні, додамо, що процес ознайомлення дітей
із властивостями повітря, який супроводжувався проведенням низки дослідів на
«встановлення місця знаходження повітря (існує навколо нас, займає увесь
доступний простір), відсутність запаху, прозорість» (1 клас) [381, c. 189]; «має
певну температуру» (2 клас) [381, c. 193].
До навчальної гри діти активно залучаються ще в дошкільний період
розвитку. Активно використовується цей засіб із початком шкільного навчання. У
дидактичних іграх школярі свідомо вчаться дотримуватися сформульованих
правил. З урахуванням зазначеного третьокласникам потрібно було уявити, що на
одному з уроків учителька запропонувала їм придумати правила гри, що має назву
«Промінці» (для третього класу) й «Ланцюжок» (для четвертого класу), та скласти
правила цієї гри самостійно (в парі, групі). Варто наголосити на тому, що у змісті
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завдання не вказувалося на навчальний предмет. Зазначене сприяло виявленню
здатності дітей пригадувати знання й навчальний досвід з різних предметів та
оперувати ним під час складання правил гри.
Урахування знань і навчального досвіду, якого школярі набули в попередній
рік навчання та передбачення творчого оперування ними сприяло визначенню
екскурсії у весняний сад (для учнів третього класу) та екскурсії з ознайомлення з
розмаїттям рослинного світу рідного краю (для учнів четвертого класу). На вибір
тематики екскурсій суттєвий вплив мало те, що відповідно до програми з
природознавства з дітьми мають бути проведені такі екскурсії [381]: екскурсії у
ліс (парк) восени, взимку, навесні; екскурсія до будинку природи (відділ природи
краєзнавчого музею) (2 клас); екскурсію з ознайомлення з розмаїттям рослинного і
тваринного світу рідного краю (3 клас).
Аналіз конспектів уроків засвідчив, що розв’язання проблемних ситуацій
використовується вчителями як засіб вмотивування дітей до вивчення нового
навчального матеріалу та з метою активізації на різних етапах уроку пізнавальної
активності й самостійності учнів. З огляду на це розв’язання проблемних ситуацій
не є новою і не зрозумілою для дітей діяльністю.
Для діагностування школярів використовувалися проблемні ситуації, які
наведено у додатку Л. 10.
На основі змісту Опитувальника Г. Рєпкіної, Є. Заїки було складено
Опитувальник щодо оцінки якісних особливостей навчально-дослідницької
діяльності учня та ступеня їхньої виразності, яким передбачалося з’ясувати, як
учень реагує на новий фактичний матеріал (конкретні відомості, факти, слова
тощо); як включається у виконання нових завдань, вправ, задач чи практичної
роботи, якими передбачено використання добре відомого способу виконання дій;
як виконує нове завдання (вправу, задачу, практичну роботу): зосереджено чи
постійно відволікається; яким чином реагує на новий теоретичний матеріал:
з’ясовує суттєві ознаки поняття та способи виконання дій чи виконує роботу
механічно; як ставиться до відповідей учителя на свої запитання або на запитання
інших учнів: задовольняє будь-яка відповідь; домагається змістовної відповіді; як

260

реагує на той факт, що завдання виконане ним самостійно: байдуже, емоційно.
Окрім того передбачалося з’ясувати відповідь педагогів та такі запитання: чи може
учень після виконання завдання ((вправи, задачі, проекту, практичної роботи),
проведення спостереження (досліду, гри, екскурсії) чи розв’язання проблемної
ситуації), назвати дії, які було виконано; пояснити зв’язок способу виконання дій з
уже відомим йому. На що спрямована основна активність учня під час вирішення
нових завдань: на копіювання дій (вказівок) інших (учителя, учнів) чи самостійний
пошук рішення.
Також було розроблено Карту спостережень готовності молодших школярів
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показниками мотиваційновольового

критерію,

яка

містить

перелік

мотивів

діяльності,

варіанти

формулювання предмета зацікавленості та перелік навчальних предметів, під час
проведення яких фіксується наявність виходу учня за межі заданого, ініціювання
ним прагнення виконати розумові й (чи) практичні дії.
Констатувальний зріз проводився з учнями 3-4-х класів на початку першого
семестру 2011 року. Дані результатів анкетування дозволили розподілити дітей за
рівнями

готовності

до

здійснення

навчально-дослідницької

діяльності

за

мотиваційно-вольовим критерієм (табл. 4.4).
До початкового рівня готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за мотиваційно-вольовим компонентом віднесено 0,3 % (0,2 %) учнів 3-х
контрольних (експериментальних) та 1,6 % (1,3 %) учнів 4-х контрольних
(експериментальних) класів. Відповідь на запитання анкети засвідчила про те, що
третьокласники вбачають стимул, який спрямовує їхню активність на виконання
складного навчального завдання, у бажанні отримати гарну оцінку, у той час як
чотирикласними – в бажанні налагодити стосунки з однокласниками та в бажанні
уникнути покарань з боку батьків. Серед навчальних предметів найчастіше діти
обирали природознавство та зазначали, що їм подобається «розглядати різні
предмети».
Дані анкетування учнів було співвіднесено з даними анкетування вчителів та
записами, здійсненими ними в «Карті спостережень». Усі педагоги вказали на те,
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що в школярів початкового рівня відсутня внутрішня потреба у здійсненні
діяльності. У 98 % випадків зазначили, що учні не розуміють зміст завдання
(задачі, вправи, проекту, спостереження, практичної роботи, досліду, гри), а
сприймають лише розрізнені дані. Також у 92 % випадків педагоги вказували на
вияв учнями лише епізодичного інтересу до конкретного об’єкту, який може бути
спричинений новизною, контрастністю подразника та пояснювали виникнення
інтересу рухомістю (56 %), яскравістю (62 %) або незвичністю (88%) об’єкта
сприймання. Майже всі вчителі вказали на те, що в учнів відсутнє бажання
виконувати додаткове завдання на уроці й (чи) вдома та пояснили зафіксований
ними факт тим, що діти не встигають виконати основний обсяг завдань, швидко
втомлюються, не зосереджені на виконанні завдання. У 6 % випадків учителі
констатували постановку учнями запитань, зміст яких спрямований на поглиблення
власних знань.

Клас

Таблиця 4.4
Рівні готовності учнів 3-4-х класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за мотиваційно-вольовим критерієм (у %)
Критерій

мотиваційно-вольовий

3
4

Розподіл учнів за рівнями у %
високий
ЕК
КК

достатній
ЕК
КК

середній
ЕК
КК

початковий
ЕК
КК

23.4

22.1

45.8

48.5

30.6

29.1

0.2

22

21

44.3

43.2

32.1

34.5

1.6

0.3
1.3

Середній рівень готовності молодших школярів до здійснення навчальнодослідницької діяльності за мотиваційно-вольовим критерієм характеризувався у
98 % випадків відсутністю бажання виконувати додаткове завдання на уроці й (чи)
вдома. Лише у 2 % випадків діти виявляли бажання отримати гарну оцінку та
сподобатися дорослим чи однокласникам. Основу інтересу школярів визначав як
конкретний об’єкт (96%), так і зміст завдання (24 %). Також учителі вказували на
те, що учні майже не ставлять запитання, які спрямовані на поглиблення знань.
Достатній

рівень

готовності

до

здійснення

навчально-дослідницької

діяльності за мотиваційно-вольовим критерієм був наявний у 48,5 % (45,8 %) і
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43,2 % (44,3 %) учнів 3-х та 4-х контрольних (експериментальних) класів
відповідно. Аналіз анкет учителів засвідчив, що учні демонструють бажання
отримати гарну оцінку (у 92 % випадків), отримати задоволення від вияву вольових
зусиль (у 26 % випадків) та виявляють бажання долати невдачі, які супроводжують
процес виконання завдання (у 56 % випадків). Інтерес учнів спричинений змістом
завдання (у 98 % випадків), способом його виконання (у 48 % випадків). Школярі
вказали на бажання заглибитися в пізнавальну проблему (у 82 % випадків);
пережити певні емоційні стани від процесу відкриття нових знань (у 2 % випадків).
Майже половина учнів ставлять запитання, які спрямовані на поглиблення власних
знань, бажають виконати додаткове завдання на уроці й (чи) вдома, ініціюють
пошук інформації, що виходить за межі навчального змісту та оперують нею під
час виконання різних завдань. У 84 % випадків школярі демонструють бажання
розв’язати проблему, пояснити причину явища, знайти відповідь на запитання. У
92 % випадків учні логічно завершували розпочату діяльність.
На високому рівні готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за мотиваційно-вольовим критерієм знаходяться 22,1 % (23,4 %)
третьокласників та 21 % (22 %) учнів четвертих контрольних (експериментальних)
класів. Аналіз анкетних даних засвідчив наявність бажання заглибитися в
пізнавальну проблему (у 82 % випадків), отримати задоволення від вияву вольових
зусиль, які сприяють виконанню завдання (у 69 % випадків); долати невдачі, які
супроводжують процес виконання завдання (у 72 % випадків); пережити емоційні
стани від процесу відкриття нових знань (у 6 % випадків). Інтерес учнів
викликаний бажання розв’язати проблему (у 67 % випадків), пояснити причину
того чи іншого явища (у 86 % випадків), знайти відповідь на запитання (у 97 %
випадків). У 66 % випадків школярі виявляють інтерес до дій, спрямованих на
виконання завдання, та ставлять запитання, які спрямовані на поглиблення власних
знань. У 68 % випадків демонструють прагнення віднайти інформацію, що
виходить за межі навчального змісту, й прагнуть оперувати нею під час виконання
різних завдань. Учні в 98 % випадків виявляють бажання виконувати додаткове
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завдання на уроці та (чи) вдома. У 99 % випадків доводять розпочату діяльність до
логічного завершення.
Для встановлення рівнів готовності учнів 3-4-х класів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за орієнтаційним критерієм (табл. 4.5) було
запропоновано учням виконати завдання (додатки Л.1-Л.10), а вчителям відповісти
на запитання Опитувальника (додатки Р) щодо оцінки якісних особливостей
навчально-дослідницької діяльності учня та ступеня їхньої виразності.

Критерій

Клас

Таблиця 4.5
Рівні готовності учнів 3-4-х класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за орієнтаційним критерієм (у %)

орієнтаційний

3
4

Розподіл учнів за рівнями у %
високий
достатній
середній
початковий
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
17.4 16.9 42.6 41.7
36
38.4
4
3
18.3 17.9 45.7 48.2
33
31.9
3
2

До початкового рівня ми віднесли учнів, які виконуючи завдання, швидко
забувають мету роботи, постійно відволікаються. Їхні дії характеризуються
хаотичністю, відсутністю попереднього планування. У 99 % випадків результати
майбутньої роботи учні вбачають у розв’язанні прикладу (рівняння, задачі),
виконанні вправи (завдання). Аналіз даних анкет педагогів засвідчив, що у 86 %
випадків діти взагалі не розуміють, що потрібно робити. Під час виконання завдань
школярі потребують постійної допомоги з боку вчителів. Таких учнів було 3 %
(4 %) у 3-х контрольних (експериментальних) класах та 2 % (3 %) у 4-х
контрольних (експериментальних) класах.
Середній рівень готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
за орієнтаційним компонентом виявлено у 38,4 % (36 %) третьокласників
контрольних (експериментальних) класів та 31,9 % (33 %) учнів 4-х контрольних
(експериментальних) класів. На основі виконання учнями діагностичних завдань та
аналізу результатів анкетування вчителів виявлено, що у 68 % випадків учні
відчувають труднощі в розумінні суті пізнавальної проблеми чи проблемної
ситуації у змісті завдання, задачі, вправи, проекту, спостереження, практичної
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роботи, досліду, гри, а тому потребують активної допомоги педагога. Лише у 24 %
випадків школярі продемонстрували усвідомлення мети діяльності, яка була
сформульована

під

продемонстрували

час

констатувального

готовність

співвідносять результати

планувати

зрізу.

У

майбутні

8%

дії.

У

випадків
12 %

діти

випадків

майбутньої діяльності із розв’язанням прикладу

(рівняння, задачі), виконанням вправи (завдання).
Діти з достатнім рівнем готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за орієнтаційним компонентом у 82 % випадків повільно схоплювали
суть пізнавальної проблеми чи проблемної ситуації у змісті завдання, задачі,
вправи, проекту, спостереження, практичної роботи, досліду, гри. У 98 % випадків
продемонстрували

усвідомлення

й

прийняття

мети

діяльності,

яка

була

сформульована вчителем. У 74 % випадків діти самостійно планували дії з
розв’язання пізнавальної проблеми чи проблемної ситуації. Варто звернути увагу
на те, що готовність дітей планувати дій визначалася в залежності від засобу, з
яким працювали діти. Планування дій здійснювалося без утруднення під час
виконання завдання, задачі, вправи, проекту, практичної роботи, гри. Натомість
планування дій під час проведення спостереження й досліду викликало в учнів
утруднення у 23 % та 18 % випадків відповідно. У 98 % випадків, завершуючи
виконання завдання, учні чітко формулювали мету своєї діяльності.

У 92 %

випадків результати майбутньої роботи школярі вбачали в набутті нових знань,
умінь і навичок. Достатній рівень готовності до здійснення навчальнодослідницької діяльності за орієнтаційним критерієм продемонстрували 41,7 %
(42,6 %) третьокласників контрольних (експериментальних) класів та 48,2 %
(45,7 %) учнів четвертих контрольних (експериментальних) класів.
Високий рівень готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
за орієнтаційним компонентом зафіксували у 16,9 % (17,4 %) третьокласників
контрольних (експериментальних) класів та у 17,9 % (18,3 %) учнів 4-х
контрольних (експериментальних) класів. У 98 % випадків учні самостійно й
швидко схоплювали суть пізнавальної проблеми чи проблемної ситуації в змісті
завдання, задачі, вправи, проекту, спостереження, практичної роботи, досліду, гри.
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Учні впевнено формулювали мету діяльності та без утруднень усвідомлювали й
приймали мету діяльності, яка була сформульована вчителем. У 84 % випадків
самостійно формулювали пізнавальну мету, зміст якої виходив за межі вимог
програми. Дітей цікавили різні питання, зокрема й такі: Навіщо вживати додатково
вітаміни, якщо надлишок їх в організмі шкідливий? Чому потрібно вивчати
таблицю множення в заданій послідовності, якщо в житті ми використовуємо її
вибірково? Чому в мові крім іменників-синонімів є займенники? Чому сонячне
проміння буває «лінивим»? Чому комахи невеличкі за розмірами? та ін.
У 92 % випадків під час виконання завдання, задачі, вправи, проекту,
практичної роботи та проведення гри, спостереження й досліду діти самостійно й
майже безпомилково визначали перелік дій, який призводить до розв’язання
пізнавальної проблеми чи проблемної ситуації. Результати майбутньої роботи
вбачали в набутті нових знань, умінь і навичок (у 98 % випадків) та в оволодінні
способами дій під час виконання завдань (задач, вправ, проектів, практичних
робіт), проведення спостережень, екскурсій (78 % випадків).
Далі проаналізуємо дані, які стосуються готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької

діяльності

за

індивідуально-виконавським

та

індивідуально-інтерактивним компонентами й дозволили виділити 4 групи дітей з
різними рівнями готовності за цими компонентами (табл. 4.6).
Таблиця 4.6

Критерій

Клас

Рівні готовності учнів 3-4-х класів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за індивідуально-виконавським та
інтерактивно-виконавським критеріями

індивідуальновиконавський
інтерактивновиконавський

Розподіл учнів за рівнями у %
високий
ЕК
КК

достатній
ЕК
КК

середній
ЕК
КК

початковий
ЕК
КК

3

17.3

8.7

44.8

27.5

35.7

54.2

2.2

4

19.1

9.9

42.4

30.2

35.1

54.1

3.4

5.8

3

15.7

14.9

37.9

39.7

44.4

43.7

2

1.7

4

16.6

17.1

39.3

41

42.5

40.3

1.6

1.6

9.6
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Аналіз виконання учнями діагностичних завдань показує, що рівень
готовності учнів 3-х та 4-х класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за індивідуально-виконавським критерієм значно вищий від рівня їхньої
готовності за інтерактивно-виконавським.
Початковий рівень готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності

за

індивідуально-виконавським

й

інтерактивно-виконавським

критеріями виявили школярі, які постійно потребували активної допомоги
педагога, щоб пригадати необхідні знання і досвід. Здійснення такого способу дій,
як аналогізування, тобто копіювання чітко визначеної й відомої дітям схеми
(моделі, структури, послідовності) дій, у 98 % випадків здійснювалося дітьми лише
за активної допомоги педагога. У 96 % випадків школярі відчували труднощі під
час визначення матеріалів і знарядь діяльності, які їм необхідні для виконання дій.
Учні не виявляли активності під час роботи в парі (групі). У 98 % випадків школярі
не брали участь у спільному визначенні мети діяльності. У 82 % випадків не
виявляли активність в процесі пригадування знань і досвіду, необхідних для
виконання завдань. Учні не виконали завдання на визначення способу дій
(аналогізування, комбінування, конструювання) (у 99 % випадків); на узгодження
способів взаємодії (послідовне виконання дій чи розподіл ролей) (у 88 % випадків),
форм взаємодії між групами (спільно-індивідуальна, спільно-послідовна чи спільновзаємодіюча форма взаємодії) (у 99 % випадків) та у розподілі дій у відповідності
до визначеної форми взаємодії (у 99 % випадків). За даними анкет учителів під час
виконання дій у парі й групі у 2 % випадків школярі дотримувалися спільних
домовленостей.
Середній рівень готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
за

індивідуально-виконавським

й

інтерактивно-виконавським

критеріями

характеризував учнів, які у 46 % випадків потребували підтримки педагога під час
пригадування необхідних знань і досвіду та репродуктивно застосовували їх під час
виконання поставленого завдання. У 92 % випадків діти демонстрували готовність
самостійно застосувати такий спосіб виконання дій, як аналогізування, тобто без
втручань дорослого здійснювали копіювання чітко визначеної й відомої їм
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послідовності виконання дій. У 98 % випадків школярі потребували активної
допомоги педагога тоді, коли виконували комбінування, тобто розташовували
заданий перелік дій у порядку, який необхідний для досягнення результату. У 68 %
випадках школярі відчували труднощі в доборі матеріалів і знарядь для здійснення
майбутньої діяльності. У 76 % випадків школярі самостійно домовлялися про
спосіб взаємодії в парі, а саме: послідовне виконання дій чи розподіл ролей. У 86 %
випадків не виявляли активність, спрямовану на спільне визначення мети
діяльності. У 72 % випадків не змогли самостійно пригадати необхідні знання й
досвід.

У 98 % випадків потребували активної допомоги педагога в процесі

обрання форми взаємодії між групами (спільно-індивідуальна, спільно-послідовна
чи спільно-взаємодіюча форма взаємодії) та під час розподілу дій у відповідності
до визначеної форми взаємодії. У 10 % випадків під час виконання дій у парі й
групі дотримувалися спільних домовленостей.
Достатній
діяльності

рівень

за

готовності

до

здійснення

індивідуально-виконавським

й

навчально-дослідницької

інтерактивно-виконавським

критеріями продемонстрували діти, які діючи з власної ініціативи, визначали
необхідні

знання

й

досвід,

й

безпомилково

оперували

ними

на

рівні

репродуктивного застосування. Творче оперування актуалізованими знаннями й
досвідом

було

продемонстровано

в

42 %

випадків.

Школярі

практично

реалізовували такі способи виконання дій, як аналогізування (копіювали чітко
визначену й відому їм схему (модель, структуру, послідовність дій) та комбінування
(розташовували заданий педагогом перелік дій у порядку необхідному для
досягнення результату). У 78 % випадків потребували незначної допомоги педагога
під час застосування способу конструювання. У 88 % випадків учні самостійно
добирали матеріали й знаряддя діяльності, акцентуючи увагу на змісті завдання та
на меті діяльності. Під час взаємодії в парі самостійно узгоджували спосіб
взаємодії, тобто домовлялися про послідовне виконання дій або розподіляли між
собою ролі у 99 % випадків. Взаємодіючи в парі та групі, виявляли активність,
спрямовану на спільне визначення мети діяльності (у 86 % випадків); обрання
форми співпраці між групами (спільно-індивідуальна, спільно-послідовна чи
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спільно-взаємодіюча форма взаємодії) (у 78 % випадків) та розподіляли дії у
відповідності до визначеної форми взаємодії (у 82 % випадків). У 85 % випадків під
час виконання дій у парі й групі дотримувалися спільних домовленостей.
Високий рівень готовності молодших школярів до здійснення навчальнодослідницької

діяльності

за

індивідуально-виконавським

й

інтерактивно-

виконавським критеріями спостерігався в учнів, які у 99 % випадків з власної
ініціативи визначали необхідні знання й досвід та творчо оперували ними. У 92 %
випадків самостійно визначали й практично застосовували такі способи виконання
дій, як аналогізування, комбінування, конструювання. У 94 % випадків самостійно
визначали матеріали й знаряддя діяльності, орієнтуючись при цьому на зміст
завдання, мету діяльності та умови, у яких виконуватимуться дії. Під час взаємодії
в парі та групі учні виявляли активність, спрямовану на спільне визначення мети
діяльності (у 99 % випадків); з’ясування необхідних знань і досвіду (у 99 %
випадків); узгодження способу взаємодії (послідовне виконання дій чи розподіл
ролей) (у 99 % випадків); узгодження форм співпраці між групами (спільноіндивідуальна, спільно-послідовна чи спільно-взаємодіюча форма взаємодії) (у 90 %
випадків). У 90 % випадків самостійно розподіляли дії у відповідності до
визначеної форми взаємодії. У 96 % випадків під час виконання дій у парі й групі
дотримувалися спільних домовленостей.
Для встановлення рівнів готовності учнів до здійснення навчальнодослідницької діяльності за контрольно-оцінним критерієм (таблиця 6.7) школярам
було запропоновано виконати завдання, які наведено у додатках Л.1-Л.10, а
вчителям відповісти на запитання Опитувальника (додаток Р) щодо оцінки якісних
особливостей

навчально-дослідницької

діяльності

учня

та

ступеня

їхньої

виразності.
Як видно з таблиці 4.7, до початкового рівня готовності до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за контрольно-оцінним критерієм віднесено
учнів 3-х та 4-х класів, які байдуже поставилися до виконання контрольно-оцінних
дій. У 92 % випадків ці школярі не змогли сформулювати оцінні судження. У 99 %
випадків не помічали помилки, допущені іншими учнями.
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Клас

Таблиця 4.7
Рівні готовності учнів 3-4-х класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за контрольно-оцінним компонентом (у %)
Критерій

Розподіл учнів за рівнями у %
високий
ЕК
КК

достатній
ЕК
КК

середній
ЕК
КК

3

18.4

17.9

48.5

48.6

30.8

31.4

4

21.6

22

46.4

45

30.3

32

контрольно-оцінний

початковий
ЕК
КК
2.3
1.7

2.1
1

Середній рівень готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
за контрольно-оцінним критерієм виявлено в 31,4 % (30,8 %) учнів 3-х контрольних
(експериментальних)

класів

та

32 %

(30,3 %)

учнів

4-х

контрольних

(експериментальних) класів. У 68 % випадків учні розуміли контроль як спосіб
встановлення правильності виконання дій. Школярі потребували активної
допомоги під час встановлення ступеня збігу того, що повинно бути виконано, з
тим, що вже зроблено (у 70 % випадків); застосування способів зіставлення
виконаної роботи із зразком (у 10 % випадків); використання алгоритмів, пам’яток
(у 6 % випадків); здійснення перевірки з опорою на зразок (у 2 % випадків). У
76 % випадків учні не змогли самостійно сформулювати оцінні судження, а
продемонстрували орієнтованість на оцінку вчителя. У 4 % випадків виявляли
інтерес до процесу підбиття підсумків спільно виконаних дій.
Достатній

рівень

готовності

до

здійснення

навчально-дослідницької

діяльності за контрольно-оцінним критерієм продемонстрували 48,6 % (48,5 %)
учнів 3-х контрольних (експериментальних) класів і 45 % (46,4) учнів 4-х
контрольних (експериментальних) класів. Аналіз результатів виконання учнями
діагностичних завдань та дані анкетування вчителів засвідчили про наступне: учні
розуміють контроль як засіб попередження можливих помилок і виявлення
зроблених (у 99 % випадків) та як засіб корегування власних дій (у 84 % випадків).
Школярі вдавалися до самостійного здійснення поточного контролю (у 25 %
випадків) та результативного (у 45 % випадків). У 99 % випадків встановлювали
ступінь збігу того, що повинно бути виконано, з тим, що зроблено; визначали міру
(часткове чи повне) досягнення мети діяльності та застосовували способи
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зіставлення виконаної роботи зі зразком. У 89 % випадків школярі самостійно
виконували дії з використанням алгоритмів, правил, пам’яток. У 98 % випадків
правильно застосовували прийоми перевірки результатів дій з опорою на пам’ятку
(ключ, зразок) чи графічний образ (таблицю, схему, рисунок). У 73 % випадків
учні самостійно формулювали оцінні судження, у яких вказували на те, що
вийшло добре, яку помилку (помилки) допущено, як покращити свою роботу. У
96 %

випадків,

орієнтуючись

на

задані

педагогом

вимоги

чи

критерії,

обговорювали результати дій, які було отримано ними самостійно або під час
взаємодії в парі (групі). У 11 % випадків під час підбиття підсумків спільного
виконання дій потребували незначної допомоги вчителя.
На високому рівні готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за контрольно-оцінним компонентом знаходяться 17,9 % (18,4 %)
третьокласників контрольних (експериментальних) класів та 22 % (21,6 %) учнів
4-х контрольних (експериментальних) класів. У 99 % випадків учні сприймали
контроль як засіб попередження можливих помилок, виявлення зроблених і
корегування власних дій. Сформованість звички до здійснення поточного та
результативного контролю продемонстрували у 82 % та 99 % випадків відповідно.
Під час поточного контролю у 99 % випадків самостійно встановлювали ступінь
збігу того, що повинно бути зроблено, з тим, що фактично зроблено. У ході
результативного контролю встановлювали міру (часткове чи повне) досягнення
мети діяльності (у 99 % випадків); застосовували способи зіставлення виконаної
роботи зі зразком (у 99 % випадків); виконували дії з використанням алгоритмів,
правил, пам’яток та використовували в роботі прийоми перевірки результату дій з
опорою на пам’ятку, ключ, зразок, графічний образ (таблицю, схему, рисунок) (у
99 % випадків). У 94 % випадків самостійно висловлювали оцінні судження щодо
якості роботи, акцентуючи при цьому увагу на тому, що вийшло добре, яку
помилку (помилки) допущено. Також висловлювали думки, як покращити свою
роботу. У 96 % випадків, орієнтуючись на задані педагогом вимоги (критерії),
обговорювали результати дій, які було отримано самостійно та під час взаємодії з
іншими. У 92 % випадків самостійно підбивали підсумки спільного виконання дій.
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На основі одержаних експериментальних даних було виділено 4 рівні
готовності молодших школярів до здійснення навчально-дослідницької діяльності.
Перший рівень – високий. До цього рівня віднесено учнів, які переживають
емоційні стани (цікавість, здивування, вагання, сумніви, почуття нового)

від

процесу відкриття нових знань і способів дій. Вони часто отримують задоволення
від докладання вольових зусиль, цілеспрямовано долають невдачі, що виникали під
час здійснення діяльності; демонструють інтерес до дій, які виконують; ставлять
запитання, спрямовані на поглиблення власних знань; виконують додаткове
завдання на уроці та вдома; здійснюють пошук нової інформації та оперують нею;
доводять розпочату діяльність до логічного завершення.
Під час виконання завдання швидко схоплюють його суть. Усвідомлюють і
приймають мету діяльності, поставлену вчителем, або формулюють її самостійно.
Визначають перелік дій, необхідний для досягнення мети діяльності. Результати
майбутніх дій співвідносять із новими знаннями та способами діяльності.
Самостійно актуалізують попередньо набуті знання й уміння; визначають спосіб
добору дій (аналогізування (копіюють чітко визначену й відому їм схему (модель,
структуру, послідовність) дій); комбінування (розташовують заданий перелік дій у
порядку, необхідному для досягнення результату); конструювання (визначають
перелік дій та встановлюють порядок їх виконання у складі діяльності)). У
переважній більшості випадків самостійно добирають матеріали й знаряддя
діяльності, орієнтуючись при цьому на зміст завдання, мету діяльності та умови, у
яких виконуватимуться дії.
Виявляють активність під час спільного обговорення в парі (групі) мети й
способу

добору

дій

у

складі

діяльності

(аналогізування,

комбінування,

конструювання); пригадування необхідних знань і досвіду; узгодження підходу до
здійснення взаємодії (розподіл ролей чи послідовне виконання дій (ти (я) спочатку,
а я (ти) потім); розподілу дій у відповідності до визначеної педагогом форми
співпраці (спільно-індивідуальна, спільно-послідовна чи спільно-взаємодіюча). Під
час виконання дій у парі й групі дотримуються спільних домовленостей про
взаємодію.
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Учні розуміють контроль як засіб попередження можливих помилок,
виявлення зроблених і корегування власних дій; здійснюють поточну рефлексію на
основі само- і взаємоконтролю ходу виконання дій та підсумкову рефлексію на
основі само- і взаємооцінки результатів діяльності. У переважній більшості
випадків самостійно встановлюють ступінь збігу того, що повинно бути зроблено, з
тим, що фактично отримано; встановлюють міру (часткове чи повне) досягнення
мети діяльності; застосовують способи зіставлення виконаної роботи зі зразком;
виконують дії з використанням алгоритмів, правил, пам’яток та використовують у
роботі прийоми перевірки результату дій з опорою на пам’ятку, ключ, зразок,
графічний образ (таблицю, схему, рисунок). Самостійно висловлюють оцінні
судження про те, що в них вийшло добре, яку помилку (помилки) допустили, як
покращити свою роботу. З опорою на задані педагогом вимоги (критерії)
обговорюють результати, які отримали під час самостійного виконання дій. У
переважній більшості випадків самостійно підбивають підсумки спільного
виконання діяльності.
Другий рівень – достатній. Учні демонструють бажання отримати гарну
оцінку, докладають вольові зусилля для виконання діяльності. Епізодично
заглиблюються в пізнавальну проблему, цілеспрямовано долають невдачі, що
виникають під час здійснення діяльності, ставлять запитання, спрямовані на
поглиблення власних знань. У переважній більшості випадків виявляють бажання
довести розпочату діяльність до логічного завершення.
Під час виконання завдання схоплюють його суть за умови збільшення часу
або постановки уточнювальних запитань. Усвідомлюють і приймають мету
діяльності, яка сформульована вчителем. У переважній більшості випадків
самостійно формулюють мету майбутньої діяльності; співвідносять результати
майбутніх дій із новими знаннями та способами діяльності; актуалізують
попередньо набуті знання й уміння; визначають перелік дій та встановлюють
порядок їх виконання у складі діяльності, використовуючи при цьому такі способи
добору дій, як аналогізування, комбінування, конструювання; добирають матеріали
й знаряддя діяльності, акцентуючи увагу на змісті завдання та на меті діяльності.
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Без зовнішніх спонукань епізодично виявляють активність у процесі
спільного обговорення в парі (групі) мети й способу добору дій у складі діяльності;
пригадують необхідні знання й досвід. Самостійно можуть домовитися про спосіб
здійснення взаємодії в парі (розподіл ролей чи послідовне виконання дій (ти (я)
спочатку, а я (ти) потім) та групі (активно долучаються до розподілу дій у
відповідності до визначеної педагогом форми взаємодії (спільно-індивідуальна,
спільно-послідовна чи спільно-взаємодіюча). У переважній більшості випадків
дотримуються спільних домовленостей про визначені способи взаємодії з іншими.
Розуміють контроль як засіб попередження можливих помилок, виявлення
зроблених і корегування власних дій; здійснюють підсумкову рефлексію на основі
само- і взаємооцінки результатів діяльності. Вдаються до здійснення поточного
контролю лише у разі стимулювань з боку вчителя. У переважній більшості
випадків самостійно встановлюють ступінь збігу того, що повинно бути, з тим, що
зроблено; визначають міру (часткове чи повне) досягнення мети діяльності;
застосовують способи зіставлення виконаної роботи із зразком. Ставлять
уточнювальні запитання під час виконання дій з використанням алгоритмів,
правил, пам’яток та в процесі застосування прийомів перевірки результату дій з
опорою на пам’ятку (ключ, зразок) чи графічний образ (таблицю, схему, рисунок).
Потребують незначної допомоги педагога під час формулювання оцінних
судження, у яких вказують на те, що вийшло добре, яку помилку чи помилки
допущено та висловлюють думки, як покращити свою роботу. Орієнтуючись на
задані

педагогом

вимоги

(критерії),

обговорюють

результати

самостійно

виконаних дій. У переважній більшості випадків для підбиття підсумків спільного
виконання діяльності, потребують незначної допомоги.
Третій рівень – середній. Ця група учнів вирізняється поміж інших школярів
демонструванням бажання сподобатися дорослим та (чи) однокласникам.
Епізодично ставлять запитання, спрямовані на поглиблення власних знань. Не
виявляють бажання виконувати додаткове завдання на уроці й (чи) вдома.
Інколи відповідають на запитання, що потрібно зробити за змістом завдання,
задачі, вправи, проекту, спостереження, практичної роботи, досліду, гри, оскільки
не розуміють суті майбутньої діяльності. Не завжди усвідомлюють і приймають
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мету діяльності, яка сформульована вчителем, та не вдаються до самостійного її
формулювання.
Потребують допомоги вчителя під час пригадування необхідних знань і
досвіду; визначення переліку дій та встановлення порядку їх виконання у складі
діяльності, використовуючи при цьому такі способи добору дій, як комбінування,
конструювання; добирають матеріали й знаряддя діяльності, не акцентуючи увагу
на змісті завдання, меті діяльності та умовах її здійснення. У переважній більшості
випадків самостійно виконують аналогізування, тобто копіюють чітко визначену
схему (модель, структуру, послідовність) дій з метою виконання подібного
завдання.

Результати

майбутньої

діяльності

співвідносять

із

правильним

розв’язанням прикладу (рівняння, задачі), виконанням вправи (завдання).
Виявляють труднощі в доборі матеріалів і знарядь діяльності.
Під час взаємодії в парі можуть самостійно домовитися про розподіл ролей.
Не виявляють активність, спрямовану на спільне визначення мети діяльності;
пригадування необхідних знань і досвіду; з’ясування способу добору дій
(аналогізування,

комбінування,

конструювання),

дотримання

спільних

домовленостей. Не долучаються до розподілу дій для здійснення спільноіндивідуальної, спільно-послідовної чи спільно-взаємодіючої форм співпраці під
час виконання діяльності.
Учні розуміють контроль як спосіб встановлення правильності виконання
дій. За безпосереднього керівництва вчителя встановлюють ступінь збігу того, що
повинно бути, з тим, що вже зроблено; застосовують способи зіставлення
виконаної роботи зі зразком; виконують дії з використанням алгоритмів,
пам’яток; перевіряють отриманий результат дій з опорою на зразок. Не можуть
самостійно сформулювати оцінні судження, оскільки орієнтовані на оцінку
вчителя. Не цікавляться процесом підбиття підсумків спільного виконання
діяльності.
Четвертий рівень – початковий. До цього рівня віднесено учнів, які в
переважній більшості випадків не виявляють потребу в здійсненні навчальної
діяльності та у виконанні додаткових завдань на уроці й (чи) вдома. Можуть
виявляти інтерес до об’єкту вивчення, як тимчасову реакцію, спричинену його
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новизною, незвичайністю, контрастністю, рухомістю чи яскравістю. Епізодично
учні ставлять запитань, зміст яких спрямований на поглиблення власних знань.
Інколи відповідають на запитання, що потрібно зробити за змістом завдання,
задачі, вправи, проекту, спостереження, практичної роботи, досліду, гри, оскільки
не розуміють суті майбутньої діяльності. Швидко забувають мету діяльності, не
визначають послідовність дій у складі діяльності, під час роботи постійно
відволікаються.

Результати

майбутньої

роботи

вбачають

у

правильному

розв’язанні прикладу (рівняння, задачі), виконанні вправи (завдання) або взагалі
не розуміють, що потрібно робити.
Потребують активної допомоги педагога для пригадування необхідних
знань і досвіду та під час добору матеріалів і знарядь діяльності. Епізодично
можуть самостійно застосувати такий спосіб добору дій, як аналогізування. Учні
не виявляють активність у парі та в групі. Виявляють байдужість до виконання
контрольно-оцінних

дій.

Можуть

сформулювати

оцінні

судження,

які

стосуватимуться дотримання / не дотримання зовнішніх вимог (брудно чи
охайно). Не помічають помилок, які зроблені іншими учнями.
Якісний і кількісний аналіз стану готовності молодших школярів до
здійснення

навчально-дослідницької

діяльності

на

початку

експерименту

засвідчив, що учні знаходяться на різних рівнях готовності до самостійного
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій (табл. 4.8).
Більшість із виконаних діагностичних завдань засвідчила, що в цілому
школярі орієнтовані не на оволодіння новими знаннями й способами діяльності, а
на отримання гарних оцінок. Також з’ясовано, що значна кількість дітей лише за
спонукань учителя визначають мету діяльності, планують дії, які виконуватимуть,
передбачають результат майбутньої діяльності, здійснюють поточний контроль за
процесом виконання дій у складі діяльністю. На нашу думку, увага вчителів
недостатньо зосереджена на формуванні досвіду самостійного відкриття нових
знань і способів дій.
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Таблиця 4.8

Клас

Розподіл учнів 3-4-х класів
за рівнями готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
(за результатами констатувального експерименту) (у %)
Критерії

3
мотиваційно-вольовий

Розподіл учнів за рівнями у %
високий
ЕК
КК
23.4 22.1

достатній
ЕК
КК
45.8 48.5

середній
ЕК
КК
30.6 29.1

початковий
ЕК
КК
0.2
0.3

4

22

21

44.3

43.2

32.1

34.5

1.6

1.3

3

17.4

16.9

42.6

41.7

36

38.4

4

3

4
3

18.3
17.3

17.9
8.7

45.7
44.8

48.2
27.5

33
35.7

31.9
54.2

3
2.2

2
9.6

4
3

19.1
15.7

9.9
14.9

42.4
37.9

30.2
39.7

35.1
44.4

54.1
43.7

3.4
2

5.8
1.7

4

16.6

17.1

39.3

41

42.5

40.3

1.6

1.6

3

18.4

17.9

48.5

48.6

30.8

31.4

2.3

2.1

4

21.6

22

46.4

45

30.3

32

1.7

1

3

18.4

16.1

43.9

41.2

35.5

39.4

2.2

3.3

4

19.5

17.6

43.6

41.5

34.6

38.6

2.3

2.3

орієнтаційний
індивідуальновиконавський
інтерактивновиконавський

контрольно-оцінний

Середнє

Результативність

організації

навчально-дослідницької

діяльності

в

початковій школі залежить від цілеспрямованого залучення учнів до процесу
самостійного відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій, акцентування
уваги на різних способах учіння молодших школярів та на здійсненні вчителем
фахової діяльності як поліфункціональної.
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Висновки до четвертого розділу
Аналіз сучасної теорії та практики організації навчальної, дослідницької та
навчально-дослідницької діяльності, здійснений з акцентом на пізнавальній
самостійності учнів та взаємодії з іншими, засвідчив, що в наукових працях йдеться
про рефлексивну суб’єкт-суб’єктну взаємодію вчителя з учнями. На відміну від
чисто механічної взаємодії («запитання-відповідь») ця взаємодія спрямовується на
обмін смислами та на самовираження учасників діяльності. Налагодженню
рефлексивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії сприяють дії вчителя, які спрямовано
на прийняття учнями навчальної мети, стимулювання їх до висловлювання власних
думок, прийняття різних ставлень і міркувань стосовно визначеної проблеми.
Взаємодія вчителя з учнями здійснюється з доцільним використанням різних
прийомів, у тому числі й прийому створення ситуації співроздумів (постановка
риторичних, упереджених, проблемних, відкритих запитань, створення проблемної
ситуації в процесі зіставлення різних думок, фактів, подій, способів дій, розв’язків
тощо) та прийому створення ситуації співпереживання (доречне звернення до
досвіду учнів, проговорювання власного досвіду, досвіду інших).
У контексті організації взаємодії учнів між собою в групових формах
навчальної діяльності індивідуальну роботу розглянуто як спосіб виконання
самостійної роботи та як невід’ємну складову роботи учнів у парі та групі.
Процесом здійснення самостійної роботи передбачено виконання кожним учнем
пари (групи) завдання (вправи, задачі тощо) однакого змісту й ступеня складності;
диференційованого змісту (враховуються індивідуальні особливості учнів); різних
частини одного й того ж завдання (вправи, задачі тощо). Результати пізнавальної
самостійності, які отримано кожним учнем, використовуються для подальшої
діяльності у складі пари (групи), котра вибудовується у відповідності до певної
моделі взаємодії або на основі інтегрування декількох моделей.
Взаємодія в групових формах організації навчальної діяльності стосується
здійснення узгоджених дій у процесі виконання завдання (вправи, задачі тощо), яке
може бути однаковим для гетерогенних груп чи диференційованим для
гомогенних; взаємодоповнюючим за змістом; послідовно пов’язаним із завданнями
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інших

груп

логікою

матеріалу, різним

(однаковим)

способом

виконання.

Виконання завдання на основі взаємодії у парі розглядається і як самостійний вид
діяльності, і як підготовчий етап роботи учнів у групах.
Успішність організації взаємодії учнів між собою в групових формах
навчальної діяльності залежить від типу і складності завдання (вправи, задачі,
проекту тощо), дотримання оптимальної чисельності членів групи, усвідомлення
учнями мети й цілей діяльності, чіткого розуміння ролі / функцій у взаємодії,
характеру спілкування в групі.
Пізнавальна самостійність учнів та взаємодія з іншими в процесі здійснення
дослідницької діяльності набуває вияву під час організації вчителем навчання як
дослідження, навчального дослідження (І. Єрмакова, С. Максименко, С. Омельчук,
Ю. Руденко, О. Савенков, П. Середенко, К. Ягодовський та ін.), дослідницького
навчання (М. Кларін), дослідницького циклу навчання (І. Гавриш), навчання через
дію й дослідження дій (М. Мелманн, О. Пометун) та проведення уроку-дослідження
(В. Загвязинський, С. Омельчук, В. Пазинін та ін.) як уроку з елементами
дослідження (учні відпрацьовують лише окремі дослідницькі прийоми) та як
власне уроку-дослідження (засвоюють етапи наукового пізнання, опановуючи
методику наукового дослідження). У переважній більшості випадків зазначені
способи організації дослідницької діяльності учнів використовуються учителями
початкової школи лише епізодично.
Аналіз підручників для 1-4-х класів, здійснений з метою з’ясування
можливостей використання їхнього змістового контенту в процесі організації
навчально-дослідницької діяльності учнів, засвідчив що дослідницькі, пізнавальні,
навчально-творчі завдання є на сторінках підручників «Природознавство»,
«Літературне читання», «Я у світі», «Трудове навчання», «Математика»,
«Українська мова»; навчальні проекти представлено в змістовому контенті
підручників «Літературне читання», «Природознавство», «Я у світі»; практичні
роботи – «Трудове навчання», «Природознавство», «Математика»; екскурсії –
«Природознавство», «Трудове навчання»; вправи – «Українська мова»; задачі –
«Математика»; спостереженнями – «Природознавство», «Літературне читання», «Я
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у світі», «Трудове навчання», «Математика», «Українська мова»; досліди –
«Природознавство»;

проблемні

ситуації

–

«Літературне

читання»,

«Природознавство», «Я у світі», «Математика», «Українська мова», «Трудове
навчання». Також на сторінках підручників передбачено: репродуктивний і
творчий рівні виконання розумових та практичних дій; організацію взаємодії
дитини з однокласниками та батьками; обмірковування відповідей на запитання,
які стимулюють пізнавальну самостійність учнів.
За результатами вивчення масового педагогічного досвіду зроблено
висновки:

1) учителі

оперують

терміном

«дослідницька

діяльність»

та

організовують її в урочний і позаурочний час; 2) термін «навчально-дослідницька
діяльність» не є вживаним у педагогічній практиці; 3) учителі характеризують
процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій як дослідницьку
діяльність, оскільки не розмежовують понять «дослідницька діяльність» та
«навчально-дослідницька діяльність»; 4) відкриття учнями суб’єктивно нових знань
і способів дій організовується вчителем: а) на уроках природознавства під час
проведення дослідів, спостережень; б) на уроках математики у процесі порівняння
задач чи прикладів; в) на уроках української мови під час виконання вправ;
5) навчальні проекти, практичні роботи, екскурсії, дидактичні ігри є типовим
явищем в педагогічній практиці вчителя початкових класів, проте мета їх
проведення в урочний та позаурочний час не формулюється як залучення учнів до
процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій; 6) організація
навчально-дослідницької діяльності здійснюється вчителем епізодично та частково,
оскільки а) увага учнів не зосереджується на самому процесі виконання навчальнодослідницької діяльності; б) не використовується вся палітра засобів організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів; в) учителі не обізнані з
особливостями

організації

навчально-дослідницької

діяльності

учнів

з

висвітлювалися

у

використанням навчально-дослідницьких завдань.
Окремі

аспекти

проблеми,

викладені

у

розділі,

публікаціях, які відображають основні наукові результати дисертації [339; 344;
365; 641.
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РОЗДІЛ V
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
5.1. Смислові

лінії

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших школярів
Сутнісний зміст поняття «організація» суттєво впливає на процес організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. З огляду на зазначене
вдамося до його розкриття.
У виданні «Енциклопедія освіти» поняття «організація» трактується як
«внутрішня підпорядкованість, узгодженість, сукупність процесів або дій, що
ведуть до вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого. Це 1) упорядковане
об’єднання людей, які діють відповідно до основної мети його створення; як
соціальна система функціонує на основі спільних професійних інтересів,
розроблених положень, статутів, програм; 2) неформальна спільнота людей, які
об’єднуються завдяки спільним інтересам, за власним вибором; йдеться про
позаслужбові контакти людей; до таких організацій належать методичні об’єднання
вчителів, об’єднання дитячих та юнацьких організацій у школах тощо;
3) технологічна функція управління… функція організації характеризує певною
мірою поведінку суб’єктів і взаємодію частин системи» [187, с. 613].
Врахувавши полісемантичність поняття «організація» виокремимо смислові
лінії ймовірного вияву значень у контексті процесу організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів. Перша смислова лінія найменована
нами так: організація як процес, що здійснюється з певною метою. До
трактувань, у яких полісемантичність поняття «організація» набуває конкретного
вияву в смисловій лінії «організація як процес, що здійснюється з певною метою»,
можемо віднести такі: упорядкування, зведення чогось до певної системи, надання
чомусь планомірного, узгодженого характеру, як певний порядок у побудові та
функціонуванні тих чи інших об’єктів (М. Черпінський); діяльність щодо створення
стану упорядкованості об’єкта і суб’єкта управління, рівно як відносин між ними
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(В. Афанасьєв); певна розробка форм, методів і засобів діяльності, коли управлінці
передбачають відповідь на запитання «Як це будемо робити?» (Де? Коли? В яких
формах роботи? З використанням яких засобів?) (В. Пікельна).
І. Раченко [469] розрізняє такі аспекти організації як процесу, що
здійснюється з певною метою: упорядкованість (організованість системи, тобто її
певний стан) та спрямованість (відповідність чи невідповідність організації умовам
оточуючого середовища). За О. Новіковим, категоріальні ознаки поняття
«організація» мають вияв у: внутрішньому упорядкуванні, узгодженій взаємодії
більш або менш диференційованих й автономних частин цілого, обумовлених його
побудовою; наявності сукупності процесів або дій, які призводять до формування і
вдосконалення взаємозв’язків між частинами цілого; об’єднанні суб’єктів, які
реалізують певну програму або мету й діють на основі певних правил і процедур.
Організація як процес, що здійснюється з освітньою метою

має

здійснюватися поетапно. Т. Байбара [24] виокремлює два етапи цього процесу:
підготовчий та виконавський. На підготовчому етапі відбувається відбір
необхідних засобів наочності, додаткових матеріалів, забезпечення виконання
учнями випереджувальних завдань. Учителем попередньо виконуються досліди,
практичні роботи, окремі завдання, що дає змогу заздалегідь внести корективи в
розроблену модель. Виконавський етап – це безпосередня організація процесу
учіння на уроці, керівництво шляхом постановки системи навчальних задач
створення сприятливих умов для їх сприймання, осмислення і розв’язання з різним
рівнем самостійності дітей, у різних формах їхньої діяльності, під безпосереднім
або опосередкованим керівництвом учителя.
За Н. Мойсеюк [370], організація як процес, що здійснюється з освітньою
метою, містить три головних етапи: підготовчий, основний і заключний. На етапі
підготовки педагогічного процесу створюються належні умови для протікання
процесу в заданому напрямку. З цією метою вирішуються такі завдання, як:
цілепокладання, діагностика умов, прогнозування досягнень, проектування та
планування розвитку процесу. На основному етапі (етапі здійснення педагогічного
процесу) слід передбачити постановку мети й завдань діяльності; взаємодію
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педагогів і вихованців; використання визначених методів, засобів і форм
педагогічного процесу; створення сприятливих умов; стимулювання діяльності
учнів; забезпечення зв’язку педагогічного процесу з іншими процесами.
Результативність педагогічного процесу залежить від того, наскільки доцільно ці
елементи пов’язані між собою, наскільки їх спрямованість та реалізація
відповідають меті. Заключний етап організації освітнього процесу – етап аналізу
досягнутих результатів. Він необхідний для того, щоб проаналізувати хід і
результати педагогічного процесу, зрозуміти причини відхилення від плану,
визначити, де, як і чому допущені помилки. Практика свідчить, що найбільше
помилок допускається тоді, коли педагог ігнорує діагностику й прогнозування
процесу і працює «навпомацки». Такий процес нічого, окрім втрати інтересу, часу,
зусиль, учням не дає.
Відповідно до міркувань І. Беха [31], організація як процес, що здійснюється
з освітньою метою, має реалізовуватися з дотриманням такої сукупності умов:
1) формування цілісного уявлення про світ (формування узагальненого й цілісного
уявлення про природу, суспільство, самого себе, значення й місце кожної науки в
системі

наук);

2) реалізації

міні-максу

(пропонування

змісту

освіти

на

максимальному (творчому) рівні й забезпечення його засвоєння на рівні соціально
безпечного мінімуму, тобто освітнього стандарту); 3) створення психологічного
комфорту (зняття всіх стресогенних чинників, які мають вияв у процесі навчання);
4) забезпечення варіативності (формування в учнів здібностей до системного
аналізу варіантів діяльності й вибору з них оптимального); 5) реалізація творчого
начала

(максимальна

орієнтація

на

творче

начало

в

навчальній

діяльності); 5) неперервність між усіма етапами навчального процесу (між
самовизначенням діяльності на уроці, коли створюються умови для виникнення
внутрішньої потреби розпочати діяльність; актуалізацією знань і вмінь, достатніх
для вироблення нового способу дій, що вимагає тренування відповідних розумових
операцій; постановкою проблеми (учні співвідносять свої дії з нормою (способом
(алгоритмом), поняттям) і на цій основі визначають причину утруднення);
побудовою проекту виходу з утруднення (школярі «відкривають» нове знання);
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первинним закріпленням (учні у формі комунікативної взаємодії розв’язують
(виконують) типові задачі (завдання) новим способом з проговорюванням способу
(алгоритму) дії вголос); самостійною роботою й самоперевіркою; рефлексією
діяльності на уроці та обговоренням наступної діяльності (підсумок уроку).
Зовнішній бік організації як процесу, що здійснюється з освітньою метою,
пов’язаний з часом, простором, кількістю тих, кого навчають, та з порядком
реалізації дій, спрямованих на досягнення результату, які об’єднанні між собою
метою проведення підготовчого й основного етапів організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів.
Другу смислову лінію ймовірного вияву значення поняття «організація» у
контексті навчально-дослідницької діяльності учнів найменовано нами організація
як процес управління. Приміром трактування, у якому полісемантичність поняття
«організація» набуває вияву відповідно до другої смислової лінії, може слугувати
визначення поняття «організація», що запропоновано Н. Мойсеюк. «Це функція
управління, яка спрямована на формування і регулювання структури взаємодій і
відносин, необхідна для виконання прийнятих планів і реалізації управлінських
рішень» [370, с. 643].
Зазначимо, що у наукових працях С. Гончаренка [140], Л. Калініної [227;
573], В. Кушніра [140], Н. Тализіної [571] феномен «управління» розглянуто за
реалізованості різних підходів, серед яких виокремимо такі, як системнокібернетичний (управління – це процес взаємодії підсистем, які виступають в
якості суб’єкта і об’єкта управління, тобто це єдине ціле, це динамічна система в
контурі якої й проходять процеси управління» [227, с. 206]; функціональний
(«управління слід розглядати не як одномоментну дію, а як комплекс неперервних
взаємопов’язаних дій суб’єкта управління, тобто процес, який має початок і кінець,
тривалість і розвиток у часі і просторі» [573, с. 45]; синергетичний («дає змогу
розглядати управління як поліфонічну (багатозначну, багатоаспектну, варіативну)
систему, нелінійний процес виявлення нерозкритих станів і механізмів управління
складними соціально-педагогічними системами; прогнозувати розвиток діяльності
суб’єктів управління» [573, с. 9]; «управління ґрунтується не на впертому
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насильстві педагогічної реальності, а на поєднанні «втручання» вчителя із
внутрішніми тенденціями розвитку педагогічної реальності. Для вчителя важливим
є розуміння детермінізму педагогічного процесу як неоднозначного майбутнього з
можливістю виходу на бажане майбутнє [140, с. 18]); психологічний («управляти –
це не подавляти, не нав’язувати процесу хід, що заперечує його природу, а навпаки,
максимально враховувати природу процесу, узгоджувати кожну дію процесу з його
логікою» [571, с. 43].
Далі розглянемо семантичне поле поняття «управлення» як самодостатньої
дефініції, так і у складі смислової лінії організація як функцію управління. У
«Словнику української мови» [553] лексема «управляти» розглядається у двох
значеннях: «управляти 1» (виконувати, завершувати якусь роботу, справу; надавати
кому-небудь належного вигляду, задовольняти його потреби; доводити до ладу щонебудь) та «управляти 2» (спрямовувати діяльність, роботу кого-, чого-небудь;
бути на чолі когось, чогось; керувати).
Відповідно до міркувань Л. Калініної, визначення понять «управління»
можна «класифікувати за ознаками розгляду його як процесу або як діяльності
суб’єкта: процес цілеспрямованого впливу суб’єкта на об’єкт управління
(Л. Даниленко, В. Крижко, Н. Островерха, Є. Павлютенков); процес переходу
складної

динамічної

Ю. Конаржевський,

системи

В. Крижко,

у

якісно

вищий

Н. Островерхова,

стан

(Л. Даниленко,

Є. Павлютенков);

процес

прийняття і реалізації управлінських рішень у системі управління (Л. Даниленко,
В. Звєрєва, Н. Островерхова, В. Пікельна); процес постійного руху і обміну
інформацією між об’єктом і суб’єктом управління з урахуванням постійних змін
внутрішнього і зовнішнього середовища та прямих і зворотних зв’язків
(Л. Калініна, В. Пікельна); соціально-економічний і організаційно-педагогічний
процес

(В. Пікельна,

О. Удод);

діяльність

керуючої

системи

(Є. Хриков);

безперервний процес функціонування системи, що управляє (Н. Хміль); активна
взаємодія

керівників

шкіл

та

інших

учасників

педагогічного

процесу

(Ю. Конаржевський); цілеспрямована особлива діяльність суб’єктів управління
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(Д. Дзвінчук, Г. Єльнікова, В. Козаков, В. Крижко, Ю. Конаржевський, В. Лазарєв,
О. Моісєєв, Є. Павлютенков та ін.)» [227, с. 33-34].
Беручи за основу визначення поняття «управління», яке запропонували
Л. Калініна й В. Пікельна (управління – це «процес постійного руху і обміну
інформацією між об’єктом і суб’єктом управління з урахуванням постійних змін
внутрішнього і зовнішнього середовища та прямих і зворотних зв’язків» (цит. за:
[227, с. 34])) розглянемо поняття «об’єкт управління», «суб’єкт управління» та
акцентуємо увагу на розкритті педагогічного контексту смислової лінії організація
як процес управління.
Л. Калініна зазначає, що «у системі управління розрізняють дві підсистеми:
суб’єкт управління – керуюча система й об’єкт управління – керована система, що
перебувають у постійній взаємодії між собою» [227, с. 205]. Також вказує на те, що
суб’єкт

управління

виконує

функціонально-посадові

обов’язки,

реалізує

управлінські функції, приймає рішення, організовує їх реалізацію, здійснює
контроль за їх виконанням, відповідає за результати діяльності. «Об’єкт
управління – це те, що підлягає впливу» [Там само, с. 205].
У наукових джерелах [25; 227, 515] йдеться про різні об’єкти управління.
Зокрема й такі: «людина, учень, учитель, вихователь, і їхні об’єднання – учнівські і
педагогічні колективи» [227, с. 36]; «діяльність вчителя (у цьому випадку, мова
йтиме про «самоуправління вчителем власною педагогічною діяльністю»,

що

включає планування педагогічної діяльності, її організацію, стимулювання,
контроль, коригування, аналіз й оцінювання результатів)» [25, с. 53]; «діяльність
учня (учитель має допомогти йому стати активним суб’єктом власної діяльності,
здійснюваної у загальній системі колективної роботи, та розвивати готовність до
самоуправління (саморегуляції, самоорганізації та самоконтролю)» [515, с. 331].
Організацію як процес управління будемо розглядати з урахуванням
напрацювань

Л. Калініної

взаємопов’язаних

функцій;

[573]:

1) управління

2) функції

є

інтегрованою

вичленовуються

на

основі

сумою
трьох

класифікаційних ознак: 1) етапи (стадії) процесу управління (це загальні функції);
2) сфера (вид) діяльності (конкретні або спеціальні функції); 3) структура (вид)
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об’єкту (ці функції можуть бути представлені об’єктом управління (педагогічний,
учнівський

колективи,

обслуговуючий

персонал),

компонентами

процесу

управління (мета, види, функції, результати діяльності)); 4) до функцій управління
віднесено планування, організацію, розпорядництво (командування), мотивацію,
керівництво, координацію, контроль тощо; 5) функції управління відрізняються
управлінськими діями суб’єктів, змістом і результатами; 6) при визначенні функцій
управління необхідно вказати не тільки дії суб’єкта, але й об’єкта управління;
7) управлінськими діями є планування, прогнозування, аналіз, організацію,
розпорядництво, комунікацію, оцінку, інформування, стимулювання тощо.
Сутність смислової лінії «організація як процес управління» набуває певної
конкретизації з огляду на
- класифікацію управління (за Г. Єльніковою) за рівнем управління (державне,
регіональне, шкільне, адміністративне, педагогічне та ін.); суб’єктом управління
(адміністративне,

партисипативне

(спільне,

сукупне);

типом

інформації

(стратегічне, тактичне, оперативне); орієнтацією (за процесом, за результатом);
типом реагування (ситуативне, випереджувальне); інтегративністю (несистемне,
системне);
- типи педагогічного управління (за В. Беспалько) (розімкнуте (некерована і
неконтрольована діяльність учнів); циклічне (з контролем, самоконтролем і
взаємоконтролем); розсіяне (фронтальне); спрямоване (індивідуальне); ручне
(вербальне); автоматизоване (за допомогою різних засобів);
- стилі

педагогічного

управління

(за

Л. Столяренко)

(автократичний

(самовладний) (учитель управляє процесом одноосібно, не дозволяє учням
висловлювати свої погляди, критичні зауваження; послідовно висуває учням
вимоги і жорстко контролює їх виконання); авторитарний (владний) (учитель
допускає можливість участі учнів в обговоренні питань навчальної діяльності, але
рішення приймає сам, учням відводиться лише роль пасивних виконавців),
демократичний (спілкування ґрунтується на глибокій повазі, орієнтації на
самоорганізацію, самоуправління особистості та учнівського колективу, передбачає
врахування вчителем думки учнів; залучає учнів до активної участі в спільній
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діяльності, що сприяє усвідомленню ними власної відповідальності, підвищенню
їхньої зацікавленості й творчості); ліберальний (учитель не має стійкої педагогічної
позиції, легко підкоряється суперечливим впливам; прагне не втручатися в життя
колективу, що виявляється у низькому рівні вимог до вихованців); ігноруючий
(учитель намагається якомога менше втручатися в діяльність і життєдіяльність
учнів); панібратський (учитель ухиляється від управління учнями); непослідовний
(управління спілкуванням з учнями учитель здійснює залежно від зовнішніх
обставин і власного емоційного стану, що призводить до дезорганізації в
навчальній діяльності вихованців та до виникнення конфліктних ситуацій));
- стилів педагогічного управління (за Л. Таленом) (стиль управління
«Сократ» (учитель навмисне провокує учнів до дискусій); стиль

управління

«керівник групової дискусії» (педагог орієнтований на досягнення згоди і
встановлення співробітництва між учнями, а себе реалізує в ролі посередника);
стиль управління «майстер» (демонструє зразок виконання дій для подальшого
наслідування учнями); стиль управління «менеджер» (прагне до спілкування з
усіма учнями у процесі виконання навчальної діяльності, обговорення результатів
контролю й оцінювання кінцевого результату); стиль управління «генерал»
(підкреслено вимогливий, учень має підпорядковуватися всім вимогам та наказам);
стиль управління «тренер» (учні діють подібно до гравців однієї команди, лише всі
разом можуть досягти мети; для вчителя головним є кінцевий результат (на зразок
голу у футболі)).
Стилі управління мають вияв у певних управлінських діях: 1) автократичний
або самовладний (наказ, вказівка, інструкція, контроль); 2) авторитарний (наказ,
вказівка, інструкція, подяка, яка має вигляд докору «Ти добре сьогодні розв’язав
задачу. Не чекав від тебе такого»); 3) демократичний (заохочення, порада,
інформування, керування, узгодження); 4) ліберальний (форма роботи вчителя
ззовні

видається

демократичною,

проте

пасивність,

незацікавленість,

непослідовність, не чіткість, брак відповідальності роблять діяльність учнів
некерованою); 5) ігноруючий (учитель практично ухиляється від управління
діяльністю учнів, обмежуючись викладанням навчального матеріалу).
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Л. Дерев’яна [169] акцентує увагу на тому, що управління виступає одночасно
як циклічний і безперервний процес, який створюється одночасним і послідовним
виконанням багатьох циклів управління. Управлінський цикл починається з
визначення цілей і завдань, а завершується їх вирішенням та досягненням поставленої
мети. Завдання педагога полягає в зміні стану керованого процесу, доведенні його до
бажаного рівня. Управління навчанням передбачає визначення місця кожного
учасника цього процесу, його функцій, прав і обов’язків, створення сприятливих умов
для якнайкращого виконання ними завдань.
За Т. Хлєбніковою, управління діяльністю школярів можна представити у
вигляді технологічного ланцюга: діагностика (аналіз навчальної діяльності,
педагогічної ситуації, вихід на проблемно-орієнтований аналіз) → цілепокладання
(віддалені й близькі цілі

навчальної діяльності, блок операційно поставлених

цілей) → прогнозування (передбачення майбутніх потреб і способів вирішення,
наслідків) → проектування (створення програми розвитку) → конструювання
(розробка основних напрямів, конкретного змісту діяльності) → педагогічна
комунікація (спілкування, ставлення, адресні рекомендації, інформаційний вплив,
усунення протиріч, вирішення конфліктів, оцінювання діяльності) → організація →
результат (співвіднесений із прогнозуванням) → діагностика (контроль,
оцінювання) та корекція (регулювання).
Зазначимо, що у наукових джерелах поряд із поняттям «управління»
використовується поняття «керівництво». У роботі Л. Калініної [573] зазначається,
що «В. Козаков і Д. Дзвінчук не ототожнюють поняття «управління» і «керування»,
а розглядають керування як зв’язуючий елемент управління». На думку
Л. Калініної, таке тлумачення розрізнення «суперечить класичному визначенню
поняття управління». Далі у роботі йдеться про розведення цих понять у працях
Н. Андріанова та В. Пікельної та про ототожнення «у статтях 36, 37 (п. 1) Закону
України «Про загальну середню освіту». На основі аналізу авторських визначень у
низці наукових праць Л. Калініна робить такий висновок: «вчені, дослідники до
кібернетичних,

соціотехнічних

систем

застосовують

переважно

термін
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«керування», а до соціальних систем «управління», що є цілком тотожними
термінами за своєю сутністю [227, с. 203].
У контексті нашого дослідження поняття «управління» і «керування»
розглядаються як ієрархічно підпорядковані, оскільки керування ми розглядаємо як
одну із функцій управління. Далі проаналізуємо поняття «керування». У низці
наукових працях [25, 105, 198, 245, 580] зафіксовано синонімічне використання
понять «керування» і «керівництво». Зокрема, у роботі Н. Коваль [245] розглянуто
способи керівництва самостійною роботою пошукового характеру та вказано на те,
що таке керівництво можливе як через зміст пізнавальних завдань, що поступово
ускладнюються, так і шляхом спеціального формування дій, які складають структуру
вміння розв’язувати школярами пізнавальні завдання певного типу.
Н. Каневська, досліджуючи методику ефективного керівництва евристичною
бесідою, вказує на необхідність відбору навчального матеріалу, у змісті якого є
передумови засвоєння його шляхом евристичної бесіди; визнання рівнів готовності
учнів до участі в евристичній бесіді; розробки способів загальної і локальної
підготовки до неї; формування готовності до евристичної бесіди й поступове
приведення готовності до рівня, який необхідний для вирішення проблеми.
Н. Грюцева [148] акцентує увагу на поетапному керівництві, що сприяє
зростання ступеня самостійності й активності учнів у такій послідовності:
1) частково-самостійне розв’язання пізнавальних завдань з перенесенням знань у
нову ситуацію; 2) самостійне розв’язання учнями пізнавальних завдань.
У дослідженні Л. Титаренко [580] йдеться про керівництво процесом
формування самоконтролю молодших школярів. Учитель має здійснювати
керівництво

в опосередкованій і прямій

формах; передбачити

посилення

мотиваційного компонента; розвивати сприймання та загальнонавчальні уміння
учнів; спонукати до виконання контролюючих дій, ознайомлювати зі структурою та
операційним

складом

самоконтролю;

відпрацьовувати

прийоми

перевірки;

ознайомлювати зі способами виконання самоконтролю різних видів; формувати
вміння застосовувати їх у процесі виконання самостійної роботи.
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За О. Савченко, учитель, який прагне керувати розвитком учнів, має ставити
таке надзавдання навчального процесу – реалізувати навчальну мету з найбільшою
користю для розвитку кожної дитини [506, с. 119].
Аналіз роботи Т. Байбари [25] засвідчив синонімічне використання понять
«управління» і «керівництво». Вказується на те, що керівництво виконанням
навчальних завдань має особливість, яка виявляється у плануванні, організації,
стимулюванні, поточному контролі, регулюванні, коригуванні та в аналізі
результатів. На основних етапах розв’язання проблеми (аналіз проблемної ситуації,
формулювання

проблеми,

пошук

шляхів

її

розв’язання,

тобто

побудова,

передбачення і його доведення) доцільними прийомами регулювання і коригування є
такі: а) система навідних запитань, задач; б) послідовний аналіз змісту завдань;
в) актуалізація засвоєного, його порівняння з новим; г) аналогії.
У психолого-педагогічних джерелах [105; 198; 525] виокремлюються такі
види керування: пряме (вплив на пізнавальну діяльність учнів застосуванням
спеціальних вказівок, алгоритмічних приписів, які однозначно детермінують
виконання певних елементарних дій); оперативне (результат навчального впливу
виявляється відразу після його застосування); перспективне (засіб навчального
впливу спрацьовує тільки через певний проміжок часу); непряме (керування
спирається на певну орієнтувальну основу).
Під прямим керуванням розуміють вплив на діяльність учнів застосуванням
спеціальних вказівок, алгоритмічних приписів, які однозначно детермінують
виконання певних елементарних дій. Коли йдеться про оперативне керування, то
мається на увазі, що результат навчального впливу проявляється відразу після його
застосування. При перспективному керуванні засіб навчального впливу спрацьовує
тільки через певний проміжок часу. Керування діяльністю учнів має непрямий
характер, якщо воно спирається на певну орієнтовну основу.
У роботі Є. Задої [198] доводиться доцільність поєднання прямого і
опосередкованого способів керівництва роботою першокласників у групах
стабільно-динамічного складу.

291

На

переконання

перспективного

і

Ю. Галатюка

непрямого

та

керування

В. Тищука
забезпечує

[105],

застосування

жорстку

детермінацію

навчально-дослідницької діяльності, високий рівень творчої активності й ініціативи
учнів. Організовуючи навчально-дослідницьку діяльність учнів, слід застосовувати
два види навчальної допомоги: перспективну навчальну допомогу (надається учню
під час виконання навчально-дослідницької роботи й має забезпечити розкриття
перед ним загальних цілей діяльності, стратегій виконання роботи) та оперативну
навчальну допомогу (органічно доповнює навчальну допомогу перспективного
характеру, виконує адаптаційну функцію).
Беручи за основу три типи орієнтувальної основи діяльності, Ю. Галатюк та
В. Тищук виділяють три типи керування. Перший з них характеризується тим, що
орієнтувальна основа діяльності являє собою окремі зразки виконання навчального
завдання. Пристосовуючись до зразка, шляхом проб і помилок, учні поступово
навчаються виконувати його самостійно, але не можуть проаналізувати склад
пізнавальних дій. В основному учні орієнтуються на результат виконання роботи та
на його відповідність заданому зразку й не засвоюють способи діяльності.
Особливістю другого типу керування є те, що орієнтувальна основа містить не
тільки зразки виконання завдання або окремі дії, а й вказівки на ті прийоми,
завдяки яким може бути виконане дане завдання. Але ці вказівки можуть бути
застосовані тільки до даного окремого завдання й носять конкретний характер.
Кожне нове завдання супроводжується пояснення способів його виконання. Третій
тип керування заснований на виділенні загальних орієнтирів виконання навчальних
завдань. З їхньою допомогою в учнів формуються узагальнені способи діяльності.
Це забезпечує можливість їхнього широкого перенесення, гнучкість виконання та
самостійність застосування.
Під

час

полілогічного

спілкування

необхідно

керувати

слуховим

зосередженням учнів на висловлюваннях однокласників. Виконання індивідуальної роботи потребує вияву самоорганізованості до діяльності. Робота в парі
(групі) базується на певному соціальному досвіді, умінні працювати в парі (групі),
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виконувати ролі (від співучасті до лідерства під час взаємодії з іншими), виявляти
зацікавленість результатом спільної роботи.
На основі аналізу змісту трактувань поняття «організація», поданих у різних
наукових джерелах, нами виокремлено смислові ліній ймовірного вияву значення
досліджуваної

дефініції

у

контексті

«організація

навчально-дослідницької

діяльності учнів»: 1) смислова лінія «організація як процес, що здійснюється з
певною метою» (ключове слово смислової лінії «організація»); 2) смислова лінія
«організація як процес управління» (ключове слово смислової лінії «управління»);
3) смислова лінія «організація як процес керування, що є однією з функцій
управління» (ключове слово смислової лінії «керування»; керування розглянуто як
функцію управління).
Врахувавши полісемантику лексеми «організація», здійснимо ієрархізацію
понять «організація», «управління» та «керування» «організація». Як показано на
рисунку 5.1. поняття «організація» визначаємо родовим стосовно видових понять
«управління» і «керування». Поняття «управління» і «керування» розглядаємо як
синонімічні лексеми на рівні спрямування діяльності та як семантично різні, що
ієрархічно упорядковуються в системі «родове – видове», на рівні виконання
діяльності, оскільки керування розглядаємо як функцію управління.
Організація навчально-дослідницької діяльності учнів
Рівень виконання
діяльності
Родове

Управління

Видове

Керування як
функція
управління

Рівень
спрямування
діяльності
Управління

Керування

Синонімічні лексеми

Рис. 5.1. Рівнево-ієрархічне упорядкування понять «організація навчальнодослідницької діяльності учнів», «управління» та «керування»
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Отже,

організація

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів – це процес, який поетапно реалізується вчителем в початковій ланці
освіти на основі стратегічного, тактичного і оперативного управління та
супроводжується керуванням як функцією оперативного управління.
Суть моделі організації навчально-дослідницької діяльністю учнів (далі
модель) (рис. 5.2) представлено нами у двох площинах: організація як процес, що
здійснюється з певною метою, та організація як процес управління. Керування
розглянуто як функцію оперативного управління. До особливостей управління
навчально-дослідницькою діяльністю учнів відносимо відмову від авторитарного
управління, побудованого на принципах лінійного детермінізму, та перехід до
управління, яке характеризується як гуманістичне, особистісно орієнтоване, в
основі якого лежить принцип синергетики. Реалізованість принципу дозволяє
діалектично поєднати самоорганізацію творчої діяльності учня з навчаючою
діяльністю вчителя на основі нежорсткої детермінації.
Організація навчально-дослідницької діяльності на засадах

компетентніс-

ного підходу сприяє зосередженості вчителя та учнів на результативній складовій
навчання, оскільки формування ключових і предметних компетентностей слугує
основою для результативного здійснення молодшими школярами навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час. Необхідність організації
навчально-дослідницької діяльності на засадах діяльнісного підходу обґрунтовується з огляду на те, що «суб’єкт у своїх діях, мовленнєвих актах творчої
самодіяльності не лише визначається і виявляється, але й твориться» [484, с. 571].
Організація діяльності школярів у відповідності з принципом науковості
передбачає

закономірний

зв’язок

між

змістом

науки

та

змістом,

який

пропонуватиметься молодшим школярам для здійснення процесу відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій, та органічне поєднання класичних,
сучасних і перспективних наукових положень, що визначають зміст предметних
знань. Цьому сприяє сутність навчально-дослідницької діяльності, бо її атрибутами
є проблемність, аналіз, узагальнення, формулювання висновків.
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Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
Організація як процес, що здійснюється з метою
залучення учнів до відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій
Основні підходи до
організації

компетентнісний, системний, діяльнісний та міждіяльнісна інтеграція (повна та часткова
інтеграція навчальної діяльності та дослідницької)

Дидактичні принципи: науковості; системності й послідовності; доступності; свідомості й активності учнів за
керівної ролі вчителя; поєднання різних методів і засобів навчання залежно від мети, цілей і змісту діяльності;
позитивної мотивації та сприятливого емоційного клімату; поєднання індивідуальних і колективних форм навчання

Передумови

Організація експер. процесу: педагогічна взаємодія (взаємодія тих, хто навчає, з тими, хто навчається)
формулювання вчителем мети й цілей організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів
формулювання учнями цілей здійснення діяльності в урочний і
позаурочний час продовженням речення «Я хочу навчити себе…»

готовність учителя до організації
навчально-дослідницької діяльності
учнів
мотиваційний, процесуальний,
рефлексивний

організація діяльності на змісті,
який запроваджується в
початковій школі, та вихід за його
межі в разі вияву учнем (учнями)
бажання дізнатися більше

готовність учнів до її здійснення в урочний і
позаурочний час

Умови
Компоненти
готовності

мотиваційний, діяльнісно-операційний,
рефлексивний

Засоби

зовнішні: педагогічний і учнівський блоки дидактичного інструментарію;
завдання, проекти, практичні роботи, екскурсії, вправи, задачі, дидактичні
ігри, спостереження, досліди, проблемні ситуації

внутрішні: попередньо
набуті знання, вміння,
навички, способи дій,
уміння вчитися, досвід

Етапи

Способи учіння: «я навчаю себе», «мене навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»
І етап – підготовчий (1-2 класи).
Мета: засвоєння способів виконання
розумових і практичних дій
та операцій

Суб’єкт управління і
самоуправління

Організація як процес управління
Управління
за типом
інформації
Цикли
управління
Об’єкти
управління

ІІ етап – основний (3-4 класи). Мета: самостійне
застосування знань і способів дій під час виконання завдань,
вправ, розв’язування задач, проблемних ситуацій,
проведення дослідів, спостережень, дидактичних ігор
учитель

учень

стратегічне

тактичне

оперативне

планування, організація,
контроль, регулювання,
координація

планування, організація,
контроль, регулювання,
координація

планування, організація,
керування, контроль,
регулювання, координація

у початковій школі

у 1-2 класах

у 3-4 класах

на конкретному уроці,
у позаурочний час

організація навчально-дослідницької діяльності

Управління за типом реагування

випереджувальне

ситуативне

Самоуправління на рівні
навчально-організаційних умінь як
складників уміння вчитися

Результати організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
 перехід на вищий рівень готовності вчителя до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів;
 перехід на вищий рівень готовності учнів до здійснення цього виду діяльності в урочний і позаурочний
час

Рис. 5.2. Структурно-функціональна модель організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів
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Принцип системності й послідовності визначає таку організацію навчальнодослідницької діяльності молодших школярів, за якої цей процес являє собою
систему, у якій кожний елемент логічно пов’язаний з іншими, наступне спирається
на попереднє й готує до засвоєння нового. Системність і послідовність має
виявлятися у діяльності педагога та в діяльності учнів.
У відповідності до принципу доступності в процесі організації навчальнодослідницької діяльності слід уникати інтелектуальних, фізичних, моральних
перевантажень, які негативно впливають на фізичне й психічне здоров’я учнів,
оскільки при надмірному ускладненні змісту навчально-дослідницької діяльності
знижується мотиваційне налаштування учнів на процес відкриття суб’єктивно
нових знань і способів дій, послаблюються вольові зусилля, фіксується перевтома,
знижується працездатність. Разом з тим принцип доступності ні в якій мірі не
означає, що зміст навчально-дослідницької діяльності повинен бути спрощеним,
гранично елементарним. За реалізації такого підходу знижується інтерес до учіння,
а отже, й до навчально-дослідницької діяльності. Організація навчальнодослідницької діяльності має вибудовуватися з урахуванням «зони актуального
розвитку» та «зони найближчого розвитку» учнів, адже саме у «зоні найближчого
розвитку» перебувають ті знання й способи дій, які учень сьогодні може засвоїти з
допомогою дорослих, а завтра виконувати самостійно.
Процес організації навчально-дослідницької діяльності має здійснюватися з
дотриманням принципу свідомості й активності учнів за керівної ролі вчителя.
Відповідно до цього принципу процес організації навчально-дослідницької
діяльності закономірно характеризується єдністю поліфункціональної діяльності
вчителя й діяльності учнів. Не можна розраховувати на успіх у тому разі, якщо
учитель активно викладає, а учень не бере участі в освітньому процесі. Учіння
здійснюється більш ефективно тоді, коли його перебіг характеризується
усвідомленістю та супроводжується циклом педагогічного управління. Під час
організації

навчально-дослідницької

діяльності

активність

учнів

має

спрямовуватися не на просте запам’ятовування інформації, а на процес відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій.
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Принципом поєднання різних методів і засобів навчання в залежності від
задач і змісту навчально-дослідницької діяльності передбачено використання
різних методів навчання (словесних, наочних, практичних, методів стимулювання і
мотивації, контролю тощо) та методів учіння (формулювання мети власної
діяльності, планування дій у її складі, самоконтролю, самооцінювання). До засобів
організації навчально-дослідницької діяльності віднесено достовірний основний
засіб

(навчально-дослідницьке

завдання);

ймовірні

процесуальні

засоби

(навчальний проект, практична робота, екскурсія); ймовірні контекстуальні
(вправа, задача, дидактична гра, дослідницьке, пізнавальне, навчально-творче
завдання); ймовірні процесуально-допоміжні засоби (спостереження, дослід,
проблемна ситуація).
Дотримання принципу позитивної мотивації і сприятливого емоційного
клімату орієнтує учасників діяльності на взаємодію на засадах співробітництво і
співтворчість, основу яких складає стимулювання внутрішніх мотивів, врахування
потреб, інтересів, прагнень до пізнання. Спокійний і доброзичливий тон
спілкування, повага до внутрішнього світу дитини, оптимістичний настрій
створюють сприятливий емоційний клімат для здійснення учнями навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Доцільність

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів з урахуванням принципу поєднання індивідуальних і колективних форм
навчання обґрунтовуємо з огляду на те, що кожна із зазначених форм, володіючи
суттєвим потенціалом, наділена й певними обмеженнями. Повна індивідуалізація
навчально-дослідницької діяльності нераціональна тому, що відсутня взаємодія з
іншими (учнями, дорослими). У той же час запровадження лише колективних форм
організації

навчально-дослідницької

діяльності

може

призвести

до

вияву

усередненого погляду на учня, на його можливості й досягнення.
Принцип особистісного цілепокладання учнів у навчально-дослідницькій
діяльності орієнтує вчителя на те, що процес відкриття учнями суб’єктивно нових
знань і способів дій відбувається з урахування навчального самовизначення
кожного учня стосовно майбутньої діяльності. Здійснення самовизначення сприяє
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формулюванню школярем цілей діяльності. У такий спосіб учень позначає
проблеми, які його цікавлять, та цілеспрямовано виявляє пізнавальну активність і
самостійність. Окрім того, самовизначення учня стосовно конкретного навчального
завдання (вправи, задачі, навчального проекту тощо) сприяє обранню засобів та
визначенню дій, які, на його думку, необхідно виконати, щоб досягнути
поставленої мети.
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів як
процес управління набуває деталізації за типом інформації, а саме: стратегічне,
тактичне та оперативне управління. Схарактеризуємо зазначені типи управління з
огляду на суб’єкт, об’єкт, мету, цілі та цикл управління.
За стратегічного управління вчитель набуває рангу суб’єкта управління.
Об’єктом

управління

виступає

процес

організації

навчально-дослідницької

діяльності в початковій школі. Мета управління полягає в перебігу процесу
відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій з урахуванням рівнів
їхньої навченості та научуваності. Цілі самоуправління – це перехід на вищий
рівень власної готовності до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів. Цілі управління: перехід на вищий рівень готовності учнів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Цикл стратегічного управління складається з: 1) планування (визначення
навчальних предметів, зміст яких слугуватиме основою для здійснення процесу
відкриття учнями суб’єктивного нових знань і способів дій); 2) організації
(передбачення засобів (друкованих і електронних), які використовуватимуться у
разі необхідності виходу за межі цього змісту, що у переважній більшості випадків
спричинюватиметься виявом учнями бажання дізнатися більше); 3) контролю
(попередній контроль (встановлення ступеня збігу того, що повинно бути, з тим,
що фактично вже є стосовно засобового забезпечення, особистої готовності до
організації навчально-дослідницької діяльності учнів за мотиваційним, діяльнісним
та рефлексивним компонентами)); 4) регулювання (встановлення відповідності між
діями та завданими цілями); 5) координація (встановлення відповідності між
досягнутими й очікуваними результатами).
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За реалізації тактичного управління суб’єктом управління навчальнодослідницькою діяльністю учнів також є вчитель. Об’єктами управління
виступають два взаємопов’язаних процеси, які слідують один за одним. Це процес
організації навчально-дослідницької діяльності з учнями 1-2-их класів, який слугує
основою для процесу організації зазначеного виду діяльності в 3-4-их класах. За
реалізації першого процесу, мета управління полягає у оволодінні учнями 1-2-их
класів способами виконання розумових і практичних дій, розумових операцій та
способом спільно-взаємодіючої форми співпраці у групі. За реалізації другого
процесу, оволодінні учнями 3-4 класів способами виконання розумових і
практичних дій, розумових операцій та способами спільно-індивідуальної й
спільно-послідовної форм співпраці груп учнів між собою; практичне застосування
знань і способів дій під час проведення дослідів, спостережень, дидактичних ігор,
виконання завдань, вправ, розв’язування задач, проблемних ситуацій.
До цілей самоуправління віднесено цілеспрямоване формування вчителем
процесуального

компонента

власної

готовності

до

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів та здійснення аналізу мотиваційного
й рефлексивного компонентів зазначеної готовності. Цілі тактичного управління
полягають у акцентуванні уваги на визначенні діапазону предметної спрямованості
пізнавальних інтересів учнів; використанні предмета інтересу для подальшої
організації процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій в
урочний та позаурочний час; спрямування педагогічних впливів на цілеспрямоване
формування

мотиваційного,

діяльнісно-операційного

та

рефлексив-ного

компонентів готовності учнів до здійснення навчально-дослідницької діяльності в
урочний та позаурочний час.
Цикл тактичного управління складається з: 1) планування (передбачення
проведення підготовчого й основного етапів організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів та запровадження відповідних частин педагогічного
й учнівського блоків дидактичного інструментарію); 2) організації (передбачення
здійснення учнями навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний
час); 3) контролю (поточний контроль вияву мотиваційного, процесуального та
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рефлексивного компонентів особистої готовності до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів та поточний контроль вияву
мотиваційного, діяльнісно-операційного та рефлексивного компонентів готовності
учнів до здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний
час); 4) регулювання (встановлення відповідності між діями та завданими цілями);
5) координація (встановлення відповідності між досягнутими й очікуваними
результатами).
За

оперативного

управління

ранг

суб’єкта

управління

навчально-

дослідницькою діяльністю учнів також відведено вчителю. Об’єктом управління
виступає процес навчально-дослідницької діяльності учнів, який організовується на
конкретному уроці та у позаурочний час. Мета управління: здійснення учнями
навчально-дослідницької діяльності на основі пізнавальної самостійності та взаємодії
з іншими. Цілі самоуправління: аналіз вияву власної готовності до організації
навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів

за

діяльнісним

компонентом; рефлексія власної діяльності, діяльності учнів, емоційного стану
учасників навчально-дослідницької діяльності, власної мотивації організовувати цей
вид діяльності в початковій школі. Цілі управління (сприяння засвоєнню учнями
конкретно визначеного способу виконання розумової (практичної) дії, розумової
операції чи способу взаємодії у групі (груп між собою); сприяння здійсненню учнями
самоуправління на рівні оперування навчально-організаційними уміннями як
складниками уміння вчитися; сприяння практичному застосуванню способу
виконання розумової (практичної) дії, розумової операції чи способу взаємодії учнів
у групі (груп між собою); сприяння відкриттю учнями суб’єктивно нових знань і
способів дій під час виконання завдань (вправ, розв’язування задач, проблемних
ситуацій, проведення дослідів, спостережень, дидактичних ігор); сприяння виходу за
межі навчального змісту уроку в позаурочний час). Управління за типом реагування
представлено

оперативним

управлінням

випереджувального

реагування

оперативним управлінням ситуативного реагування.
До циклу оперативного управління випереджувального реагування віднесено:
1) планування (формулювання вчителем мети та цілей залучення учнів до

та
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навчально-дослідницької діяльності на конкретному уроці чи (та) в позаурочний
час); 2) організацію (оптимальне використання вчителем педагогічного блоку
дидактичного інструментарію експериментальної моделі та власних напрацювань);
3) керування

(доцільне

впровадження

учнівського

блоку

дидактичного

інструментарію експериментальної моделі та використання інших засобів
безпосереднього

(опосередкованого)

впливу

на

вияв

учнем

пізнавальної

самостійності та взаємодію з іншими); 4) контроль (поточний контроль (отримання
на основі зворотних зв’язків інформації про хід здійснення учнями навчальнодослідницької діяльності); результативний контроль (формулювання відповіді на
запитання, чи досягнуто поставленої мети)); 5) регулювання (встановлення
відповідності між діяльністю учнів та завданими цілями); 6) координацію
(встановлення відповідності між досягнутими й очікуваними результатами,
визначення подальших дій).

Цикл оперативного управління випереджувального

реагування представлено загальною таблицею-матрицею організації урочної
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів, побудованої на основі
поліфункціональної

діяльності

вчителя

(викладання,

управління)

та

різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю себе», «мене навчають
інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні») та деталізовано у різновидах
загальної таблиці-матриці, які побудовано з акцентуванням уваги на пізнавальній
самостійності учнів та взаємодії з іншими. Це таблиця-матриця проблемного
викладу навчального матеріалу, таблиця-матриця реалізації частково-пошукового
методу викладу навчального матеріалу, таблиця-матриця організації навчальнодослідницької діяльності. Оперативне управління ситуативного реагування
безпосередньо

реалізовується

в

процесі

здійснення

учнями

навчально-

дослідницької діяльності як постійний рух і обмін інформацією між об’єктом і
суб’єктом управління з урахуванням постійних змін, які фіксуються під час
здійснення учнями процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій, та
між учасниками діяльності на основі прямих і зворотних зв’язків.
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5.2. Складники діяльності вчителя й учня як учасників взаємодії в
навчально-дослідницькій діяльності
Визначення

складників

діяльності

учасників

навчально-дослідницької

діяльності ґрунтується на сучасних підходах до розгляду процесу навчання як
системного утворення, яке представлене навчаючо-керівним й навчальним видами
діяльності. Перший з них є практичним та націленим на розв’язання дидактичних
завдань, а другий – пізнавальним і пов’язаним з процесом відкриття учнем
суб’єктивно нових знань і способів дій (діяльності). Учитель і учень, виступаючи у
ранзі суб’єктів навчально-дослідницької діяльності, вирішують взаємозалежні
завдання. Така взаємозалежність, за твердженням Л. Виготського, допомагає дитині
підніматися на вищий ступінь інтелектуальних можливостей, переходити від того,
що вона знає і вміє, до того, чого ще не встигла навчитися.
Визначення складників діяльності вчителя й учнів ґрунтується на розгляді
процесу

навчання

в

навчально-дослідницькій

діяльності

як

соціально-

психологічного процесу, в якому відбувається передача інформації та формуються
соціальні ролі, позиції і настанови; процесу спілкування, що вибудовується на
основі суб’єкт-суб’єктних зв’язків і стосунків; процесу активності суб’єктів;
процесу взаємодії вчителя і учнів, зумовленої спільною діяльністю; процесу
взаємодії учнів з іншими.
Сучасний

зміст

поняття

«процес

навчання»

характеризується

переосмисленням його суті й акцентуванням уваги на 1) динамічній взаємодії
(співробітництво, партнерство) учителя та учнів, спрямованій на засвоєння учнем
змісту освіти в активній навчальній діяльності (Н. Мойсеюк); 2) цілеспрямованій,
послідовно організованій взаємодії вчителя і учнів, опосередкованій змістом
діяльності, в ході якої розв’язуються завдання освіти, виховання і загального
розвитку дітей (В. Бондар); 3) цілеспрямованій, взаємозв’язаній діяльності вчителя
та учнів, яка має певну структуру й зміст, планомірний, систематичний характер і
виявляється в конкретних результатах (О. Савченко); 4) взаємодії між учителем і
учнем, а не просто вплив учителя на учня, причому результативність процесу
навчання залежить від стилю спілкування вчителя з учнем та впливу навколишнього
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середовища (М. Фіцула); 5) реалізації двостороннього процесу взаємопов’язаних
видів діяльності вчителя (діяльність викладання й діяльність з організації й
управління навчальною діяльністю учня) і діяльності учнів (учіння), спрямованих на
опанування системи знань з основ наук, вмінь і навичок їх практичного
застосування, розвиток творчих здібностей (С. Гончаренко).
На основі врахування сучасного змісту поняття «процес навчання»
виокремлюємо взаємопов’язані й взаємопроникаючі складники діяльності вчителя й
учня. Складники діяльності вчителя представлено викладанням та управлінням, а
складники діяльності учнів – учінням (рис. 5.3). Виокремлення складників діяльності
вчителя й учнів слугує меті: 1) акцентування уваги на активній діяльності учасників
процесу; 2) організації різноспособового учіння учнів та реалізації циклу управління
(табл. 5.1); 3) суттєвого домінування полілогічного спілкування; 4) створення умов
для вибору способу виконання дій та здійснення самооцінки результатів; 5) надання
учню статусу суб’єкта, який активно наповнює інформацією локальний освітньоінформаційний простір уроку.

Організація навчально-дослідницької
діяльності учнів
Складники діяльності вчителя

викладання

Складники діяльності учнів

управління
навчально-дослідницькою діяльністю
учнів
цикл управління
(планування, організація, керування, контроль,
регулювання, координація)
Локальний освітньо-інформаційний
простір уроку

Рис. 5.3. Складові полів діяльності вчителя й учнів

учіння
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Таблиця 5.1
Макет загальної таблиці-матриці організації урочної навчальнодослідницької діяльності молодших школярів у контексті поліфункціональної
діяльність педагога й різноспособового учіння молодших школярів
(«я навчаю себе», «мене навчають інші», «я навчаю інших»,
«учіння у взаємонавчанні»)
Діяльність
учителя
(викладання)
І варіант
Постановка мети
діяльності учнів
на уроці,
визначення цілей;
повідомлення
нових знань
(опрацювання
нових способів дій
(діяльності)) за
домінування
активності учнів;
засвоєння,
закріплення,
застосування
знань і способів
дій (діяльності),
формулювання
висновків;
перевірка й оцінка
результатів
діяльності учнів.
ІІ варіант
Постановка мети
діяльності учнів
на уроці,
визначення цілей;
закріплення,
застосування
знань і способів
дій (діяльності);
формулювання
висновків;
перевірка й оцінка
результатів
діяльності учнів.

Діяльність учнів
(учіння)
Організація учіння
з урахуванням:
- способів його
здійснення
(«я навчаю себе»,
«мене навчають
інші», «я навчаю
інших», «учіння у
взаємонавчанні»);
- кількості учнів
(індивідуальне,
парне, групове,
міжгрупове);
- вияву пізнавальної
самостійності та
взаємодії з іншими.

Діяльність учителя
(управління)
Дотримання демократичного стилю управління,
сприймання учня як суб’єкта діяльності,
сприяння вияву ним пізнавальної самостійності
та взаємодії з іншими, реалізація циклу

оперативного управління ситуативного
реагування під час здійснення різних способів
учіння
1) планування (формулювання учнями цілей
власної діяльності продовженням речення «Я
хочу навчити себе…»);
2) організація процесу учіння (врахування умов
здійснення діяльності, наявних засобів,
вмотивованості учнів, їхньої навченості та
научуваності; чергування способів здійснення
учіння та кількісного складу його учасників;
доцільне використання результатів позаурочної
діяльності учнів);
3) керування (спрямування діяльності учнів
використанням безпосередніх або
опосередкованих засобів організації пізнавальної
самостійності та взаємодії з іншими,
постановкою додаткових запитань, які
скоординовують хід міркувань, використанням
карток-інструкцій (карток-довідок), схем,
таблиць, алгоритмів, приписів тощо);
4) контроль (отримання на основі зворотних
зв’язків інформації про інтелектуальні
утруднення, які відчувають учні; типові
прогалини, що засвідчують необхідність
внесення змін у процес навчання; сприяння
здійсненню учнями самоконтролю
(взаємоконтролю) за послідовним здійсненням
дій у складі діяльності, правильністю їх
виконання, орієнтованістю на досягнення
запланованого);
5) регулювання (встановлення відповідності між
діяльністю учнів та завданими цілями);
6) координація (встановлення відповідності між
досягнутими й очікуваними результатами,
визначення подальших дій).
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Локальний освітньо-інформаційний простір уроку є низкою динамічних
результатів

цілеспрямованої

усвідомленої

конструктивної

комунікативної

діяльності учасників процесу навчання; формується в наслідок попередження
утворення комунікативних шумів під час взаємного обміну інформацією на
конкретному уроці; охоплює процеси продукування інформації, її сприймання,
осмислення, вербального відтворення й обговорення, спрямованих на досягнення
мети діяльності, самореалізацію та саморозвиток.
Функціонуванням локального освітньо-інформаційного простору уроку
передбачено наявність комунікативного простору, який, за Н. Волковою [98], є
соціально-психологічним середовищем, яке впливає на суб’єктів комунікації
інформацією (її змістом, цінністю, новизною), засобами комунікації (вербальними,
невербальними, інформаційно-комунікативними), прийнятими у навчальному
закладі, класі правилами спілкування й нормами взаємодії.
У процесі функціонування локального освітньо-інформаційного простору
уроку здійснюється взаємообмін інформацією. У цьому процесі, тобто у
взаємообміні інформацією, задіяні такі структурні елементи [97]: відправник
інформації (суб’єкт, який формує зміст, структуру інформації, що передається);
інформація (повідомлення, закодоване за допомогою символів); кодування
(передача інформації, яку прагне донести її відправник до одержувача у зрозумілих
для нього кодах (символах), тобто у словах усної й писемної мови (лексика, темп,
стиль мови), візуальних образах, запахах і звуках (мелодія, інтонація, тембр голосу,
модуляція), кольорі, жестах); канал зв’язку (засоби комунікації); декодування
(переклад інформації мовою одержувача, що залежить від його сприйняття,
здатності розрізняти й інтерпретувати коди, які використовують для передавання
інформації); одержувач (особа (група осіб), яка приймає інформацію та виявляє
відповідну реакцію, що визначає результативність комунікації). За умови
невмотивованості

одержувача

інформації

до

сприймання

її

змісту

вона

перетворюється на шум і не сприймається одержувачем. Наявність зворотного
зв’язку сприяє ефективному обміну інформацією та попереджає утворення
комунікативних шумів.
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Ефективна реалізація процесу комунікації можлива за таких умов:
1) наявність спільного для суб’єктів комунікативного простору; 2) використання
суб’єктами комунікації єдиної системи кодифікації та декодифікації інформації,
знаків та їх значень (відображення найсуттєвіших і узагальнених особливостей
предметів і явищ), смислів (суб’єктивний зміст, якого набуває вислів (слово) у
контексті); наявність єдиної знакової системи дає змогу педагогу й учневі
незалежно орієнтуватися у певній галузі знань; 3) адекватне розуміння інформації,
якою обмінюються учасники процесу комунікації; розуміння безпосереднього
змісту окремих слів, фраз, вислову загалом; прямо невисловлених думок
(розуміння підтексту; явно не визначених мотивів поведінки або окремих вчинків
людини

(співрозмовника)

тощо;

4) оптимальне

поєднання

вербальних

і

невербальних засобів комунікації у процесі взаємообміну інформацією, що вимагає
відповідних комунікативних знань, умінь і навичок, комунікативного досвіду;
5) попередження і подолання можливих комунікативних бар’єрів (абсолютної чи
відносної, суб’єктивно пережитої чи реально наявної перешкоди ефективній
комунікації); 6) урахування унікальних індивідуальностей суб’єктів комунікації,
наявних у них комунікативних знань, умінь, навичок, досвіду, здібностей.
5.3. Поліфункціональна

діяльність

учителя

в

процесі

організації

навчально-дослідницької діяльності дітей на основі реалізації міждіяльнісної
інтеграції
Поняття «інтеграція» (іntegratio) в перекладі з латинської мови означає
«відновлення»,

«поповнення»,

«цілий».

У

філософському

джерелі

[606]

трактується як сторона процесу розвитку, яка пов’язана з об’єднанням у ціле
різнорідних частин і елементів. У психологічних працях [461; 463] подається з
огляду на те, що інтегральний – це прийом, спосіб наукового пізнання, у процесі
якого, вивчаючи певне поліструктурне явище, спочатку виділяють його окремі
елементи, а потім виробляється цілісний (інтегральний) погляд на явище.
Дидактичний зміст поняття «інтеграція» характеризується наявністю в
тлумаченнях смислових акцентів на: 1) підходах до розкриття суті поняття
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(інтеграція означає стан зв’язаності окремих диференційованих частин і функцій
системи в ціле, а також процес, що веде до такого стану (С. Трубачева); процес і
результат, що формує цілісність як єдину якість на основі багатьох інших
(М. Іванчук)); 2) меті реалізації (цілеспрямоване об’єднання, синтез певних
навчальних дисциплін у самостійну систему цільового призначення, спрямовану на
забезпечення цілісності знань і умінь (В. Сидоренко); 3) зв’язках в інтегрованій
системі (процес взаємопроникнення, який означає не розчинення одного в іншому,
а їхню єдність, збереження взаємодіючих систем і налагодження між ними
взаємних контактів (М. Сова)); 4) суті системних зв’язків (процес об’єднання в
ціле яких-небудь елементів, у результаті чого виникають, висвітлюються їхні нові
властивості, при цьому посилення зв’язків між елементами веде до нового якісного
стрибка в пізнанні їх сутності; сторони прояву такого якісного новоутворення
виявляються у прагненні до всебічного розвитку явищ, які інтегруються, а саме:
включення в систему нових властивостей елементів, раніше не використаних і не
розвинених, що веде до нових результатів, набуття кількісних і якісних
властивостей, котрі є цілями інтеграції; у гармонізації зв’язків між усебічно
розвинутими елементами, оскільки внутрішні зв’язки з твердих, однозначних
стають мобільними, комплексними, що призводить до якісного зростання
розмаїтості властивостей і функцій (І. Яковлєв)); 5) характеристиці системи
(ядром поняття «інтеграція» є впорядкування неоднорідних складових у певну
цілісність, систему, що має потенціал розвитку; інтеграція тісно взаємодіє з такими
категоріями, як система, цілісність, синтез, комплексність ( В. Готт)).
Природа інтеграції характеризується варіативним представленням змісту
та усвідомленням різних способів її використання в умовах організації сучасної
освіти в початковій школі. Як приклад, наведемо такі трактування: відбір та
об’єднання навчального матеріалу з різних предметів з метою цілісного,
системного й різнобічного вивчення важливих наскрізних тем (тематична
інтеграція); створення інтегрованого змісту навчання – об’єднання в єдине ціле
знань з різних галузей (Педагогічний словник); якісно відмінний спосіб
структурування, презентації та засвоєння програмового змісту, що уможливлює
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системний виклад знань у нових органічних взаємозв’язках з метою формування
якісно нових знань, які характеризуються вищим рівнем осмислення, динамічністю
засвоєння

в

нових

ситуаціях,

підвищенням

їх

дієвості

й

системності

(М. Вашуленко, Н. Бібік, Л. Кочина); створення нового цілого на основі виявлення
однотипних елементів і частин у кількох раніше різних одиницях, пристосування їх
у раніше неіснуючий моноліт особливої якості (Н. Лесняк); об’єднання змісту
кількох навчальних дисциплін на основі однієї теми або різних видів діяльності
(художньо-трудова,

малювання,

читання,

слухання)

з

метою

запобігання

втомлюваності дітей, посилення їх інтересу до навчання (Н. Присяжнюк).
Інтеграція як принцип навчання базується на гармонійному об’єднанні знань
на основі спільності наукового змісту предмета, цілей викладання та подібності
наукових понять і термінів та виступає засобом універсальної освіти, оскільки
здійснення освітнього процесу ґрунтується на взаємному доповненні різних форм
пізнання дійсності, чим і створює умови для становлення багатомірної картини
світу й пізнання себе в ньому.
За М. Іванчуком [212], інтеграція як поліфункціональне явище в дидактиці
розглядається в таких площинах: міжнаукова інтеграція педагогічного знання;
інтеграція за цілями педагогічного процесу в контексті структури особистості;
інтеграція навчального змісту як основи освітнього процесу; інтеграція за формами
навчання та методами викладання.
Принципова відмінність цілісного інтегрованого підходу до навчання від
«предметоцентризмового» (сутність якого характеризується наявністю автономновідокремленого й самостійного існування предметних дисциплін) полягає у
відмінності цільового призначення, а саме: за умов предметної системи
домінуючою складовою мети навчання є вивчення основ окремих наук.
У наукових джерелах стосовно початкової школи виокремлюються такі
основні види інтеграції: 1) повна інтеграція (це інтегрування («об’єднання»,
«структурування») змісту різних навчальних предметів (М. Вашуленко, Н. Бібік,
Л. Кочина, Н. Присяжнюк, О. Савченко

та ін.)); 2) тематична

інтеграція

(інтегрування («відбір», «об’єднання», «подання») навчального матеріалу з різних
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предметів

з

метою

вивчення

важливих

наскрізних

тем

(Н. Присяжнюк,

О. Савченко, М. Фіцула та ін.)); 3) інтеграція навчальних завдань (інтегрування
(«включення», «об’єднання») несхожих між собою навчальних завдань, що
підпорядковані одній темі (Н. Присяжнюк, О. Савченко та ін.)).
Реалізацією повної інтеграції передбачено інтегрування змісту навчальних
предметів, взаємне узгодження завдань окремих програм з метою уникнення
дублювання та створення умов для поглибленого оволодіння навчальним
матеріалом. Інтеграція предметів найповніше проявляється тоді, коли між
спільними програмами встановлено смислову відповідність, коли існує центральна
ідея, що об’єднує весь комплекс тем і проблем, які розглядаються в межах обох
предметів.
М. Вашуленко зазначає, що повна інтеграція сприяє поєднанню в одній
дисципліні узагальнених знань і вмінь, які раніше формувалися розрізнено – у двох
або кількох предметах. У початковій школі для запровадження інтегрування
існують об’єктивні причини (необхідність усунення перевантаження учнів,
скорочення кількості навчальних годин протягом тижня з метою відведення
зекономленого часу на викладання предметів розвивально-виховного циклу) й
передумови (викладання навчальних предметів у початковій школі здійснює один
учитель, який добре володіє їх змістово-процесуальним компонентом).
Реалізація

повної

інтеграції

виявляється

у

створенні

інтегрованих

підручників. Починаючи з 90-х років минулого століття, окреслена тенденція є
домінуючою в сучасному підручникотворенні. Я. Кодлюк [251] зазначає, що за
характером відображення змісту освіти інтегровані підручники поділяються на два
види: одні з них об’єднують навчальний матеріал кількох освітніх галузей, інші –
інтегрують зміст освіти в межах одного навчального предмета.
Також у наукових джерелах мова йде про інтегровані курси, доцільність
запровадження яких можна довести з огляду на тезу В. Вернадського про те, що
постійний ріст наукових знань швидко стирає межі між окремими науками, вони
дедалі більше спеціалізуються не за науками, а за проблемами, це дає змогу, з
одного боку, надзвичайно глибоко вивчати явище, а з іншого боку, охоплювати
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його з усіх точок зору. Інтегровані навчальні курси, виконуючи роль посередника
між різними галузями науки, надають можливість якісно змінити зміст освіти,
доповнити навчальний предмет знаннями з інших галузей науки.
У контексті зазначеного значущими є міркування І. Беха про те, що
інтегрування

навчальних

предметів

пояснюється

освітнім

сьогоденням

і

перспективою, котра спрямовується на подолання ізольованого викладання
предметів і створення принципово нових програм і підручників із орієнтуванням на
інтегрований підхід. Учитель початкових класів має працювати не в площині
монопредметного змісту (оскільки це зумовлює формування фрагментарної
мозаїчної картини світу, дискретної моделі культури), а в духовно-світоглядній
спорідненості образів різних видів мистецтв.
Необхідною умовою реалізації інтеграції є спорідненість змісту навчального
матеріалу з кількох предметів, що дає змогу компактно й концентровано
використовувати елементи різних знань на кожному етапі уроку, підпорядковуючи
їх досягненню єдиної мети. Здійснюючи процес навчання на основі повної
інтеграції, потрібно дотримуватися такого стилю організації діяльності учнів, щоб
інтеграція не перетворювалась на мозаїку формально об’єднаних за зовнішніми
ознаками різнорідних знань.
Щодо тематичної інтеграції, то природа її утворення розглядається як
об’єднання навчального матеріалу з метою вивчення наскрізних тем. Необхідність
здійснення зазначеного виду інтегрування обумовлена і дидактичними, і
фізіологічними аспектами. М. Амосов пояснює сутність останніх у такий спосіб: у
корі головного мозку нараховується понад 100 млрд. клітин-нейронів, які, маючи
власну активність, подають імпульси, що матеріалізуються в думці (дії), а думка в
свідомості в кожний момент одна, дія – одна. Отже, організм працює як система.
Інтегрування

на

уроці

різних

видів

навчальних

завдань

забезпечує

спрямованість процесу навчання на систематизований виклад матеріалу, суть якого
полягає в реалізації взаємопов’язаних між собою навчальних завдань (термін
«завдання» вжито в загальному значенні), які в логічно дібраному змістовопроцесуальному аспекті поглиблюють, розширюють, конкретизують, доповнюють
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знання й уміння учнів, якими вони оволоділи під час виконання попередніх
завдань.
Проаналізувавши наукові джерела, можемо зробити висновок про те, що
жоден із наявних у тезаурусі педагогічної науки видів інтеграції не розкриває в
повній мірі процеси, які відбуваються під час організації навчально-дослідницької
діяльності. А відтак, виникає необхідність у введенні в науковий обіг поняття
«міждіяльнісна інтеграція» на позначення 1) стану поєднання різних видів
діяльності у цілісність, який характеризується словами «впорядкування» і
«взаємопроникнення», набуває вияву в повному і частковому поєднанні видів
діяльності між собою та іменується як повна і часткова міждіяльнісна інтеграція;
2) процесу, що веде до цього стану; 3) результату, що отримано на основі
поєднання різних видів діяльності між собою.
Витоки запровадження нами в науковий обіг терміну «міждіяльнісна
інтеграція» ґрунтуються на тому, що лексему «навчально-дослідницька діяльність»
ми розглядаємо як складне синтаксично вільне словосполучення, яке утворено
поєднанням трьох повнозначних слів «навчальна», «дослідницька» та «діяльність»
зі збереженням лексичного значення кожного з них. У аналізованій лексемі головне
слово – «діяльність»,

слова «навчальна» і «дослідницька» поєднуються з ним

сурядним зв’язком, що, у свою чергу, підтверджує їхню граматичну рівноправність
(між словами можна поставити повторювальний сполучник і (і навчальна, і
дослідницька)); засвідчує про незалежність першого слова від другого; вказує на те,
що словом «навчальна» не пояснюється значення слова «дослідницька» і навпаки
словом «дослідницька» не трактується зміст слова «навчальна» та підтверджує, що
кожне з цих слів не пояснює самостійно головне слово словосполучення. Мова має
йти про складний прикметник «навчально-дослідницька» як про відносний
прикметник, котрий виражає ознаку іменника «діяльність», як головного слова у
словосполученні, опосередковано через призначення діяльності; виокремлення в її
ієрархічній будові рівня дій; розгляд дії як основної одиниці аналізу діяльності;
розкриття інтеграційних процесів, які характеризують підхід до об’єднання
(злиття) навчальної та дослідницької діяльності у навчально-виховному процесі
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сучасної школи.
З огляду на зазначене розглядаємо вияв повної та часткової інтеграції як
процес взаємопроникнення (у випадку повної інтеграції) та впорядкування (у
випадку часткової інтеграції) двох або декількох видів діяльності у тло однієї
діяльності (приміром, навчальної чи пізнавальної), що «породжує» дидактичне
новоутворення, котре набуває якісних ознак, що тлумачаться в контексті мети
інтеграції.
За моделювання вчителем процесу взаємопроникнення дослідницької
діяльності в тло навчальної діяльності (перший випадок) або упорядкування
дослідницької діяльності у складі навчальної діяльності на рівні окремого етапу
діяльності учнів на уроці (другий випадок) спостерігатиметься організація
навчально-дослідницької діяльності, здійснювана на основі повної міждіяльнісної
інтеграції (у першому випадку) та часткової міждіяльнісної інтеграції (у другому
випадку). Навчально-дослідницька діяльність як новоутворення міждіяльнісної
інтеграції набуває якісних ознак, котрі характеризують процес відкриття учнями
суб’єктивно нових знань і способів дій як такий, у результаті якого відбувається
зміна самого учня, продуктами цієї діяльності є особистісні психологічні утворення
учня, які слугують основою його розвитку.
У випадку організації навчально-дослідницької діяльності на основі повної
міждіяльнісної інтеграції діяльність учнів вибудовується з дотриманням такої
макроструктури

уроку:

1. Створення

навчальної

проблемної

ситуації.

2. Висловлення дітьми передбачень (гіпотези) щодо способу діяльності та
ймовірного результату розв’язання поставленої проблеми. 3. Виконання системи
послідовних дій на доведення дітьми істинності чи хибності передбачень
(гіпотези). 4. Аналіз підходів до вирішення навчальної проблемної ситуації та
обґрунтування доцільності дотримання обраного способу діяльності.
Додамо,

що

таблицю-матрицю

організації

навчально-дослідницької

діяльності дітей на основі повної інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою
розміщено на сторінці 318.
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У разі організації навчально-дослідницької діяльності на основі часткової
міждіяльнісної інтеграції, тобто упорядкування дослідницької діяльності у складі
навчальної діяльності на рівні окремого етапу діяльності учнів на уроці,
реалізується згорнутий підхід до здійснення дослідницької діяльності. У цьому
випадку навчально-дослідницька діяльність організовується в такій послідовності:
1) учні долучаються до виявлення проблеми (протиріччя) та усвідомлюють її
(його) зміст; 2) застосовують відомі знання і способи дій для вирішення проблеми
(подолання протиріччя); 3) формулюють припущення або висувають гіпотезу щодо
способу

чи

результату

розв’язання

проблеми

(подолання

протиріччя);

5) послідовно виконують дії з виявлення істинності чи хибності висунутого
припущення (сформульованої гіпотези); 6) формулюють висновки на основі
отриманих даних.
Далі розглянемо складники поліфункціональної діяльності вчителя, які є
обов’язковими

компонентами

організації

процесу

навчально-дослідницької

діяльності дітей, та акцентуємо увагу на способах реалізації

міждіяльнісної

інтеграції.
Складниками поліфункціональної діяльності вчителя в процесі організації
навчально-дослідницької діяльності дітей є викладання й управління. Розглянемо
кожну складову діяльності вчителя.
Викладання, будучи процесом безпосереднього інформаційно-навчального
впливу вчителя на учнів, спрямовується на постановку мети співпраці з учнями, її
реалізацію під час проведення різних видів робіт (серед яких домінує самостійна
робота учнів із засвоєння знань і способів дій, вправляння у їхньому застосуванні у
звичайних та змінених умовах, перевірці якості знань, умінь і навичок) та на
здійснення оцінювання результатів діяльності учнів; підпорядковується меті
процесу навчання, сформульованому передбаченню навчальних результатів в
цілому

та

організації

навчально-дослідницької

діяльності

зокрема;

може

здійснюватися зі зверненням до образів, текстів, схем, таблиць, формул тощо;
супроводжуватися різним оформленням (оптико-кінестетичним (жести, міміка,
пантоміміка);

паралінгвістичним

та

екстралінгвістичним

(якість

голосу,

313

тональність, діапазон, паузи, покашлювання, сміх, темп мови); проксемічним
(використання часу, організація простору в класі тощо)).
Важливою

характеристикою

викладання

є

його

продуктивність.

Непродуктивний рівень викладання характеризується тим, що учитель переказує
учням те, що знає сам і не виходить за межі змісту підручника. Під час здійснення
малопродуктивного викладання педагог пристосовує зміст свого повідомлення до
особливостей

аудиторії.

За

реалізації

середньо-продуктивного

підходу

до

викладання, учитель розробляє системний процес безпосереднього інформаційнонавчального впливу й послідовність включення учнів у діяльність та реалізує її,
доцільно вносячи корективи безпосередньо під час здійснення викладання. Високий
рівень викладання спрямовується на створення умов для реалізації учнів у різних
способах учіння та надання їм можливостей для здійснення процесу відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій.
У процесі викладання слід дотримуватися таких умов: 1) чіткість вимови
педагога і мовна орієнтація на слухачів (спосіб дотримання умови: правильність
мови,

помірність

темпу

мовлення,

інтонаційна

виразність

мовлення);

2) використання дистанції як засобу контакту (спосіб дотримання умови:
дотримання відповідної (доцільної) дистанції; зміна місця положення вчителя у
класній кімнаті під час процесу викладання); 3) зоровий контакт (спосіб
дотримання умови: погляд лагідний, зацікавлений, розуміючий).
На якість викладання впливають широкі професійні мотиви (бажання
працювати з дітьми по-новому, інтерес до педагогічної професії, можливість
творчо себе реалізувати тощо); соціальні мотиви (реалізація розпоряджень
керівних органів освіти, прагнення здобути статус, зробити кар’єру тощо); мотиви
престижу (добитися визнання серед колег, стати кращим учителем у школі, місті,
області тощо); мотиви співпраці (бажання використати побачене в роботі,
розширити свої функціональні можливості, керувати колективом у творчих
групах); мотиви самоактуалізації (бажання стати вчителем вищої категорії,
експериментувати, дізнаватися про нові досягнення в теорії і практиці, засвоювати
нововведення сучасної психології й педагогіки); рівень фахової майстерності
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педагога (виявляється у здійсненні викладання з урахуванням характеру та обсягу
навчального матеріалу, що планується опрацювати; оптимальної відповідності між
метою, обраними методами й засобами та змістом навчання, віком, здібностями,
рівнем научуваності учнів, матеріально-технічним забезпеченням та часовим
проміжком, відведеним на виконання навчально-дослідницької діяльності).
Також важливо враховувати стилі мислення учнів, швидкість їхнього
реагування на хід діяльності, залежність працездатності учнів від зовнішнього
оточення тощо. Скажімо, імпульсивні діти здатні швидко опрацьовувати
інформацію, проте легко відволікаються. У той час як діти, схильні до
розмірковування, працюють повільніше, проте більш уміло використовують
спеціальні навчальні стратегії. Залежні від оточення учні реагують на зміни у
навколишніх умовах, а тому віддають перевагу спільному навчанню, частій
взаємодії з учителем, потребують інтенсивного зовнішнього підкріплення й
систематизації навчального матеріалу. Натомість незалежні від оточення учні
менше піддаються його впливу, аналітично ставляться до здійснення навчальнодослідницької діяльності, надають перевагу роботі наодинці, прагнуть ставити
власні цілі, більш ефективно організовують під час роботи власні інтелектуальні
зусилля. Учні з домінуванням конкретно-послідовного стилю мислення надають
перевагу роботі з навчальним матеріалом, з конкретно-випадковим – експериментуванню; з абстрактно-послідовним – виявляють схильність до роботи з
символами; з абстрактно-випадковим – використовують у процесі виконання
навчальних завдань уяву.
Викладання

під

час

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших школярів варто здійснювати з опорою на різні канали сприймання
учнями інформації та враховувати надання ними переваги тому чи іншому стилю
навчальної діяльності. Додамо, що за стилями навчання виокремлюються групи
учнів, яким для успішного навчання потрібно: 1) спостерігати за групою, бачити
чужий досвід, дії і ставлення інших людей; 2) виконувати дії з використанням
друкованих матеріалів (посібників, карток, індивідуальних приписів тощо);
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3) працювати самостійно, виконуючи завдання практично, тобто, діючи руками;
4) самостійно використовувати різноманітні джерела інформації та засоби.
Здійснюючи управління навчально-дослідницькою діяльністю учнів, слід
враховувати, що «інформація є засобом зв’язку суб’єкта й об’єкта управляння та
об’єкта управління із зовнішнім середовищем і містить сукупність відомостей,
потрібних суб’єкту управління для пізнання та оцінювання станів соціальнопедагогічних систем, процесів, явищ, ситуацій, виконання управлінських функцій»
[226, с. 10]. «Безперервна циркуляція інформації між компонентами системи –
суб’єктом і об’єктом управління, між системою і навколишнім середовищем є
атрибутом іманентно притаманним процесові управління» [227, с. 43]. «Зворотний
зв’язок дає змогу суб’єктові управління зіставляти дійсний стан процесу
управління з тим, що має бути в майбутньому відповідно до поставленої мети»
[Там само, с. 206].
У контексті наукової розвідки значущими є напрацювання Г. Селевка [526],
відповідно до яких слід враховувати функціонування трьох основних каналів руху
інформації: основного, каналу управління, каналу зворотного зв’язку. Рух
інформації (зміст навчання) від суб’єкта (джерела інформації) до об’єкта
(приймача, в даному випадку, до учня) здійснюється основним каналом, який
включає такі управляючі дії: пред’явлення навчального матеріалу учням,
організація його сприймання, активізація та управління діяльністю учнів, процесом
засвоєння й закріплення знань і вмінь. Суттєвою особливістю роботи каналу є
наявність комплексу додаткових засобів інформації (книг, комп’ютера, мультимедії
й самостійного сприйняття учнів). Канал зворотного зв’язку забезпечує передачу
від учня до вчителя інформації про результативність процесу навчання. Таким
чином, утворюється кільце (управлінський цикл): мета – вплив – результат –
контроль – аналіз – нова мета – … У процесі реалізації управлінського циклу роль
учителя полягає в опрацюванні одержуваної зворотної інформації, її осмисленні,
виробленні рішення про внесення необхідних корективів у процес навчання.
Здійсненням

зворотного

зв’язку

передбачено

виконання

трьох

дій:

1) визначення змісту необхідного зворотного зв’язку: виділення сукупності
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контролюючих характеристик відповідно до мети і психологічних теорій навчання;
2) визначення частоти зворотного зв’язку; 3) аналіз отриманих даних про хід
процесу навчання.
Ефективність здійснення управління навчально-дослідницькою діяльністю
учнів забезпечується на трьох рівнях: рівні основного каналу (використання
можливостей

індивідуальних

самоуправляючих

процесів

засвоєння

учнем

інформації); рівні каналу управління (оптимізація змісту навчальної інформації,
структури і форми її надходження до учня); рівні каналу зворотного зв’язку
(організації ефективного контролю за засвоєнням інформації).
Цикл управління, який реалізовується вчителем на уроці, представлено
плануванням,

організацією,

керуванням,

контролем,

регулюванням

та

координацією. Розглянемо їх, акцентувавши увагу на зв’язках оперативного
управлінням з управлінням стратегічним та тактичним.
Планування в структурі циклу оперативного управління ситуативного
реагування спрямовується на визначення послідовності дій, які підпорядковані меті
уроку (сприяти самостійному формулюванню дітьми висновку про… (зазначається
конкретне знання або певний спосіб діяльності)), яка, у свою чергу, є складовою
мети тактичного управління (передбачення проведення підготовчого й основного
етапів організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та
запровадження

відповідних

частин

педагогічного

й

учнівського

блоків

дидактичного інструментарію) та мети стратегічного управління (визначення
навчальних предметів, зміст яких слугуватиме основою для здійснення процесу
відкриття учнями суб’єктивного нових знань і способів дій).
Організація як складова циклу оперативного управління ситуативного
реагування спрямовується на оптимальне використання вчителем педагогічного
блоку дидактичного інструментарію експериментальної моделі та власних
напрацювань у відповідності до запровадження двох етапів організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі. На першому підготовчому етапі,
який співвідноситься з періодом навчання дітей у 1-2 класах, мета організації
процесу полягає в оволодінні учнями способами виконання розумових і
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практичних дій, розумових операцій та способом спільно-взаємодіючої форми
співпраці у групі. На другому основному етапі, який розгортається в період
навчання дітей у 3-4 класах, організація діяльності учнів спрямовується на
оволодіння учнями способами виконання розумових і практичних дій, розумових
операцій та способами спільно-індивідуальної й спільно-послідовної форм
взаємодії груп учнів між собою; практичне застосування знань і способів дій під
час проведення дослідів, спостережень, дидактичних ігор, виконання завдань,
вправ, розв’язування задач, проблемних ситуацій.
Керування у складі циклу оперативного управління ситуативного реагування
реалізовується на конкретному уроці з метою спрямування діяльності учнів
використанням безпосередніх або опосередкованих засобів організації пізнавальної
самостійності та взаємодії з іншими. Учитель вдається до постановки додаткових
запитань, які скоординовують хід міркувань, використовує картки-інструкції
(картки-довідки), схеми, таблиці, алгоритми, приписи тощо). Діяльність учнів у
навчально-дослідницькій діяльності може супроводжуватися такими видами
керування: пряме (застосування спеціальних пам’яток «Способи виконання
розумових дій», «Способи виконання практичних дій», «Способи виконання
розумових операцій», «Способи взаємодії учнів у групі та груп між собою»);
перспективне (ознайомлення зі змістом завдань, які через певний проміжок часу
планується реалізувати під час проведення екскурсії, спостереження, практичної
роботи).
Контроль у складі циклу оперативного управління ситуативного реагування
полягає в отриманні на основі зворотних зв’язків інформації про інтелектуальні
утруднення, які відчувають учні; типові прогалини, що засвідчують необхідність
внесення змін у процес навчання; сприяння здійсненню учнями самоконтролю
(взаємоконтролю) за послідовним здійсненням дій у складі діяльності, правильністю їх
виконання, орієнтованістю на досягнення запланованого.
Здійснення регулювання спрямовано на встановлення відповідності між
діяльністю учнів та завданими цілями, а здійснення координації підпорядковано
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меті встановлення відповідності між досягнутими й очікуваними результатами,
визначення подальших дій.
З

урахуванням

управлінських

циклів

процес

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів набуває оформлення в таблиціматриці організації навчально-дослідницької діяльності дітей. Це спосіб повної
інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою (табл. 5.2).
Таблиця 5.2
Таблиця-матриця організації навчально-дослідницької діяльності дітей на
основі повної інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Діяльність учителя
(викладання)
(учіння)
(управління)
І. Створення навчальної проблемної ситуації.
1. Проговорення
Сприймання
Вмотивування учнів до
навчальнопроблеми як
розв’язання проблеми шляхом
дослідницького
особистої.
розкриття значущості для них
завдання або
нових знань (способів дій).
проблемної ситуації.
2. Постановка
Сигналізування
Активізація діяльності учнів
«навідних» запитань з
карткою про
класу шляхом використання
метою усвідомлення
готовність
сигнальних карток.
дітьми змісту
відповідати.
Узагальнення міркувань дітей.
проблеми.
Озвучення міркувань. Аналіз активності.
3. Аналіз змісту
Обговорення змісту
Стимулювання активності учнів
проблеми з метою
проблеми та
шляхом організації спочатку
виявлення дітьми
визначення слів, які
роботи в парах, а потім у мініпротиріччя.
слід записати в
групах. За необхідності
колонках таблиці
індивідуальне консультування
(див. додаток 1).
школярів. Контроль за часом
Виявлення
виконання завдання.
протиріччя.
4. Актуалізація відомих Озвучення
Вмотивування учнів до
знань і способів дій та представником від
слухового зосередження
спроба застосувати їх
міні-групи записів,
шляхом повідомлення
для подолання
здійснених у
інформації про те, що
протиріччя.
таблиці 1.
називатимуться діти, які,
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Решта учнів класу
доповнюють чи
уточнюють зміст
висловленого.

виконуючи завдання, активно
доповнюватимуть чи
уточнюватимуть висловлене
однокласниками. Аналіз самостійності дітей під час заповнення таблиці та активності під
час обговорення записів.
ІІ. Висловлення дітьми передбачень (гіпотези) щодо способу діяльності та
ймовірного результату розв’язання поставленої проблеми.
1. Озвучення дітьми
Обговорення
Індивідуальне консультування
передбачень.
передбачень у парі, а дітей (за необхідності).
потім у міні-групі.
2. Систематизація
Озвучення міркувань Нотування на дошці міркувань
педагогом змісту
здійснюється дітьми учнів.
передбачень.
однієї із груп. Решта
учнів доповнюють
сприйняту
інформацію.
3. Надання непрямої
Виконання завдання Застосування одного способу
підказки щодо способу (завдань) учителя.
(декількох способів) надання
діяльності.
фронтальної (фронтальної та
Можливі способи
індивідуальної) непрямої
надання підказки:
підказки способу чи ходу
- актуалізація загальних
виконання завдання.
законів, правил,
Повідомлення додаткової
принципів і
інформації може здійснюватися
закономірностей, які
у вигляді схематичного
сприятимуть
зображення предметів, явищ,
поясненню або
процесів; проведення
передбаченню фактів,
додаткових спостережень;
дій;
актуалізації життєвого досвіду;
- повідомлення
перегляду презентації, слайдів
додаткової інформації;
тощо.
- постановка
додаткових запитань,
які спрямовують хід
міркування;
- повторення способу
виконання аналогічних
завдань;
- виконання завдань, які
є аналогічними але
простішими стосовно
способу виконання або
змістового наповнення;
- вказівка на аналогії.
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ІІІ. Виконання системи послідовних дій на доведення дітьми істинності чи
хибності передбачень (гіпотези).
1. Виконання системи
Самостійне
Передбачення різних
завдань.
виконання завдань.
способів отримання учнями
Самостійне обрання
допомоги, а саме:
способу отримання
консультування, виконання
допомоги (у разі
завдання з використанням
необхідності).
картки-інструкції (карткидовідки), схем, таблиць,
алгоритму тощо.
2. Здійснення
Участь у обговоренні Узагальнення міркувань учнів.
узагальнень і
доцільності обраного Підведення їх до формулювання
формулювання
способу його
попередніх висновків.
попередніх висновків.
виконання.
Формулювання
висновків.
ІV. Аналіз підходів до вирішення навчальної проблемної ситуації та
обґрунтування доцільності дотримання обраного способу діяльності.
1. Полілогічне
Аналіз змісту
Узагальнення міркувань учнів та
спілкування з метою
припущення на
підведення їх до формулювання
аналізу істинності
предмет його
загального висновку, який
(хибності) висунутого
істинності (хибності) містить вказівки на суб’єктивно
припущення (гіпотези) та повноти.
нові знання та способи
та формулювання
Формулювання
діяльності.
загального висновку.
загального висновку.
Додаток 1
Знаємо (вміємо)
Не знаємо (не вміємо) (потрібно навчитися)
Спосіб часткової інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою, який
представлено таблицю-матрицю організації навчально-дослідницької діяльності
дітей під час проведення навчальної самостійної роботи буде розглянуто в
контексті розкриття сутнісного змісту способу учіння «я навчаю себе».
5.4. Молодший школяр – суб’єкт учіння в навчально-дослідницькій
діяльності
Розкриття сутнісного змісту поняття «учіння» доцільно розпочати з
порівняльного аналізу понять «учіння» і «учбова діяльність». Вивчення наукових
праць засвідчило про варіативність поглядів на співвідношення змістових
контентів понять «учіння» і «учбова діяльність». Скажімо, В. Давидов [157],
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Г. Цукерман [629] вдаються до їхнього ототожнення, зазначаючи, що поняття
«учбова діяльність» використовується на позначення одного з типів відтворюючої
діяльності дітей, яка має свій особливий зміст і будову, є провідною в молодшому
шкільному віці й детермінує виникнення основних психологічних новоутворень,
чинить істотний вплив на психічний розвиток молодших школярів, на їхню
соціалізацію, сприяє формуванню особистості в цілому.
За синонімічного співвідношення понять «учіння» і «учбова діяльність»
трактування набуває такого змісту: «цілеспрямований процес засвоєння знань,
оволодіння вміннями, навичками; процес оволодіння суспільним досвідом в його
узагальненому вигляді; процес накопичення знань і оволодіння прийомами
використання знань та мисленнєвих дій» [94, с. 208].
У

контексті

проблеми

організації

навчально-дослідницької

діяльності

розглядаємо поняття «учбова діяльність» і «учіння» як синонімічні (хоча надаємо
перевагу останньому) та вдаємося до з’ясування його смислового поля.
На основі аналізу наукових праць можемо констатувати, що смислове поле
поняття «учіння» характеризується тривалою історією становлення. Так, у працях
Я. А. Коменського учіння розглядається як процес привласнення знань з різних
наук та формування умінь виконувати дії із застосуванням знань. Цей процес
характеризується активністю, керованістю мотивів, супроводжується увагою.
Я. А. Коменський відносить до основних компонентів структури учіння розуміння,
заучування напам’ять, мовну та зовнішню маніпулятивну дію. На його думку,
основні знання і дії формуються з елементів попереднього досвіду, об’єднуючись у
ціле в ході навчального пізнання. Аналіз напрацювань дидакта свідчить про
зародження змісту поняття «учіння» й акцентування уваги на активному характері
діяльності учнів.
Подальшому становленню смислового поля поняття «учіння» як діяльності
учнів сприяють праці Ж. Піаже, у яких учіння трактується як інтелектуальне
пізнання,

у процесі

здійснення

якого

виникають і

розвиваються

стійкі

інтелектуальні структури – пізнавальні схеми, котрі становлять основну мету та
результат учіння. Предметом перетворення в учінні є раніше засвоєні схеми, а
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продуктом перетворення – суб’єктивно нові пізнавальні схеми, які в розгорнутій
формі

містять

усю

систему

правил

здійснення

спочатку

сенсомоторних

координацій, потім конкретних операцій і, нарешті, формальних і логічних
операцій.

Учіння

використовувати

має

власну

сформовані

мотивацію,

пізнавальні

основу

якої

складає

потреба

схеми, щоб оволодівати

новими

об’єктами й акомодуватися до них, тобто включати їх в уже сформовані схеми або
опановувати

нове

в

компонентах

відомих

схем

(асиміляція),

а

також

пристосовувати пізнавальні схеми, які актуалізуються, до нових об’єктів дії через
зміну структури останніх (акомодація).
Розгортанню смислового поля поняття «учіння» сприяла й психологопедагогічна діяльність Дж. Брунера. У його працях процес учіння представлено як
пізнавальний пошук, предметом перетворення якого виступають конкретні знання
й дії, а продуктом – нові знання й дії. Усвідомлення змісту знань і дій здійснюється
на основі регулювання, яке вибудовується з використанням правил логічного
мислення й стратегій пошуку.
У працях С. Періс і Д. Крос принцип розвитку особистості в умовах учіння
розгортається в циклічній моделі процесу учіння. Учіння характеризується як
діяльність, яка спрямована на засвоєння умінь і навичок. До компонентів учіння
віднесено результат попередніх процесів (досвід, знання й уміння, на основі яких
здійснюється оцінка ситуації та добір способів дії); реалізацію досягнення мети
(застосування сформованих способів дій); оцінку результату дій, одержання
позитивного (негативного) підкріплення, яке призводить до зміни вихідного
досвіду та враховується в наступній спробі виконати дії.
У праці Р. Гегні йдеться про зміст учіння, який представлено конкретними
знаннями та діями. Зокрема, це вербальна інформація (вислови, твердження, описи
та моторні навички руху); інтелектуальні навички й пізнавальні стратегії (операції
об’єднання, класифікація тощо), навички здійснення учіння (запам’ятовування,
відтворення, мислення тощо). Також виокремлюються такі фази учіння, як фаза
сприймання (отримання інформації за рахунок актуалізації уваги, сприймання й
короткочасного запам’ятовування); фаза засвоювання (кодування й переведення
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отриманих знань у довгострокову пам’ять); фаза зберігання (власне зберігання,
пошук у пам’яті необхідної інформації й відтворення); фаза виконання і контролю
(зовнішнє виконання дій та одержування зворотного зв’язку).
Подальша розробка теорії учіння стосується виокремлення його видів. На
думку К. Ушинського, мова має йти про два види учінь: учіння зі здобування знань
від учителя, тобто організована навчальна діяльність, та учіння як процес
розв’язування проблем, іншими словами самостійне научіння. В учінні зі
здобуванням знань від учителя виділяється фаза спостереження і здобування знань
та фаза закріплювання знань. Діяльнісне розгортання цих фаз містить такі процеси:
судження (відбиваються факти схожості й розбіжності явищ), розуміння (виявлені
ознаки об’єднуються в поняття) і міркування (застосування прийому відображення
поняття в судженні для передачі іншим). Основними психолого-педагогічними
чинниками учіння є готовність, усвідомленість і самостійність учня, послідовність і
систематичність педагогічних впливів, наочність, повторювання й вправи.
У працях Д. Ельконіна [677] та В. Давидова [154] акцентовано увагу на
суб’єкті учіння. За Д. Ельконіним, учіння є особливою діяльністю учня, що свідомо
спрямована ним на здійснення цілей навчання й виховання, які учень приймає як
власні, особистісні цілі; учіння – це цілеспрямована навчальна діяльність. На думку
В. Давидова, учіння слід розглядати як діяльність, яка орієнтована не на одержання
матеріальних або соціальних переваг, а безпосередньо на зміну учнів, їхній
саморозвиток, формування пізнавальних інтересів. Основним змістом учіння, що
підлягає засвоєнню в межах цілеспрямованої навчальної діяльності, є загальні
способи дій з розв’язання завдань. У структурі учіння виокремлюються такі
елементи: навчально-пізнавальний мотив, який є мотивом власного зростання й
розвитку, що конкретизується в усвідомленні необхідності здобути узагальнені
способи дій; навчальні завдання, розв’язування яких визначає цілісний акт учіння
як цілеспрямованої навчальної діяльності; навчальні завдання містять мету, яка
постає перед учнями у формі проблемного завдання, що сприяє створенню
проблемної ситуації, розв’язуючи яку, учень оволодіває знаннями, навичками й
вміннями.
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В. Давидов [157] до основних показників сформованого учіння відносить:
1) ступінь домінування в мотивації учня навчально-пізнавальних мотивів;
2) потребу й вміння школяра розрізняти в навчальній діяльності її конкретні
результати і способи виконання; 3) вираженість орієнтації учня на виділення й
теоретичне осмислення загальних способів дії, загальних схем понять, що
вивчаються.
О. Леонтьєв [289] розглядає учіння з позицій діяльнісного підходу. На його
думку, учіння має місце там і тоді, де діяльність керується свідомою метою
засвоєння певних знань, навичок, умінь і форм поведінки та діяльності. Учіння як
специфічний вид діяльності стає можливим лише на певному щаблі розвитку
психіки дитини, коли вона стає спроможною регулювати свої дії свідомо
поставленою метою.
За Г. Костюком [270], пасивного учіння не буває, оскільки вчитися – це
означає проявляти активність, спрямовану на засвоєння певних знань, умінь і
навичок.
У праці Г. Балла [26] зазначається, що учіння може проявлятися у зовнішніх
формах (мова, письмо, рухи); гностичній діяльності (практичній, предметній,
зовнішній (збирання із частин цілого, розбирання цілого); рецептивних діях
(розгляд, слухання, спостереження); символічних діях (зображення, позначення);
внутрішній (психічній) діяльності.
Процес подальшого становлення

смислового поля поняття «учіння»

характеризується акцентуванням уваги на суб’єкті учіння, який у процесі
здійснення діяльності усвідомлює себе активним індивідом, виявляє пізнавальну
самостійність та вибудовує різноманітні стосунки з іншими. У контексті
зазначеного доцільно звернутися до тлумачення поняття «суб’єкт» як «якісно
визначеного

способу

самоорганізації,

саморегуляції

особистості,

способу

відповідності зовнішніх і внутрішніх умов здійсненню діяльності у часі, центру
координації всіх психічних процесів, станів, властивостей, а також здібностей,
можливостей і обмежень особистості по відношенню до об’єктивних і
суб’єктивних цілей, домагань та завдань діяльності» [63, с. 30]. «Суб’єкт – це не
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психіка людини, а людина, що володіє психікою, не ті чи інші психічні властивості,
види активності і т. д., а самі люди – ті, що діють, спілкуються» [65, с. 43].
У роботі К. Абульханової-Славської [3] поняття «суб’єкт» розглянуто як
«вищий рівень розвитку особистості, континуальне, яким не позначається
максимальна точка, поріг, межа розвитку» [3, с. 26]. «Суб’єкт є носієм свідомості,
мислення та окремих здатностей, необхідних для здійснення особливої
перетворювальної діяльності, яка притаманна лише людині. Ці здатності їй
потрібні для визначення цілей і завдань майбутньої діяльності, мотивування своїх
рішень тощо» [676, с. 39].
В. Мухіна [379] зазначає, що поняття «суб’єкт» використовують стосовно
людини, яка вміє вчитися, спроможна сама визначати межі своєї обізнаності й
відшукувати засоби їх розширення, пов’язанні між собою рефлексією і вмінням
вчитися.
Процес формування особистості дитини в онтогенезі спричинює послідовну
зміну суб’єктності [263] з огляду на провідний тип діяльності (Я – суб’єкт
ігрової діяльності (дошкільний вік); Я – суб’єкт учіння (молодший шкільний вік);
Я – суб’єкт комунікативної діяльності (підлітковий вік); Я – суб’єкт учбовопрофесійної діяльності (старший шкільний вік); Я – суб’єкт трудової діяльності
(дорослий вік). Суб’єктність молодших школярів в учінні слід розглядати в єдності
трьох складових (за І. Коновальчук): власне суб’єктність (активно-творче
ставлення до учіння); учбово-соціальна суб’єктність (ставлення учня до інших
учасників учіння); індивідуально-особистісна суб’єктність (ставлення дитини до
себе як суб’єкта учіння).
Ставлення до себе як суб’єкта учіння І. Коновальчук [262] розглядає в
контексті особливого зв’язку учня з самим собою (Я – суб’єкт учіння – Я). Цей
зв’язок відображає єдність змістових і динамічних аспектів особистості та
проявляється на рівні усвідомлення й емоційно-ціннісного прийняття себе
активним, відповідальним началом учіння. Окрім того, процес здійснення учіння
передбачає раціональне ставлення до себе як до суб’єкта цього процесу або
категоріальне Я учня; емоційно-ціннісне ставлення до себе (переживання та оцінка
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власної значущості як суб’єкта учіння, що утворюють рефлексивне «Я» учня). За
даними експериментального дослідження проведеного І. Коновальчук [262], на
початковому етапі формування молодшого школяра як суб’єкта учіння ставлення
до себе проходить стадію переходу від недостатньо диференційованого,
неадекватно завищеного, недостатньо усвідомленого і нестабільного до все більш
структурованого, гармонійного і стабільного. Тобто, у молодшого школяра
поступово формується ставлення як до учіння, так і до себе як до суб’єкта цього
процесу, задовольняється ряд потреб школяра, набувається досвід, розвивається
вибірковість, формується спрямованість у сприйманні й реагуванні на зовнішні
стимули та поведінкова готовність.
На

переконання

І. Беха

[32],

суб’єктність

стає

фундаментальним

психологічним новоутворенням сучасної дитини молодшого шкільного віку. З
огляду на це психолог виокремлює три сфери існування взаємопроникаючих
рефлексивних процесів. Це: 1) мислення, діяльність (мислення спрямоване на
розв’язання завдань, не може обійтися без рефлексії для усвідомлення підґрунтя
власних дій; розуміння феномена «рефлексія» як спрямованості мислення на
самого себе, на власні процеси та власні продукти); 2) комунікація і кооперація
(рефлексія виступає механізмом виходу з позиції «над», «поза», які забезпечують
координацію дій та організацію взаєморозуміння партнерів); 3) самосвідомість
(вона потребує рефлексії в самовизначенні внутрішніх орієнтирів та способів
розмежування «Я» і «не-Я»; відбувається розмова (діалог) молодшого школяра із
самим собою з приводу своєї компетентності чи особистісної розвиненості,
порівняння із самим собою та фіксація власних змін; лише в цій сфері
молодший школяр стає по-справжньому здатним до самозміни, він навчає і
виховує самого себе (з допомогою дорослого й інших дітей).
Дитина молодшого шкільного віку прагне виявити себе, виокремити своє «Я»,
протиставити себе іншим, висловити власну позицію стосовно інших, дістати від
них визнання її самостійності, посівши активне місце в різноманітних соціальних
відносинах, де її «Я» виступає на рівні з іншими. Іншими словами, розгортання
певної позиції дитини щодо людей і речей зумовлює появу можливості й
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необхідності реалізації накопиченого соціального досвіду в діяльності, адекватній
загальному рівневі психічного й особистісного розвитку.
«Дитина 6-10 років знає, що: 1) зобов’язана навчатися і в процесі навчання
змінюватися, привласнюючи колективні знаки (мову, цифри, ноти тощо),
колективні поняття, знання та ідеї, якими послуговується суспільство, систему
соціальних очікувань стосовно поведінки та ціннісних орієнтацій; 2) відрізняється
від інших і переживає свою індивідуальність, прагнучи утвердити себе серед
дорослих та ровесників. У цей період триває насичення мотивів поведінки та
діяльності новим соціальним змістом. Особливого значення набувають навчальні
мотиви й мотиви встановлення стосунків із дорослими та однолітками в навчальній
діяльності. У цей період по-новому перебудовується мотиваційно-потребнісна
сфера, що якісно змінює зміст домагань на визнання» [32, с. 2-3].
За Я. Кодлюк [250], формуючи суб’єктність молодшого школяра в навчальній
діяльності, забезпечується сприяння тому, що учень набуває двох якостей –
рефлексивних, необхідних для того, щоб зрозуміти навчальне завдання, усвідомити
недостатність наявних знань і вмінь, та продуктивних (загальнонавчальних), які
потрібні для засвоєння нових способів діяльності.
К. Абульханова-Славська вказує на те, що «деякі з протиріч учень не може
розв’язати, але участь в їхньому розв’язанні, взяття на себе відповідальності за
них вводить його в ранг суб’єкта. Інтерпретація себе як відповідального суб’єкта,
на думку психолога, пов’язана з такими характеристиками особистості, як
ініціатива і відповідальність, та передбачає актуалізацію мотивів, смислів,
способів розв’язання життєвих труднощів, протиріч, конфліктів» [2, с. 64-65]. За
Є. Сергієнко [533], активність суб’єкта, що розв’язує ті чи інші протиріччя,
створює психічне, носієм якого і є сам суб’єкт. Будучи з самого початку
активним, людський індивід, проте, не народжується, а стає суб’єктом в процесі
спілкування, діяльності та інших видів своєї активності.
На думку Н. Менчинської [361], учіння школяра, з одного боку, детерміноване
зовнішніми обставинами (програмою, методами навчання); з іншого –, учіння є
результатом активності самого учня. Засвоєння знань не буде лише прийняттям
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учнем заданого змісту знань, воно є результатом його власної активності –
зовнішнє діє через внутрішнє.
Аналізуючи процес учіння, О. Власова [90] акцентує увагу на зовнішній
гностичній діяльності, яка складається з перцептивних дій (розглядання,
спостереження, слухання), предметних пізнавальних дій (вимірювання, важення
тощо), символічних дій (зображення, позначення, висловлювання). Внутрішня
гностична діяльність передбачає єдність перцептивних, розумових і мнемічних
дій, що недоступні спостереженню ззовні. Зовнішня гностична діяльність
необхідна учням саме на перших етапах опанування навчальною інформацією,
коли у свідомості дитини ще відсутні образи, поняття про предмет і відповідні
розумові дії. Це так зване учіння через дроблення, яке передбачає широке
застосування наочності в навчанні. Натомість коли образи, поняття та дії, які
необхідні для засвоєння нових знань і вмінь, в учня уже сформовані, то для
ефективного учіння стає достатнім лише внутрішня гностична діяльність, яка
функціонує в режимі научіння через сприймання з опорою на слово.
М. Савчин акцентує увагу на тому, що результатом учіння є навченість учня,
яка має вияв у розвитку особистісних якостей, засвоєнні знань, формуванні
компетентностей, оволодінні уміннями і навичками. «Навченість виникає як
результат здійснення діяльності, а не є процесом, що зумовлений вродженими
фізіологічними реакціями організму, його дозріванням, функціонуванням, станом
тощо. Хоча, на думку психолога, існує певна залежність між процесом учіння і
процесом дозрівання. Учіння певним чином впливає на дозрівання організму,
проте залежність учіння від дозрівання виражена значно інтенсивніше, оскільки
учіння завжди опосередковане певним рівнем біологічної зрілості організму. Так,
«не можна навчити дитину розмовляти доти, доки у неї не дозріють необхідні для
цього голосовий апарат та відповідні відділи головного мозку» [515, с. 150].
С. Максименко [330], вказує на те, що учіння може мати місце в грі та праці.
Проте за здійснення цих видів діяльності учіння не спонукається усвідомленим
наміром суб’єкта і є компонентом іншої діяльності. Учіння при цьому носить
мимовільний характер і є лише побічним результатом, а не безпосередньою метою
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гри чи праці. Закономірності засвоєння знань в ігровій діяльності принципово
відрізняються від тих, які характерні для учіння, тому що має місце істотне
розходження між предметами цих видів дій.
У контексті дослідження важливо зіставити понять «учіння» і «научіння».
Нами акцентовано увагу на міркуваннях І. Зимньої («Научіння є самим загальним
поняттям, що визначає процес і результат набуття індивідуального досвіду
біологічною системою (від найпростіших до людини як вищої форми її організації
в умовах Землі» [цит за: 329, с. 115]), Н. Тализіної («У зарубіжній літературі цей
термін вживається як еквівалент учіння. У вітчизняній психології його заведено
використовувати стосовно тварин. Аналог тієї діяльності, яку ми називаємо
учінням у людини, у тварин має назву научіння» [там само]), Р. Немова
(«Характеризує факт набуття людиною нових психічних якостей і властивостей у
навчальній діяльності» [там само]), К. Платонова («Результат навчання, що
залежить як від методів навчання, так і від особливостей особистості, яка
навчається») [там само]. У контексті нашоої роботи, ми розглядаємо научіння як
процес і результат, а учіння лише як процес.
В. Бондар

тлумачить

учіння

як

«самостійну

діяльність

учнів

по

проектуванню ними всіх її компонентів, що реалізуються на рівні саморегуляції»
[53, с. 76], та характеризує як необхідний компонент будь-якої діяльності. На його
думку, результатом учіння є не лише предметні знання, уміння й навички, а й
способи діяльності, набуття здатності до активної взаємодії з учителем й учнями
та формування готовності до самонавчання, самопізнання.
«Продуктивність учіння залежить від того, у якій мірі сприймає й виявляє себе
учень у якості суб’єкта власної активності» [460, с. 189]. У той час як ефективність
учіння молодшого школяра визначається його соціальною, психологічною та
фізіологічною готовністю до процесу засвоєння знань, формування умінь і навичок,
оволодіння способами діяльності. Під соціальною готовністю розуміють знання
правил суспільної поведінки та їхнє дотримання, знання про оточуюче середовище,
готовність сприймання нової соціальної ролі, готовність до спілкування і взаємодії
з іншими (учителем та школярами), вміння давати оцінку своїй діяльності,
здатність до виконання ролі учня. За Д. Ельконіним [677], соціальна готовність
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дитини до учіння пов’язана зі зміною характеру взаємовідносин з дорослим і новим
колективом однолітків. На думку О. Леонтьєва [289], соціальна готовність
підкріплюється не тільки набуттям нових знань і умінь, а й появою нових потреб та
інтересів, підпорядкованістю мотивів, які визначають поведінку й розвиток учня;
здатністю до саморегуляції та прийняттям нового соціального статусу – статусу
школяра. О. Кононко [264] вказує на те, що у соціальному розвитку досягнення
дитиною готовності до учіння визначаються мотивами, які спонукають до його
здійснення.
За узагальненими даними, під фізіологічною готовністю розуміється
біологічний вік, загальний фізичний розвиток (здатність до довготривалих
фізичних зусиль), розвиток моторики тіла (Л. Роговик), фізіологічний розвиток
центральної системи (В. Гарбузов, Д. Ісаєв).
Відповідно до міркувань В. Крутецького [276], психологічна готовність до
сприймання навчального матеріалу містить такі складові: суб’єктивну (бажання
бути школярем, готовність до нових форм взаємовідносин) та об’єктивну (розвиток
загальних здібностей, цікавість, яскравість уяви, сприймання, увага та досвід
керування нею, пам’ять, мова, здатність до елементарних розумових операцій).
У структурі

психологічної готовності виділяють: перцептивну зрілість,

вміння концентрувати увагу, вербальний і невербальний компоненти в розумовому
розвитку (В. Арсланьян), аналітичне мислення, загальні учбові та пізнавальні
здібності (В. Крутецький), раціональне відношення до дійсності, сформованість
ігрової діяльності на попередніх етапах розвитку (Д. Ельконін); розумові задатки та
здібності, які визначають індивідуально-психологічні особливості учня та
забезпечують

швидкість

засвоєння

знань

(Є. Ільїн);

мотиваційно-вольову

готовність, яка визначається вмінням учня контролювати себе, керувати
внутрішніми й зовнішніми діями; рівень сформованості відповідальності,
самосвідомості, самооцінки, емоцій, які супроводжують процес учіння. «Появу
вольового акту в цьому віці науковці пов’язують з супідрядністю мотивів,
становленням самосвідомості, зміною мотивів поведінки» [214, с. 20].
Психологічна готовність включає в себе такі компоненти: мотиваційноемоційний (цікавість до пізнання нового, інтерес до учіння, стійка мотивація до
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шкільних занять, емоційна стійкість (Н. Бадмаєва)); психомоторний (готовність до
засвоєння наукових знань через зорово-рухову координацію і моторну активність
на макро- та мікрорівнях (В. Клименко, Л. Роговик, О. Кочерга)).
За Н. Тализіною, «учень поступово вчиться робити те, що необхідно, а не те,
що йому б хотілося, тобто, навчається керувати своєю поведінкою. Також учитель
вимагає від школяра не тільки розв’язати задачу, але й обґрунтувати її
правильність. Це поступово формує здатність усвідомлювати те, що учень робить
та що зробив. Таким чином, учень поступово вчиться дивитись на себе ніби збоку й
наче очима іншої людини та оцінювати свою діяльність» [571, с. 141].
Необхідними умовами позитивного ставлення до учіння є включення учнів в
оцінну діяльність, яка є важливим компонентом їхньої активності (М. Дригус);
створення емоційно-позитивного клімату в учінні застосуванням позитивного
оцінного судження вчителя про діяльність дитини (Н. Зубалій); організація
діяльності учнів, за якої кожна дитина може задовольнити свої соціальні потреби,
реалізувати суспільно значущі мотиви (Н. Пророк); переживання успіху в учінні, що
спонукає дитину до подальшої активної пізнавальної діяльності (негативне
ставлення до окремих предметів часто мотивується відсутністю успіху в даній
галузі знань (що по суті виражає ставлення до себе) та надто високою складністю
предмета вивчення); стан задоволеності даною діяльністю (почуття пізнавального
зростання, компетентності в результаті засвоєння знань, здатність оцінити власні
досягнення в учінні); загальне позитивне ставлення до учіння; зміст і структура
навчального матеріалу (чинники збереження та підтримання пізнавальних мотивів,
що виникають в процесі учіння (М. Морозов)).
За В. Чирковим [649], учіння характеризується ознаками ситуації досягнення,
які мають такий вияв: у ситуації досягнення суб’єкт має отримати певний
результат, який можна зафіксувати, оцінити; результат оцінюється відповідно до
стандарту оцінки поведінки індивіда в даній ситуації; вимоги, які пред’являються
індивіду в ситуації досягнення, у міру складні дозволяють отримати результат,
доклавши певних зусиль. «На підставі власної суб’єктивної оцінки дитина
відносить або не відносить ситуацію учіння до класу ситуацій досягнення і, як
наслідок, обирає чи не обирає поведінку, що характеризується такими ознаками:
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переживання спрямованості (бажання або примушення) на отримання результату;
необхідність докладання зусиль для вирішення завдання; виникнення специфічних
афективних

реакцій

під

час

здійснення

процесу

та

по

досягненню

результату; відчуття здатності виконати поставлене завдання» [649, с. 18].
У молодшому шкільному віці в процесі учіння з’являються специфічні
новоутворення. З поняттям «новоутворення» Л. Виготський [100] пов’язує новий
тип діяльності дитини, який характеризує її вік, новий тип її особистості та ті
психічні зміни, які вперше виникають у даному віці.
Новоутвореннями дитини молодшого шкільного віку стає «формування
довільності й усвідомленості всіх психічних процесів та їх інтелектуалізація,
внутрішнє опосередкування, яке відбувається завдяки первинному засвоєнню
системи понять (розвивається довільна пам’ять, увага, мислення, довільною стає
організація діяльності) та формування рефлексії. Довільність виявляється в умінні
свідомо ставити цілі, відшукувати і знаходити засоби їх досягнення, долати
труднощі й перешкоди» [516, с. 143].
Важливою складовою учіння в навчально-дослідницькій діяльності є
організація не лише суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а й суб’єкт-об’єктної взаємодії.
«Початок цієї взаємодії пов’язаний із «зверненням» учня як суб’єкта діяльності до
об’єкта вивчення. Зокрема, суб’єкт, визначаючи мету діяльності у формі образу
передбачуваного результату, з’ясовує тим самим загальну спрямованість дій, адже
мета – це осмислений майбутній результат. Визначаючи мету діяльності, суб’єкт
формує в уяві разом з тим і очікувану відповідь, майбутній конкретний результат.
Матеріалом, а також джерелом створення образу результату майбутньої діяльності
є знання й досвід суб’єкта, які ним використовується для створення (побудови)
образу. Вихідним і початковим моментом у створенні образу є конкретне завдання
(запитання тощо). Образ майбутнього результату не має конкретних рис, він
окреслює тільки його контури, але цього достатньо, щоб образ визначив напрям і
поле діяльності з його отримання. У системі, якою є суб’єкт-об’єктна взаємодія,
системотвірним

чинником

є

саме

образ.

Суб’єкт-об’єктною

взаємодією

передбачено розроблення та реалізацію способів діяльності з перетворення об’єкта
взаємодії, щоб отримати відповідь на сформульовані запитання чи вирішити
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поставлену проблему. Ініціювання суб’єктом взаємодії виявляється у формі його
активності, яка, у свою чергу, виявляється в тому, що суб’єкт діє на об’єкт,
виділяючи в об’єкті те, що його цікавить. Суб’єкт ніби повертає до себе об’єкт
таким боком, який на даний час його цікавить. Інструменти впливу суб’єкта на
об’єкт – це запитання, проблема, завдання, способи діяльності. Отримання
відповіді, проміжні результати застосування інструментів впливу – це зворотна дія,
вплив об’єкта на суб’єкт. Під час діяльності здійснюється уточнення образу
результату» [334, с. 146].
І. Малафіїк [334] акцентує увагу на тому, що кінцевий результат діяльності на
початку взаємодії відсутній, його ще немає, отже він не може бути системотвірним
чинником. Але в учня, як у суб’єкта взаємодії сформований образ кінцевого
результату. Це схоже на те, як будівельник зводить дім: спочатку він створює образ
майбутнього будинку, потім цей образ втілюється в конкретні малюнки, схеми,
розрахунки, визначаються всі його характеристики, планується весь процес
будівництва,

весь

зміст

діяльності

будівельників.

У

системі

«процес»

системотвірним чинником, у всякому разі, одним із них, є образ кінцевого
результату. Сам процес взаємодії – це реалізація внутрішнього плану дій. Це
процес, у ході якого учень-суб’єкт виконує певні дії та отримує відповідь, включає
цю відповідь у свій образ світу, знаходить її місце. Створюється образ як системна
властивість взаємодії, тобто здійснюється перенесення структури відображуваного
об’єкта до суб’єкта, внаслідок чого вплив на суб’єкта учіння, який сам ініціює
взаємодію, залишає слід у його свідомості й зумовлює характер взаємодії (тривала,
короткочасна) повертає об’єкт вивчення тим боком, який його цікавить у першу
чергу. Коли виникає взаємодія, тобто система, то її елементами є не просто суб’єкт
і об’єкт, а взаємодіючі суб’єкт, об’єкт та образ кінцевого результат як
системотвірний чинник, який дає змогу суб’єктові хоча б у загальних рисах
окреслити очікуваний результат. Цей результат проглядається суб’єкту як у
«тумані», однак цього досить, щоб визначити площину спільних властивостей
суб’єкта і об’єкта.
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Процес

учіння

характеризується

пізнавальною

активністю,

яка,

за

В. Гузєєвим та А. Остапенко [414], має вияв у чотирьох способах здійснення учіння
(табл. 5.3).
Таблиця 5.3
Узагальнена характеристика способів здійснення учіння
(за В. Гузєєвим, А. Остапенко)
Схематичне зображення
Зміст способів
Способи здійснення учіння
способів учіння
здійснення учіння
Внутрішній спосіб
(внутрішнє учіння)

Я

Навчаю сам себе

Із-зовнішній спосіб
(екстраактивне учіння)

Я

Навчання мене

У-зовнішній спосіб
(інтраактивне учіння)
Чергування способів
із-зовнішнього
у-зовнішній
(інтерактивне учіння)

н

і
Я

т

Навчаю інших

р
а
аЯ

Взаємонавчання

к
т
и

Самостійність в учінні виявляється,в з одного боку, у спрямованості дитини на
н

внутрішню мобілізацію власних сил для
вирішення без сторонньої допомоги
о
г
посильних віку завдань, а, з іншого –, в адекватному
мотивуванні дій, упевненості,
о

незалежності та відносній стійкості до сторонніх впливів. Дії учня в учінні
характеризуються як самостійні, якщо виконуються без сторонньої допомоги або
керівництва, супроводжуються критичним ставленням до сторонніх впливів,
прагненням відійти від шаблонних рішень і знайти нові способи розв’язання
поставленої проблеми, аналізом і оцінюванням їх відповідності власним поглядам,
які учень може відстояти. Ми трактуємо учіння як усвідомлену, цілеспрямовану й
самостійну

діяльність

учня,

яка

супроводжується

безпосередньою

або

опосередкованою взаємодією з іншими, спрямовується на оволодіння знаннями,
способами дій і формування досвіду організації власної діяльності.
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Висновки до п’ятого розділу
З урахуванням полісемантики лексеми «організація» до смислових ліній
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів віднесено
1) організацію як процес, що здійснюється з певною метою; 2) організацію як
процес управління; 3) організація як процес керування, що є однією із функцій
управління.
Відповідно до першої смислової ліній організація навчально-дослідницької
діяльності має визначатися загальною й конкретною метою її здійснення;
спрямовуватися цілями; розгортатися на змісті, який запроваджується в початковій
школі, та виходити за його межі у разі вияву учнем (учнями) бажання дізнатися
більше; вибудовуватися з огляду на поліфункціональну діяльність учителя
(викладання й управління) й різноспособове учіння школярів («я навчаю себе»,
«мене навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»).
Організацію навчально-дослідницької діяльності молодших школярів як
процес управління представлено стратегічним, тактичним та оперативним
управлінням.

Перераховані

види

управління

за

типом

інформації,

характеризуючись спільним суб’єктом та різняться об’єктами, метою, цілями та
циклами управління. Процес здійснення управління являє собою постійний рух і
обмін інформацією між суб’єктом і об’єктами управління на основі прямих і
зворотних зв’язків, які сигналізують про зміни, які виникають або супроводжують
процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій.
Відповідно до смислової ліній «організація як процес керування», керування
розглянуто як одну із функцій оперативного управління та акцентовано увагу на
педагогічних діях, які підтримують результативне здійснення кожним учнем
різноспособовного учіння на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими. До видів керування віднесено пряме, оперативне, перспективне, непряме.
Непрямим керуванням передбачено використання різних типів орієнтувальної
основи діяльності, а саме: спосіб виконання конкретно визначеної розумової дій;
спосіб виконання конкретно визначеної практичної дій; спосіб виконання
конкретно визначеної розумової (практичної) операції.
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Зазначені вище смислові лінії слугували визначенню змістового контенту
моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. У
першому блоці моделі «Організація як процес, що здійснюється з певною метою»
деталізовано мету

організації

навчально-дослідницької

діяльності

молодших

школярів (залучення учнів до процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів
дій), визначено суть основних підходів до організації діяльності, а саме:
компетентнісного,

діяльнісного,

системного

та

міждіяльнісної

інтеграції;

задекларовано низку дидактичних принципів; визначено зовнішні та внутрішні
засоби її організації; встановлено способи учіння; схарактеризовано передумови,
умови та етапи організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі.
У рамках другого блоку моделі, який іменовано «Організація як процес
управління», увагу акцентовано на вчителеві як на суб’єктові управління і
самоуправління; визначено цикли стратегічного, тактичного й оперативного
управління, конкретизовано об’єкти управління, передбачено управління за типом
реагування; керування розглянуто як одну зі складових циклу оперативного
управління; діяльність учня представлено самоуправлінням, яке здійснюється на
рівні оперування навчально-організаційними уміннями, котрі є складниками уміння
вчитися.
У третьому блоці моделі розглянуто результати організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів.
Введення в науковий обіг поняття «міждіяльнісна інтеграція» сприяло
розгляду процесу організації навчально-дослідницької діяльності дітей в контексті
поліфункціональної діяльності вчителя (викладання й управління) та різноспособового учіння школярів. Учіння «я навчаю себе», «мене навчають інші», «я навчаю
інших» та «учіння у взаємонавчанні» розглянуто як усвідомлену, цілеспрямовану й
самостійну

діяльність

учня,

яка

супроводжується

безпосередньою

або

опосередкованою взаємодією з іншими, спрямовується на оволодіння знаннями,
способами дій і формування досвіду організації власної діяльності.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у публікаціях,
які відображають основні наукові результати дисертації [338; 340; 341; 343; 365;
637; 639; 698].
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РОЗДІЛ VІ
ПРОЦЕС І РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
6.1. Методика та етапи експериментального дослідження
Методика й організація формувального експерименту базувалася на
психолого-педагогічних засадах, які розкрито в перших трьох розділах, сучасному
досвіді

організації

навчальної,

дослідницької

та

навчально-дослідницької

діяльності у різних ланках світи (змістовий контент четвертого розділу),
сутнісному змісті моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів, яку ґрунтовно розкрито в п’ятому розділі. Виходячи з попередньо
зазначеного, було висунуто припущення, що організація навчально-дослідницької
діяльності

молодших

здійснюється

з

(компетентнісного,

школярів

дотриманням
діяльнісного,

набуває

ефективності,

дидактичних
системного

засад:
та

якщо

цей

1) наукових

міждіяльнісної

процес
підходів

інтеграції);

2) дидактичних принципів (науковості, системності й послідовності, доступності,
свідомості й активності учнів за керівної ролі вчителя, поєднання різних методів і
засобів навчання в залежності від мети, цілей і змісту діяльності, позитивної
мотивації та сприятливого емоційного клімату, поєднання індивідуальних і
колективних форм навчання); 3) передумов (формулювання вчителем мети й цілей
організації навчально-дослідницької діяльності учнів на уроці; формулювання
учнями цілей власної діяльності; організація навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів на змісті, який запроваджується в початковій школі, та вихід
за його межі в разі вияву учнями бажання дізнатися більше); 4) умов (формування
готовності вчителя до організації навчально-дослідницької діяльності в початковій
школі та формування готовності учнів до здійснення цього виду діяльності в
урочний і позаурочний час); 5) процесуального базису: а) використання зовнішніх
засобів ((завдання, навчального проекту, практичної роботи, екскурсії, вправи,
задачі, дидактичної ігри, спостереження, досліду, проблемної ситуації) та
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внутрішніх (знань, умінь, навичок, уміння вчитися, способів дій, досвіду);
б) організація процесу з урахуванням складових діяльності вчителя й учнів, тобто з
акцентуванням уваги на поліфункціональній діяльності вчителя (викладання,
управління) та на різноспособовому учінні школярів («я навчаю себе», «мене
навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»); в) поетапне
здійснення

процесу;

г) запровадження

педагогічного

й

учнівського

блоків

дидактичного інструментарію.
Додамо, що педагогічний блок дидактичного інструментарію представлено
засобами, які безпосередньо було адресовано учителю. Використання цих засобів
сприяло здійсненню поліфункціональної діяльності, забезпечувало організацію
різноспособового учіння школярів, здійснення управління

та формування

готовності до організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі.
Педагогічний блок дидактичного інструментарію представлено: 1) макетом
загальної таблиці-матриці моделювання уроку в контексті поліфункціональної
діяльності педагога (викладання, управління) й різноспособового учіння молодших
школярів («я навчаю сам себе», «мене навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у
взаємонавчанні»); 2) способами підготовки учнів до здійснення навчальнодослідницької діяльності, які включають в себе таблицю-матрицю проблемного
викладу

навчального

матеріалу

та

таблицю-матрицю

реалізації

частково-

пошукового методу викладу навчального матеріалу на основі пізнавальної
самостійності учнів та взаємодії з іншими; 3) способом повної інтеграції навчальної
діяльності з дослідницькою, який представлено таблицею-матрицею організації
навчально-дослідницької діяльності на основі пізнавальної самостійності учнів та
взаємодії з іншими; 4) способом часткової інтеграції навчальної діяльності з
дослідницькою, до якого віднесено таблицю-матрицю організації навчальнодослідницької діяльності учнів під час проведення навчальної самостійної роботи.
Учнівський блок дидактичного інструментарію представлено засобами, які
безпосередньо адресовані молодшим школярам. Складовими вказаного блоку є:
1) способи виконання розумових дій (аналіз, синтез, порівняння, доведення,
узагальнення,

абстрагування,

встановлення

причинно-наслідкових

зв’язків,
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аналогізування, комбінування, конструювання власних дій під час розв’язання
задачі, виконання вправи (завдання, практичної роботи), проведення досліду чи
спостереження); 2) способи виконання практичних дій (робота з підручником,
складання плану, підготовка усного повідомлення, вироблення грамотного письма,
проведення дискусії, підготовка інтерв’ю); 3) способи виконання розумових
операцій (постановка запитань, побудова діалогічного мовлення, слухання іншого,
побудова міркувань, виокремлення головного); 4) способи спільно-взаємодіючої,
спільно-послідовної та спільно-індивідуальної форм співпраці учнів у групі та груп
між собою під час розв’язання задачі (проблемної ситуації), виконання вправи
(завдання, практичної роботи), проведення досліду (спостереження); 5) авторські
навчально-дослідницькі завдання та авторські навчальні проекти для організації
домашньої роботи учнів з природознавства на основному етапі експерименту.
Запровадження дидактичного інструментарію педагогічного і учнівського
блоків сприяло організації навчально-дослідницької діяльності в процесі вивчення
різних навчальних предметів.
Проведення експерименту здійснювалося у такій послідовності:
1. Розроблено діагностувальні завдання для проведення констатувального і
формувального зрізів, анкети для вчителів та учнів.
2. Розроблено навчальний посібник «Сучасний урок: теорія і практика
моделювання», програму навчального курсу «Дидактика. Сучасний урок: теорія і
практика моделювання» для опрацювання з учителями експериментальних класів,
педагогічний

та

учнівський

блоки

експериментального

дидактичного

інструментарію.
3. Визначено навчальні заклади, експериментальні й контрольні класи.
4. Проведено

констатувальний

експеримент

та

вирішено

такі

завдання: обґрунтовано критерії та показники дослідження рівнів готовності
педагогів до організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів;
проведено констатувальний зріз; визначено характеристики високого, середнього
та початкового рівнів сформованості в педагогів готовності до організації
навчально-дослідницької діяльності учнів у початковій школі; здійснено розподіл
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педагогів за рівнями готовності до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів; обґрунтовано критерії та показники дослідження рівнів
готовності молодших школярів до здійснення навчально-дослідницької діяльності в
урочний та позаурочний час; проведено констатувальний зріз; визначено
характеристики

високого,

достатнього,

середнього

та

початкового

рівнів

сформованості в молодших школярів готовності до здійснення навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час; здійснено розподіл учнів
за рівнями готовності до здійснення аналізованого нами виду діяльності.
5. Проведено два етапи формувального експерименту, під час якого
запроваджено в навчальний процес експериментальних закладів модель організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та педагогічний і
учнівський блоки дидактичного інструментарію як складники моделі.
З метою ефективного інтегрування експериментальних матеріалів у діючу
систему навчання було передбачено, по-перше, проведення настановчих семінарів з
учителями експериментальних класів щодо мети, завдань та ходу реалізації
експерименту; по-друге, особисту участь дисертанта в проведені бесід з учнями й
учителями та в організації й проведені констатувальних і контрольних зрізів; потретє, організацію та проведення низки освітніх заходів (Всеукраїнські науковопрактичні конференції «Психолого-дидактичні засади формування освітнього
середовища навчально-дослідницької діяльності дітей» (2012 р.), «Навчальнодослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний
супровід,

досвід

роботи,

перспективи»

(2013 р.),

«Навчально-дослідницька

діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості
формування навчально-дослідницьких умінь» (2014 р.); Всеукраїнські науковопрактичні конференції з міжнародною участю «Формування освітнього середовища
навчально-дослідницької
перспективності»

діяльності

(2015 р.);

дітей

майстер-класи

у

контексті

(2011–2015рр.),

наступності
тренінги

та

(2011–

2015 рр.), засідання творчих груп учителів (2011–2015 рр.)) з метою організації
експериментальної роботи, презентації проміжних висновків, а у разі необхідності
корекції ходу здійснення експерименту; по-четверте, вивчення результативності

341

впровадження в експериментальних класах дидактичного інструментарію; по-п’яте,
аналіз експериментальних матеріалів.
Формувальний експеримент складався з підготовчого та основного етапів.
Стосовно

вчителів

підготовчий

етап

тривав

упродовж

експериментальної роботи та був спрямований на

першого

року

опрацювання структурних

елементів педагогічного блоку дидактичного інструментарію. Зокрема, учителі
вправлялися у використанні макету загальної таблиці-матриці моделювання уроку
в контексті поліфункціональної діяльності педагога (викладання й управління) й
різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю себе», «мене навчають
інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»); опрацьовували способи
підготовки учнів до здійснення навчально-дослідницької діяльності, які включають
в себе таблицю-матрицю проблемного викладу навчального матеріалу і таблицюматрицю реалізації частково-пошукового методу викладу навчального матеріалу,
побудовані на основі пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з іншими;
практично застосовували спосіб повної інтеграції навчальної діяльності з
дослідницькою, оперуючи при цьому таблицею-матрицею організації навчальнодослідницької діяльності дітей, та спосіб часткової інтеграції навчальної діяльності
з дослідницькою, застосовуючи у цьому разі таблицю-матрицю організації
навчально-дослідницької

діяльності

дітей

під

час

проведення

навчальної

самостійної роботи.
Також учителі поглиблювали, розширювали, систематизували та творчо
використовували опрацьовану інформацію про навчально-дослідницьку діяльність
як про вид навчальної діяльності учнів; сутність повної та часткової інтеграції
навчальної діяльності з дослідницькою; особливості викладання й цикли
управління навчально-дослідницькою діяльністю учнів в урочний та позаурочний
час; дидактичні особливості здійснення учіння «я навчаю себе», «мене навчають
інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»; організацію учіння в
самостійній та спільній діяльності; особливості функціонування локального
освітньо-інформаційного простору уроку за різних способів учіння; критерії й
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показники визначення готовності молодших школярів до здійснення навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
На основному етапі педагоги організовували навчально-дослідницьку
діяльність молодших школярів, оперуючи експериментальним дидактичним
інструментарієм та виявляючи власну творчість під час моделювання навчальнодослідницької діяльності з використанням різних засобів, а саме: завдань, задач,
вправ, екскурсій, навчальних проектів, дослідів, спостережень, проблемних
ситуацій, практичних робіт.
Стосовно молодших школярів методика формувального експерименту також
реалізовувалася на підготовчому й основному етапах, проте тривалість і змістовий
контент кожного з етапів був іншим. Так, проведення підготовчого етапу тривало
впродовж 2 років та було співвіднесено з періодом навчання дітей у першому та
другому класах. Мета підготовчого етапу експерименту полягала в усвідомленому
оволодінні й практичному застосуванні учнями способів виконання розумових і
практичних дій, розумових операцій та способів здійснення спільно-взаємодіючої
форми співпраці учнів у групі.
У першому класі увага акцентувалася на ознайомленні учнів з послідовністю
дій під час здійснення аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, встановлення
причинно-наслідкових зв’язків. Також опрацьовувалися такі способи виконання
розумових операцій, як постановка запитань, побудова діалогічного мовлення,
слухання іншого, побудова міркувань, виокремлення головного.
Другий рік навчання в початковій школі спрямовувався на закріплення
послідовності дій під час виконання зазначених вище розумових дій. Окрім того
увага акцентувалася на відпрацюванні способів виконання практичних дій
(складання плану, підготовки усного повідомлення (виступу)) та на закріпленні
способів

виконання

розумових

операцій

(постановка

запитань,

побудова

діалогічного мовлення, слухання іншого, побудова міркувань, виокремлення
головного). Також другокласники вправлялися у виконанні таких дій, як
формулювання мети самостійної діяльності, здійснення добору необхідних
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матеріалів і приладдя; визначення дій, які сприятимуть досягненню поставленої
мети.
Під час проведення основного етапу (третій і четвертий роки навчання в
початковій школі) увага акцентувалася на спостереженні за емоційними станами,
які супроводжували процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів
дій, ознайомленні школярів з послідовністю виконання дій під час аналогізування,
комбінування, конструювання та використання їх для визначення дій у складі тієї
чи іншої діяльності. Також опрацьовувалися способи здійснення спільновзаємодіючої, спільно-послідовної та спільно-індивідуальної форм співпраці учнів
у групі та груп між собою під час виконання різних видів робіт. Окрім того, діти
вправлялися в самостійному застосуванні способів виконання розумових дій (аналіз,
синтез,

порівняння,

доведення,

узагальнення,

абстрагування,

встановлення

причинно-наслідкових зв’язків під час розв’язання задачі, виконання вправи
(завдання, практичної роботи), проведення досліду чи спостереження); способів
виконання практичних дій (робота з підручником, складання плану, підготовка
усного повідомлення, вироблення грамотного письма, проведення дискусії,
підготовка інтерв’ю); способів виконання розумових операцій (постановка запитань,
побудова

діалогічного

мовлення,

слухання

іншого,

побудова

міркувань,

виокремлення головного).
Для організації домашньої роботи з природознавства учням пропонувалися
навчально-дослідницькі

завдання

та

навчальні

проекти.

Робота

з

цими

дидактичними матеріалами спрямовувалася на коротку презентацію учнями
отриманих результатів, під час якої увага акцентувалася на розумінні змісту
завдання, ставленні до мети діяльності, прогнозуванні результатів майбутньої
діяльності, пригадуванні необхідних знань і досвіду, визначенні способу добору дій
(аналогізування, комбінування, конструювання), визначенні матеріалів і знарядь
діяльності, вияві пізнавальної активності під час взаємодії в парі (групі), само- і
взаємоконтролі ходу виконання дій, само- і взаємооцінці результатів діяльності.
На основному етапі формувального експерименту здійснювалося залучення
дітей до навчально-дослідницької діяльності, яка моделювалася з використанням
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різних засобів. Це практичні роботи, навчальні проекти, екскурсії, вправи, задачі,
дидактичні ігри, спостереження, досліди, проблемні ситуації, завдання.
Для ефективного провадження моделі організації навчально-дослідницької
діяльності учнів педагогів було орієнтовано на системне й систематичне
запровадження педагогічного й учнівського блоків дидактичного інструментарію.
Експериментальна робота проводилася протягом 2011-2015 рр. на базі
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання природничо-економікоправовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; НВК «Голованівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка – гімназія» Голованівської
районної

ради Кіровоградської області; Тарасівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області; комунального
закладу «Романівська гімназія Романівської районної ради Житомирської області»;
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 ім. Я. Домбровського м. Житомира;
Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради
Черкаської

області

та

Смілянського

навчально-виховного

комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Смілянської міської ради».
До педагогічного експерименту було залучено 860 учнів 1-4 класів.
Обсяг вибірки було встановлено у такий спосіб: кількість n учнів, яких
потрібно долучити до дослідження, щоб з імовірністю Р=0,95 можна було
стверджувати, що похибки результатів досліджень не перевищують 5% (ξ=0,05),
знаходили за формулою, яку наведено у виданні [191]
t2  pq
2
n= 
t=1,96 .

, де p=q=0,5, t визначили за таблицею. Оскільки p=F(t)=0,95, то
1,962  0,5  0,5
2
 384
n= 0,05

У нашому випадку обсяг вибірки складає 860 учнів, що значно перевищує
обсяг допустимої вибірки, отриманої під час обрахунків.
До формувального експерименту було залучено 492 учні 1-4 класів.
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У різних формах констатувального і формувального експериментів взяло
участь 72 вчителя початкової школи. Робота з педагогами організовувалася на базі
зазначених вище навчальних закладів та на базі комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського», Житомирського обласного інституту післядипломної
педагогічної

освіти

післядипломної
інституту

Житомирської

освіти

педагогічних

післядипломної

обласної

ради,

працівників,

педагогічної

освіти

Черкаського

інституту

Полтавського

обласного

ім. М. В. Остроградського,

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти.
Далі розглянемо хід і результати проведення формувального експерименту
стосовно діяльності вчителя та діяльності учнів.
6.2. Формувальний експеримент з упровадження моделі організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
6.2.1. Організація

вчителем

навчально-дослідницької

діяльності

молодших школярів
Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів організовувалася
учителем на основі таких видів учіння, як «я навчаю себе», «мене навчають інші»,
«я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні».
Учіння «я навчаю себе» вибудовувалося на основі пізнавальної самостійності,
під час якої учень залучався до процесу відкриття для себе суб’єктивно нових знань
і способів дій. Також зазначений спосіб учіння реалізовувався як навчальна
самостійна робота, яка вибудовувалася на основі безпосередньої та (чи)
опосередкованої взаємодії з іншими. Організації зазначеного виду учіння
передувало опрацювання з дітьми способів виконання розумових і практичних дій
та розумових операцій, які було представлено у вигляді алгоритмів. Під час
навчальної самостійної роботи значна увага приділялася змісту спілкування в парі,
яке спрямовувалося на вербальне відтворення один одному опрацьованої
інформації й встановлення розуміння її змісту з використанням таких критеріїв:

346

«можу розповісти», «розповідаю невпевнено», «відчуваю потребу ще раз
опрацювати зміст інформації».
Організація учіння «я навчаю себе» здійснювалася на основі навчальних
самостійних робіт трьох типів. І тип навчальної самостійної роботи було
представлено заданим учителем переліком дій, учневі необхідно було встановити
тільки послідовність дій, яка слугуватиме виконанню завдання. Виконуючи ІІ тип
навчальної самостійної роботи, учень із заданого переліку дій обирав лише ті дії,
виконання яких сприяло, на його думку, досягненню мети діяльності, й
розташувати обрані дії в певній послідовності. Діяльність учня під час виконання
навчальної самостійної роботи ІІІ типу було спрямовано на самостійне визначення
дії та розташування їх у послідовності, необхідній для здійснення діяльності.
Взаємодію учня з іншими було спрямовано на вправляння у визначенні мети
діяльності, складання послідовності дій у складі діяльності (що спочатку, а що
потім), а також на добір (визначення) способу здійснення контролю за власними
діями. Самооцінювання здійснювалося за критеріями, які акцентували увагу дітей
на переліку дій, послідовності їх виконання, зосередженості під час виконання дій.
Види завдань (задач, вправ тощо), які пропонувалися для організації процесу
відкриття учнями нових знань і способів дій на основі учіння «я навчаю себе»,
характеризувалися

різними

рівнями

складності

їх

виконання.

Зокрема,

репродуктивно-наслідувальним способом здійснення учіння «я навчаю себе» було
передбачено усвідомлене відтворення учнем попередньо сприйнятих знань та
безпосереднє застосування набутих умінь і навичок. Під час частково пошукововиконавчого способу здійснення учіння «я навчаю себе» учні вправлялися у
розв’язуванні стандартних навчальних завдань із застосуванням інструктивних
матеріалів та алгоритмів; застосуванні способів діяльності за зразком, включаючи
нескладні варіанти їх різновидів, обирали способи дій, виконуючи при цьому
просте перенесення знань і способів дій. Творчим способом здійснення учіння
«я навчаю себе» було передбачено застосування нестандартного способу вирішення
завдань (задач, вправ тощо), використання засвоєних знань і способів дій у
змінених умовах.
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Функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку під час
здійснення учіння «я навчаю себе» можна описати в такий спосіб: педагог
«наповнює» комунікативний простір класної кімнати доцільною інформацією, що
безпосередньо стосується змісту завдання (задачі, вправи тощо), яке (яка)
пропонується для виконання. У разі необхідності коментує зміст або спосіб
виконання, впроваджує попередньо дібраний дидактичний інструментарій (методи,
засоби тощо) для вмотивування учнів до активності під час самостійного
виконання

завдання.

За

потреби

здійснює

індивідуальне

консультування

вихованців з метою включення механізмів пригадування необхідної інформації.
Зазначене реалізується шляхом повернення учнів до локального освітньоінформаційного простору уроку, на якому обговорювалася інформація, необхідна
для виконання завдання. Наприклад, учитель може запропонувати учням пригадати
алгоритм (правило, схему тощо), який (яку) вони складали на попередньому уроці
під час проведення «мозкового штурму».
Процес здійснення учіння «я навчаю себе» ґрунтувався на виконанні таких дій:
організовувати робоче місце, визначати мету діяльності, раціонально планувати
час, відтворювати (пригадувати, знаходити, добирати, відбирати тощо) потрібні
знання й способи діяльності, послідовно виконувати дії, здійснювати самоконтроль
та самооцінку, зосереджуючись на досягненні мети. Результативність учіння «я
навчаю себе» залежала від усвідомлення учнем значимості для нього пропонованої
діяльності або (та) її змісту; врахування індивідуальних нахилів і навчальних
можливостей школярів; оволодіння способами виконання розумових і практичних
дій та розумових операцій.
В узагальненому вигляді пізнавальну активність молодшого школяра в учінні
«я навчаю себе» можна представити у вигляді таблиці-матриці проведення
навчальної самостійної роботи (табл. 6.1). Дидактичні акценти в процесі
викладання стосуються пропонування варіантів виконання навчальної самостійної
роботи на основі аналогізування (застосування відомих дітям дій і послідовності їх
виконання); комбінування (розташування заданого переліку дій у порядку,
необхідному для досягнення результату); конструювання (самостійне визначення
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переліку дій та встановлення порядку їх виконання). А також залучення школярів до
визначення способу виконання ними діяльності (самостійно; спочатку самостійно, а
потім консультування; спочатку самостійно, потім консультування, а у разі
необхідності консультування-роз’яснення) та до обговорення способів здійснення
контролю за власними діями під час виконання роботи.
Таблиця 6.1
Таблиця-матриця організації навчально-дослідницької діяльності дітей
під час проведення навчальної самостійної роботи за домінування
пізнавальної самостійності молодшого школяра
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Діяльність учителя
(викладання)
(учіння)
(управління)
1. Створення проблемної Сприймання
Вмотивування учнів до
ситуації та формулювання проблеми як
розв’язання проблеми
проблеми, яку потрібно
особистої.
розкриттям значущості
вирішити.
нових знань і способів дій.
2. Підготовка до
Самостійне читання З метою зорового
проведення навчальної
змісту завдання
сприймання проблеми
самостійної роботи
(задачі, вправи,
(протиріччя) бажано
- ознайомлення із змістом практичної роботи,
унаочнити зміст завдання
завдання (задачі, вправи, досліду,
(задачі, вправи, практичної
практичної роботи,
спостереження) та
роботи, досліду,
досліду, спостереження); виявлення
спостереження) відповідним
- виявлення в його (її)
протиріччя.
зображенням.
змісті попередньо
Формулювання мети Для цілеспрямованого
сформульованої
власної діяльності
виконання дітьми дій з
проблеми;
з урахуванням
формулювання мети
- вправляння у
виявленого
діяльності доцільно навести
формулюванні мети
протиріччя.
приклад про водія, який
діяльності.
прийшов на роботу. Далі
поставити запитання, що на
початку робочого дня
робитиме водій
(з’ясовуватиме мету своєї
діяльності: куди потрібно
їхати, що чи кого потрібно
вести тощо).
3. Пропонування варіантів Пригадування
Акцентування уваги на
виконання навчальної
відомих знань і
- узгодженні власних дій з
самостійної роботи
способів дій та
попередньо визначеною
- застосування відомих
спроба застосувати
метою діяльності;
дітям дій і послідовності
їх з метою
- встановленні послідовного
їх виконання
подолання
ряду дій, запитуванням
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(аналогізування);
- розташування заданого
переліку назв дій у
порядку, необхідному для
досягнення результату
(комбінування);
- самостійне визначення
переліку дій та
встановлення порядку їх
виконання
(конструювання).

4. Обговорення способу
виконання роботи
- самостійно;
- спочатку самостійно, а
потім консультування;
- спочатку самостійно,
потім консультування, а у
разі необхідності
консультуванняроз’яснення.

5. Обговорення способу
здійснення контролю за
власними діями під час
виконання навчальної

протиріччя.
Розташування
заданого вчителем
переліку назв дій у
порядку, який можна
застосувати, щоб
досягти результату.
Формулювання
висновку про
обраний варіант
виконання
навчальної
самостійної роботи
або про
1) неможливість
застосування
аналогізування і
комбінування;
2) необхідність
самостійного
визначення переліку
дій та встановлення
порядку їх
виконання.
Формулювання
запитань у разі
необхідності.

себе, що я робитиму
спочатку, а що – потім.

Вмотивування учнів до
вияву пізнавальної
самостійності.
Пропонування скористатися
сигнальними картками та
підняти картку (картки)
- жовтого кольору – тоді,
коли виникла необхідність у
консультуванні;
- синього – у разі потреби в
консультуванні-роз’ясненні;
- зеленого – якщо
отримано задоволення від
інтелектуального
напруження, яке
супроводжувало процес
виконання роботи.
Визначення того, що Обговорення впливу на
підлягатиме
результати роботи таких
самоконтролю.
факторів, як дотримання
Приміром, час та
визначеного часового
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самостійної роботи.

відсутність
відволікань.

проміжку; організованість
під час виконання
самостійної роботи, яка
виявляється в докладанні
зусиль для виконання
завдань без відволікань.
Повідомлення про те, що
час відведений на
виконання самостійної
роботи розподілено на два
5-хвилиних проміжки або на
два проміжки тривалістю 10
та 5 хвилин.
Сигналізування про
завершення кожного із них
ледь чутними приємними
звуковими сигналами.
6. Виконання роботи з
Визначення переліку Пропонування учням, які
дотриманням визначеного дій та встановлення першими виконали роботу
способу здійснення
порядку їх
представити висновок у
контролю за власними
виконання.
вигляді алгоритму, рисунку
діями.
Самостійне
тощо.
Формулювання висновку виконання роботи. У Узагальнення
про отриманий результат разі необхідності
сформульованих дітьми
та про спосіб його
сигналізування
висновків.
досягнення.
карткою про
необхідність
отримання
консультування чи
консультуванняроз’яснення.
Сигналізування
карткою зеленого
кольору, якщо
отримано
задоволення від
інтелектуальних
зусиль.
Формулювання
висновку.
7. Здійснення самооцінки Здійснення
Стимулювання учнів до
з дотриманням критеріїв: самооцінки з
розмірковування над тим,
1) спосіб виконання
дотриманням
що їм вдалося; чому
навчальної самостійної
визначених
отримано гарні резуль-тати;
роботи (самостійно, з
критеріїв.
що викликало труд-нощі;

351

допомогою інших);
2) виконання дій без
відволікань / з
відволіканнями.

над чим потрібно ще
попрацювати; чого вони
навчили себе; чого їх
навчили інші.

Оперативне управління під час здійснення учнями учіння «я навчаю себе»
характеризується циклічністю (самоконтроль, самооцінка, безпосередній або
опосередкований контроль з боку вчителя (перевірка за алгоритмом, шифром
тощо)); спрямованістю (індивідуальне консультування учня (за потреби)); ручним
проявом (вербальна комунікація, якою передбачено надання учневі непрямої
допомоги під час постановки запитань, стимулюючих до пригадування необхідних
знань, способів діяльності та до актуалізації й відтворення потрібної інформації з
локального освітньо-інформаційного простору уроку, що стосується способів
діяльності, необхідних для виконання завдань (практичної роботи, вправи тощо) чи
розв’язування задачі (проблемної ситуації). Керування пізнавальною самостійністю
забезпечується використанням сигнальних карток, ледь чутних приємних звукових
сигналів (як стимулів дотримання визначеного часового проміжку), додаткових
міні-завдань (приміром, формулювання висновку у вигляді алгоритму, рисунку
тощо).
Під час організації навчально-дослідницької діяльності цикл оперативного
управління набуває такої реалізації: на основі планування визначається засіб для
здійснення молодшими школярами учіння «я навчаю себе», який

оптимально

відповідає визначеній меті діяльності, умовам у яких вона здійснюється. До
особливостей організації учіння «я навчаю себе» відносимо врахування рівня
навченості й научуваності учнів, акцентування уваги на самостійності учнів та на
свідомому самоуправлінні ними власною діяльністю, попередження розумової
втомлюваності. Керування набуває вияву у спрямуванні діяльності учнів
використанням безпосередніх або опосередкованих засобів організації їхньої
пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими, постановкою додаткових
запитань, які скоординовують хід міркувань, використанням карток-інструкцій
(карток-довідок),

схем,

таблиць,

алгоритмів,

приписів

тощо).

Контроль

спрямовується на отримання інформації про інтелектуальні утруднення, які
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відчувають учні, та на виявлення типових прогалин, котрі засвідчують необхідність
внесення змін у процес навчання. Контроль вибудовується на основі дослідження:
1) способів використання учнем безпосередньої або опосередкованої допомоги
(оптимальне використання наданої інформації, активізація дій, доведення
розпочатої роботи до логічного завершення, породження потреби в багаторазових
зверненнях за допомогою); 2) характеру її надання (підказка-натяк, встановлення
асоціативних зв’язків, картка-інструкція, картка-коментар щодо способу виконання
завдання тощо); 3) ставлення учня до пропонованого виду діяльності (прояв
старанного виконання завдання в повному обсязі, ускладненому варіанті,
фіксування намагань до його спрощення); 4) формулювання висновку (учень може
самостійно сказати про успіх (невдачу) своєї діяльності, об’єктивно обґрунтовано
розгорнуто оцінює роботу, зіставляє власний спосіб дій і форму її виконання з
підходами

інших

учнів

класу,

висловлює

власне

оцінне

судження

або

висловлюється лише на основі вербального чи бального оцінювання вчителем.
Регулюванням передбачено встановлення відповідності між діяльністю учнів та
завданими цілями, а координацією – встановлення відповідності між досягнутими й
очікуваними результатами, визначення дій, які є доцільними в даній ситуації.
Організовуючи учіння «я навчаю себе» на основі самостійної роботи з
підручником та додатковою літературою, увагу було акцентуємо на усвідомлених
діях дітей з такими його структурними складовими, як текст (основний,
додатковий, пояснювальний) та позатекстовий компоненти

(ілюстративний

матеріал, апарат орієнтування в підручнику). Зазначеному сприяла попередня
робота вчителя, яку було спрямовано на формування в учнів способів виконання
розумових операцій та практичних дій під час роботи з текстом (виділяти головну
думку, складати план, ставити запитання тощо); способи виконання дій під час
роботи з позатекстовим компонентом підручника (працювати з інструкцією
(пам’яткою, таблицею, ілюстрацією), користуватися апаратом орієнтування
(орієнтуватися в структурі підручника, шрифтових, кольорових виділеннях,
сигналах-символах)) та способи виконання розумових дій (аналізу, синтезу,
порівняння, встановлення причинно-наслідкових зв’язків).
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Ефективний перебіг учіння «я навчаю себе» під час самостійної роботи з
підручником та додатковою літературою забезпечувався не лише оволодінням
учнями способами виконання розумових і практичних дій та розумових операцій, а
у виконанням дій як у своєму полі діяльності, так і в полі діяльності вчителя.
Тобто, школярам пропонувалося активно взаємодіяти не лише між собою, а й з
учителем, виступаючи при цьому в ролі співавторів навчального процесу
(консультантів, експертів, фахівців певної галузі знань тощо), які, оперуючи
інформацією, отриманою в процесі самостійного опрацювання матеріалу,
залучаються до вирішення проблемних ситуацій, складання алгоритму дій,
безпосередньої участі в організації й проведені наступних етапів уроку тощо.
Ефективність пізнавальної самостійності під час роботи з підручником та
додатковою літературою визначалася з використанням різнорівневих способів
перевірки результатів самостійної роботи. Перший рівень полягав у елементарному
відтворенні сприйнятої інформації (з опорою на ключові слова, схему, таблицю).
Другий рівень передбачав застосування змісту прочитаного для виконання стандартних практичних завдань. Третій – стосувався творчого використання сприйнятої інформації. Приклади урізноманітнення учіння «я навчаю себе» під час самостійної роботи з підручником та додатковою літературою наведено у таблиці 6.2
Таблиця 6.2
Варіанти організації пізнавальної самостійності учнів
під час здійснення учіння «я навчаю себе»
(самостійна робота з підручником та додатковою літературою)
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Діяльність учителя
(викладання)
(учіння)
(управління)
Читання тексту.
Індивідуальне
І-й варіант
Самостійна робота з
Самостійне або
консультування учнів (за
підручником:
частково самостійне потреби).
- Прочитайте текст та
(з використанням
Стимулювання
заповніть таблицю, яку ви трафарету)
школярів,
бачите на слайді (дошці). визначення
які одними з перших
- У разі, якщо після
інформації, яку
закінчили заповнення
декількох спроб
необхідно занотувати таблиці, до виконання
виконання завдання все ж у відповідних
ролі експертів.
таки викликає у вас певні колонках таблиці.
Останні перевіряють
утруднення, скористайЗдійснення
правильність виконання
теся трафаретом.
записів у зошиті.
завдання в решти учнів
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Наклавши його на
попередньо прочитаний
вами текст, матимете
змогу в прорізах
трафарету прочитати
інформацію, яку
необхідно записати в
колонках таблиці.
ІІ-й варіант
Самостійна робота з
підручником:
- Уважно прочитайте
текст у підручнику та
визначте опорні слова,
які, на вашу думку,
допоможуть запам’ятати
зміст тексту.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

ІІІ-й варіант
Самостійна робота з
підручником:
- Прочитайте текст та
підготуйте повідомлення
за змістом прочитаного,
скористайтеся для цього
планом, записаним на
дошці.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

Взаємоперевірка
правильності
виконання завдання
здійснюється з
опорою на зміст
відповідей учнів.
Самостійне читання
тексту в
підручнику.
Визначення
опорних слів.
Почергове
проговорювання
учнями виділених
слів. Обговорення
змісту прочитаного.
Міркування про
самонавчання.

класу.
Обмірковування чого
діти навчили себе, чого
їх навчили інші.

Індивідуальне
консультування учнів
(за потреби).
Стимулювання
школярів до слухового
зосередження на
відповідях
однокласників з метою
уникнення повторів у
називанні опорних слів.
Залучення учнів до
колективного
складання схеми чи
алгоритму з
використанням
опорних слів.
Самостійне
Стимулювання учнів до
виконання завдання. чітких, логічних
Презентація одним із висловлювань, зміст
учнів класу
яких відповідає пунктам
підготовленого
плану.
повідомлення. Інші
Зосередження уваги на
діти виконують роль новій для них
експертів, які
інформації.
визначають
Обговорення чи
правильність та
пропонування учням
повноту змісту
способу, за допомогою
повідомлення. У разі якого запам’ятати
необхідності
прочитану в підручнику
доповнюють або
інформацію буде значно
уточнюють
легше і продуктивніше.
висловлювання учня, Узагальнення міркувань
посилаючись при
учнів.
цьому на зміст
прочитаного.
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Читання тексту в
підручнику.
Почергове
проговорювання в
парі відповіді на
запитання.
Визначення
найбільш повного й
точного
висловлювання.
Читання тексту.
Встановлення
відповідності між
власним
висловлюванням та
змістом тексту.
Обговорення
прочитаного в
контексті
правильності /
хибності міркувань;
повної / часткової
відповіді.
Доповнення,
уточнення в разі
необхідності.
Читання тексту.
VІ-й варіант
Самостійна робота з
Вибір варіанта
підручником:
таблиці шляхом
- Прочитайте текст та
визначення
заповніть колонки
готовності до
таблиці. Для цього із
здійснення
двох запропонованих на
необхідних записів у
дошці варіантів таблиць
її колонках.
оберіть ту, в колонки якої Заповнення таблиці.
ви в змозі самостійно
проговорювання
зробити необхідні записи. одним із учнів класу
- Поміркуйте, чого ви
здійснених записів,
навчили себе, чого вас
доповнення або
навчили інші.
уточнення іншими.
Міркування про
самонавчання.
ІV-й варіант
Самостійна робота з
підручником:
- Прочитайте текст та
підготуйте відповідь на
запитання, записане на
дошці.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.
V-й варіант
Самостійна робота з
підручником:
- Прочитайте текст у
підручнику. Знайдіть
відповідь на запитання,
яке попередньо ви
обговорювали, та
визначте правильність і
повноту ваших
міркувань.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

Звернення уваги учнів на
спосіб виокремлення
слів, що є відповіддю на
запитання.
Фронтальне опитування
учнів.

Фронтальне опитування
здійснюється за
бажанням учнів.
Узагальнення міркувань
шляхом зображення на
дошці схеми (запису
алгоритму тощо).

Індивідуальне
консультування учнів (за
потреби).
Пояснення способу
оцінювання
заповнення двох
варіантів таблиць.
Стимулювання учнів до
слухового
зосередження на
відповідях
однокласників з метою
уникнення повторів у
доповненнях.
Узагальнення міркувань
дітей.
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Під час роботи з підручником та додатковою літературою результативний
перебіг процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій
грунтувався на розумінні й прийнятті учнями мети діяльності, самостійному
формулюванні цілей; обранні способів і засобів досягнення очікуваного результату;
визначенні послідовності дій у складі діяльності; оцінюванні кінцевих і проміжних
результатів власних дій; порівнянні отриманого результату з очікуваним, що, у
свою чергу, свідчило дітям про ефективність (неефективність) здійснення
діяльності (чи досягнута мета, в якій мірі (наскільки успішно); з яких причин не
досягнута); регулюванні ходу діяльності чи дій у її складі (за необхідності);
здійсненні самооцінки (прогностичної (оцінювання учнем власних можливостей
(можу впоратися з цим завданням чи ні)); ретроспективної (оцінювання результатів
своєї діяльності (я навчив(ла) себе…)).
Ефективне

функціонування

системи

«вчитель

–

учень»

досягалося

врахуванням пізнавальних потреб та інтересів кожного учня, плануванням його дій
з урахуванням навченості й научуваності та здійсненням на цій основі добору
раціональних способів опрацювання навчального матеріалу.
Організація навчально-дослідницької діяльності з використанням учіння
«мене навчають інші» ґрунтувалася на слуховому, зоровому або слухо-зоровому
зосереджені учня на змісті інформації, котра повідомлялася вчителем чи учнем з
використанням унаочнення (карт, таблиць, схем, малюнків, фотографій, рисунків,
діаграм, альбомів, атласів, макетів, муляжів, гербаріїв, препаратів, колекцій,
слайдів тощо) і (чи) обладнання (навчального посібника, словника, довідника,
дидактичного матеріалу, мультимедійної дошки, екрану ноутбука (комп’ютера,
планшету), відео-, аудіоапаратури тощо) чи без них.
Функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку під час
здійснення учіння «мене навчають інші» можна описати в такий спосіб: педагог
впроваджує попередньо дібраний дидактичний інструментарій для того, щоб
з’ясувати, що вихованці знають або думають, що знають з певного питання теми
уроку, та вмотивувати їх до свідомого й активного сприймання інформації в
процесі «самопідключення» до локального освітньо-інформаційного простору
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уроку та «скачування» з нього інформації, яку повідомлятимуть інші: учитель або
учень класу. Необхідність привласнення цієї інформації пояснюється з огляду на
значущість змісту або способу дій (діяльності). Після цього вчитель (учень у ролі
вчителя) «наповнює» комунікативний простір класної кімнати інформацією.
Процес відкриття учнями нових знань і способів дій під час здійснення
учіння «мене навчають інші» ґрунтувався на вияві учнем зацікавленості змістом
інформації, докладанні вольових зусиль для виконання необхідних розумових,
практичних дій і розумових операцій; зосереджені на досягненні мети.
Результативність зазначеного вище процесу залежала від оптимального добору
змісту й обсягу навчальної інформації, визначення її з огляду на навчальні
можливості, індивідуальні нахили, рівень пізнавальної активності учнів, які її
сприймали; визначення ефективніших способів включення вихованців у діяльність;
наявності у них зацікавленості змістом навчального матеріалу; пристосування
дібраних

форм

особливостей

та

методів

розвитку

педагогічного

учнів;

здійснення

впливу

до

інформування

психофізіологічних
з

використанням

доцільного засобового супроводу.
Дидактичні акценти в процесі викладання стосувалися реалізації способу
(способів) вмотивування учнів до слухового або зорового зосередження на змісті
навчального матеріалу, котрий вербально повідомлявся вчителем чи учнем з
використанням комп’ютерної (відео, аудіо) техніки, засобів ілюстрування або
демонстрування чи здійснювався без засобової підтримки.
У таблиці 6.3 наведено приклади організації процесу відкриття учнями
суб’єктивно нових знань і способів дій під час здійснення учіння «мене навчають
інші». Вияв в учінні пізнавальної самостійності учнів слугував основою для
результативного перебігу процесу їхньої взаємодії з іншими.
Оперативне управління під час здійснення учнями учіння «мене навчають
інші» характеризувалося циклічністю (контроль з боку вчителя, самоконтроль з
боку учня (за наявності попередньо підготовленої схеми інформування));
спрямованістю (індивідуальне консультування учня, який наповнює інформацією
локальний освітньо-інформаційний простір

уроку);

розсіяністю (фронтальне
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консультування

учнів

щодо

особливостей

«скачування»

інформації

з

комунікативного простору); ручним проявом (наявність актуальної вербальної
комунікації); автоматизованістю (доцільне й оптимальне використання засобової
підтримки).
Цикл оперативного управління представлено плануванням, яким передбачено
добір учителем засобу, котрий сприяв би як здійсненню учіння «мене навчають
інші», так і перебігу процесу суб’єктивного відкриття учнями нових знань і
способів дій. До особливостей організації учіння «мене навчають інші» віднесено
забезпечення необхідних умов для результативної презентації учнем результатів
попередньо здійсненого учіння «я навчаю себе»; забезпечення доброзичливої
атмосфери, навчальної дисципліни; попередження розумової втомлюваності учнів
тощо. Зазначене реалізовується постановкою цілей слухового, зорового або слухозорового зосередження на навчальній інформації; окресленням змісту майбутньої
діяльності й акцентуванням уваги на необхідності її виконання з опорою на
сприйняту інформацію; вмотивуванням учнів до свідомого зосередження та
активного «скачування» інформації з комунікативного простору з метою
привласнення її змісту.
Таблиця 6.3
Організація учіння «мене навчають інші»
на основі пізнавальної самостійності та взаємодії учня з іншими
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Діяльність учителя
(викладання)
(учіння)
(управління)
Самостійне
Фронтальне опитування
І-й варіант
1. Підготовка учнів до
виконання завдання. учнів за їх бажанням.
сприймання
Почергове
Коротке нотування на дошці
повідомлення.
озвучення власних
висловлювань учнів.
Робота з індивідуальною міркувань.
Звернення уваги на
карткою (або зі слайдом
варіативність думок
презентації):
школярів щодо способу
- Спробуйте виконати
виконання роботи.
завдання на картці
(презентоване на слайді).
2. Повідомлення змісту
Зосередження уваги Залучення учнів до
нового матеріалу:
на змісті інформації обговорення змісту
- Уважно послухайте
з метою перевірки
повідомлення,
інформацію та з’ясуйте, власних міркувань. виокремлення опорних слів,
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чи правильно виконано
вами завдання?
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

Участь в
обговоренні
змісту сприйнятої
інформації.
Міркування про
самонавчання.

ІІ-й варіант
1. Спробуйте виконати
завдання (вправу, задачу
тощо) та заповніть
першу колонку таблиці
(див. додаток 1).
2. Повідомлення змісту
нового матеріалу:
- Уважно послухайте
інформацію та
спробуйте виконати це ж
завдання (вправу, задачу
тощо) у другій колонці
таблиці.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

Самостійне
виконання завдання
(вправи, задачі
тощо). Здійснення
записів у першій
колонці таблиці.
Зосередження уваги
на змісті
повідомлення
вчителя (учня) та
здійснення
відповідних записів
у другій колонці
таблиці.
Міркування про
самонавчання.

які допоможуть запам’ятати
зміст сприйнятої інформації.
У разі доцільності
схематичне її
представлення.
Аналіз записів на дошці, що
були здійснені під час
виконання завдання, на
предмет правильності чи
хибності їх змісту.
Стимулювання учнів до
обґрунтування власних
міркувань в контексті
попередньо сприйнятої
інформації.
Індивідуальне
консультування учнів щодо
способу заповнення таблиці
(за потреби).
Спрямування активності
учнів на зіставлення записів,
здійснених ними в колонках
таблиці. Формулювання
висновку.
Акцентування уваги на
нових знаннях. Визначення
раціонального способу
виконання діяльності.
Додаток 1

Хід виконання завдання (вправи, задачі тощо)
до сприймання
після сприймання
повідомлення вчителя (учня)
повідомлення вчителя (учня)
Керування взаємодією з іншими спрямовується на надання вчасної, коректної
й доцільної (за потреби) допомоги учневі, який здійснює процес вербального
наповнення інформацією локального освітньо-інформаційного простору уроку та
дотримання ним часового регламенту. Керування пізнавальною самостійністю
вибудовується з огляду на те, що, по-перше, слухання є не просто мовчанням, а
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активною діяльністю, що вимагає уваги учня; по-друге, слуханню передують
бажання почути та інтерес до співрозмовника; по-третє, основними типами реакцій
на мовлення співрозмовника є оцінювання, тлумачення, підтримка, уточнення,
чуйність і розуміння. Щоб слухання учнів під час здійснення учіння «мене
навчають інші» було ефективним, учитель працював над тим, щоб учні усвідомили
необхідність зведення до мінімуму відволікань від думки співрозмовника.
Контроль спрямовується на отримання інформації про інтелектуальні
утруднення, які відчувають учні, та на виявлення типових прогалин, котрі
засвідчують необхідність внесення змін у процес навчання. Регулювання
здійснюється з метою встановлення відповідності між діяльністю учнів та
завданими цілями, а координація спрямовується на встановлення відповідності між
досягнутими й очікуваними результатами, визначення дій, які є доцільними в даній
ситуації.
Організація навчально-дослідницької діяльності під час здійснення учіння «я
навчаю інших», у першу чергу, спрямовувалася на безпосередню участь учня у
вербальному наповненні локального навчально-інформаційного простору уроку
інформацією, зміст якої слугував розкриттю теми уроку й являв собою
інтелектуальне

напрацювання,

здійснене

в

позаурочний

час.

У

процесі

інформування учень використовував різне обладнання (аудіо, відео, комп’ютерну
техніку), засоби ілюстрування й демонстрування або не вдавався до їхнього
застосування.
Здійсненню учіння «я навчаю інших» передувала така робота: учитель
повідомляв зміст завдання (вправи, задачі тощо) та пропонув за бажанням виконати
його вдома як варіант домашнього завдання. У разі вияву учнем (групою учнів або
учнями класу) бажання виконувати це завдання (вправу, задачу тощо) педагог
здійснюв консультування зацікавлених осіб щодо джерела (джерел), які містять
потрібну інформацію, та способу опрацювання змісту матеріалу (матеріалів),
визначав можливі форми презентації виконаного завдання, конкретизув час,
відведений на його виконання, та зазначав, на якому уроці учень (учні) матиме(уть)
можливість виступити в ролі вчителя і проговорити власні напрацювання.
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Результати діяльності презентувалися на уроці в стислій, зрозумілій і цікавій для
інших учнів класу формі.
Функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку під час
здійснення учіння «я навчають інших» можна описати у такий спосіб: до
«наповнення» інформацією комунікативного простору класної кімнати долучався
учень (рідше група учнів), який (які) попередньо в процесі виконання завдання
(вправи, задачі тощо) підготували інтелектуальний (матеріальний) продукт.
Учитель впроваджував попередньо дібраний дидактичний інструментарій для
одночасного впливу, з одного боку, на вербальну активність учня, який наповнював
інформацією локальний освітньо-інформаційний простір уроку, та управляв
процесом надходження інформації до комунікативного простору (зокрема, звертав
увагу на доступність, логічність, зрозумілість, стислість, достовірність інформації,
яка повідомлялася учнем, та дотримання ним часового регламенту, відведеного для
повідомлення). З іншого боку, його педагогічний вплив було спрямовано на решту
учнів класу з метою управління процесами, що стосувалися свідомого та
цілеспрямованого «скачування» школярами інформації з комунікативного простору
й привласнення змісту повідомлення.
Процес відкриття учнями нових знань і способів дій на основі здійснення
учіння «я навчаю інших» супроводжувався прийняттям учнем мети, визначеної
вчителем; формулюванням цілей власної діяльності; пригадуванням знань та
способів дій, необхідних для виконання завдання (задачі, вправи тощо);
докладанням вольових зусиль; раціональним розподілом і використанням часу;
здійсненням самоконтролю й самооцінки; емоційним налаштовуванням на
презентацію результатів власної діяльності, іншими словами виконання ролі
вчителя; позитивним ставленням до себе та інших учасників навчального процесу;
висловлюванням власних думок, володінням невербальною мовою (мімікою,
жестами, інтонацією) та адекватним реагуванням на критику; усвідомленням
власної унікальності, реальним оцінюванням свої здібностей і можливостей.
Результативність зазначеного вище процесу залежала від змісту й обсягу
навчальної інформації, яку було визначено з огляду на мету діяльності та з
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урахуванням навчальних можливостей учнів, їхніх пізнавальних інтересів,
індивідуальних нахилів, особливостей перебігу психічних процесів, працездатності
в період здійснення учіння, добору способу включення в навчальну діяльність;
усвідомлення мети майбутньої діяльності й значущості змісту навчального
матеріалу;

способів

оперування

інформацією,

які

відповідали

віковим

особливостям учнів, зокрема, знаходження інформації в різних джерелах,
виокремлення головного, осмислення й переведення в особистий досвід на основі
здійснення розумових і практичних дій та розумових операцій.
Дидактичні акценти в процесі викладання стосувалися вибору способу
повідомлення змісту завдання (задачі, вправи тощо), визначення джерел
інформування учня (учнів), передбачення можливих утруднень у процесі
виконання завдання (задачі, вправи тощо), способів консультування з метою їх
усунення, визначення оптимальної форми узагальнення кінцевих результатів
діяльності та можливих варіантів засобового супроводу під час їх презентації,
визначення місця в структурі уроку для презентації результатів навчальнодослідницької діяльності, здійснюваної в позаурочний час. У таблиця 6.4 в
узагальненому вигляді представлено взаємодію молодшого школяра з іншими під
час здійснення учіння «я навчаю інших».
Таблиця 6.4
Варіант організації учіння «мене навчають інші»
на основі пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з іншими
Діяльність учителя
(викладання)
Презентація
результатів виконання
учнем (групою учнів)
завдання (вправи, задачі,
проекту тощо):
- Послухайте коротку
інформацію, підготовлену
під час виконання
завдання (вправи, задачі,
проекту тощо).
- Оцініть зміст почутої
вами інформації за

Діяльність учнів
(учіння)
Учень (група учнів),
який (які) виконували
завдання (вправи,
задачі, проекту тощо)
1) проговорюють
підготовлене
повідомлення;
2) ставлять
2-3 запитання учням
класу з метою
з’ясування міри
слухового (зорового)

Діяльність учителя
(управління)
Контроль за
дотриманням часового
регламенту.
Стимулювання учнів до
слухового
зосередження на змісті
презентованого
повідомлення з метою
висловлювання
власних міркувань
щодо почутого та
здійснення
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критеріями:
1) «доступний виклад
матеріалу» (1 бал);
2) «цікавий зміст
інформації» (1 бал);
3) зі змісту інформації я
отримав знання про…,
дізнався про такі способи
дій:... (1 бал).
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

зосередження на змісті
презентованої
інформації та розуміння
її змісту.
Учні, які не брали
участі у виконанні
завдання (вправи,
задачі, проекту тощо),
оцінюють зміст
озвученої інформації
відповідно до
визначених критеріїв та
долучаються до
уточнень чи доповнень
за змістом теми (у разі
потреби). Міркування
про самонавчання.

взаємооцінювання.
Короткий
узагальнюючий аналіз
результатів здійснення
учнями учіння у
взаємодії їх з «Я» та з
«Іншими».

Оперативне управління характеризувалося циклічністю (контроль з боку
вчителя, самоконтроль (за наявності плану, опорного конспекту, схеми чи
алгоритму, з опорою на який здійснюється інформування), взаємоконтроль (за
умови введення критеріїв оцінювання результатів здійснення учнем (групою учнів)
цього способу учіння)); спрямованістю (індивідуальна вербальна (засобова)
підтримка учня, який наповнює інформацією локальний освітньо-інформаційний
простір

уроку,

автоматизованістю

консультування
(контроль

учня
за

щодо

засобової

результативністю

перебігу

підтримки);
процесів

«скачування» інформації з комунікативного простору та привласнення її змісту
шляхом виконання тестових завдань та завдань, якими передбачено встановлення
відповідності між записами, закінчення речень тощо).
Під час організації навчально-дослідницької діяльності цикл оперативного
управління набуває такої реалізації: планування спрямовувалося на добір доцільного
засобового

супроводу виконання

діяльності

учнями (учнем), презентацію

отриманих результатів, надання у разі необхідності вчасної вербальної допомоги
під час презентації учнем (групою учнів) результатів діяльності. До особливостей
організації учіння «я навчаю інших» віднесено формулювання учнями цілей
здійснення учіння «я навчаю інших», сприяння обранню учнем (групою учнів)
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оптимального способу здійснення наповнення локального освітньо-інформаційного
простору уроку інформацією як з огляду на її кількісно-якісно-емоційне подання,
так і доцільне використання засобів представлення; забезпечення позитивної
атмосфери, навчальної дисципліни, попередження розумової втомлюваності учнів;
створення на уроці умов для презентації результатів діяльності учня (учнів).
Керування пізнавальною самостійністю забезпечувалося вмотивуванням учня до
опрацьовування різних джерел інформації; використанням способів виконання
розумових і практичних дій та розумових операцій; акцентуванням уваги учня на
узгодженні власних дій з метою діяльності та на дотриманні часового проміжку,
відведеного на виконання завдання. Керування взаємодією з іншими виявлялася в
ситуативності усного мовлення, адже співрозмовники розуміють один одного не
тільки тому, що вони вичерпно і точно висловлюють свої думки, а й завдяки
перебуванню в одній ситуації та наданій можливості оцінити вплив своїх слів. З
огляду на це важливою складовою керування було передбачення ходу спілкування,
прогнозування результатів процесу й своєчасне надання допомоги. Контроль
спрямовується на отримання інформації про інтелектуальні утруднення, які
відчувають учні, та на виявлення типових прогалин, котрі засвідчують необхідність
внесення змін у процес навчання. Регулюванням було передбачено встановлення
відповідності між діяльністю учнів та завданими цілями, а координацією –
встановлення відповідності між досягнутими й очікуваними результатами,
визначення дій, які є доцільними в даній ситуації.
Під час організації навчально-дослідницької діяльності було акцентовано
увагу та практивно реалізовано такі функції реплік і висловлювань учителя (за
Н. Волковою): контактна (з оптимізуючим впливом на процес комунікації
(«Спробуємо поміркувати…», «Подумаємо…», «Постараємося обговорити…»,
«Варто подумати …», «Ну що, спробуємо… »)); стимулююча (з оптимізуючим
впливом на процес комунікації («Ви на правильному шляху…», «Дуже цікава
думка (ідея)… », «У цьому щось є…», «Дуже точно сказано…», «Цю думку варто
було б продовжити…», «Правильно, але потрібно конкретизувати…», «Ви з цим
згодні?.. », «У тебе інша думка?.. » тощо)); фіксуюча (з оптимізуючим впливом на
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процес комунікації, з симпатією, занепокоєнням («Сконцентруйтеся…», «Спробуй
ще раз…», «Необхідно уважно послухати (подивитися)…» тощо)); втручання в
мову учня зі стимулюючим оптимально нейтральним впливом на процес
комунікації («Ще приклади…»); втручання в мову учня з коментуючим
нейтральним

гальмівним

впливом

на

процес

комунікації

(«Прокоментуй

положення…»).
Наявністю зворотного зв’язку в системі «учитель – учні» було створено
умови для отримання інформації значущої для подальшого проектування
педагогічних впливів. Вираз обличчя вихованців, їхні рухи та постава тіла
сигналізували вчителю наскільки цікавий для них зміст інформації, чи доступно
викладається матеріал, чи готові учні до сприймання, а точніше «скачування»
інформації з комунікативного простору, чи активно долучатимуться до процесу
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій.
Організація

навчально-дослідницької

діяльності

на

основі

учіння

у

взаємонавчанні ґрунтувалася на пізнавальній самостійності учнів та реалізувалася
на основі різних форм взаємодії з іншими. Процес відкриття суб’єктивно нових
знань і способів дій вибудовувався в контурах таких форм співпраці, як: спільноіндивідуальна, спільно-послідовна, спільно-взаємодіюча.
За спільно-індивідуальної форми співпраці кожен учень виконув конкретно
визначену частину навчального завдання незалежно від інших, потім учні
почергово презентували й обговорювали результати діяльності. За спільнопослідовної – завдання було спільним для всіх учнів, проте виконувалося
послідовно кожною групою, які були утворені з огляду на рівень навчальних
можливостей учнів. Процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів
дій вибудовувався у такій послідовності: перша група учнів, виконавши завдання,
передавала другій групі отримані ними результати, відповідно друга група,
опрацювавши матеріал, наданий першою групою, визначала правильність його
виконання та на основі отриманих даних виконувала своє завдання, кінцевий
результат діяльності передавала учням третьої групи, відповідно дії учнів третьої
групи було підпорядковано як перевірці правильності виконання завдання учнями
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попередніх двох груп, так і виконанню завдання, яке безпосередньо стосувалося
членів цієї групи; зміст завдань поступово ускладнювався від першої до третьої
групи, презентація результатів діяльності всіх груп здійснювалася учнями третьої
групи. У процесі спілкування учнів між собою виконувалося завдання за реалізації
спільно-взаємодіючої форми співпраці в групі. Створений продукт діяльності або
спільно розроблені підходи щодо його отримання привласнювалися кожним
школярем як власні напрацювання.
Функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку під час
здійснення учіння «мене навчають інші» здійснювалося в такий спосіб: педагог
«наповнював»

інформацією

впроваджував попередньо

комунікативний

простір

класної

кімнати,

дібраний дидактичний інструментарій

з метою

вмотивування учнів до активного спілкування, у процесі якого відбувалося
почергове «наповнення» комунікативного простору інформацією, «скачування» й
привласнення її змісту, діяльнісне оперування сприйнятим й оволодіння в такий
спосіб новими знаннями і способами дій.
Процес здійснення цього способу учіння ґрунтувався на виконанні таких дій:
визначити мету спільної діяльності / прийняти визначену вчителем; намітити хід
спільної

діяльності

та

передбачити

варіанти

співробітництва;

виявити

зацікавленість змістом інформації; організувати власну діяльність та реалізувати її
відповідно до усвідомленої мети й визначеного особистого внеску в спільну
діяльність; пригадати знання і способи діяльності, необхідні для виконання
завдання (вправи, задачі тощо); докласти вольові зусилля; здійснити самоконтроль
й самооцінку; продуктивно співпрацювати з іншими в групі, виконуючи при цьому
різні ролі й функції; виявляти ініціативу; спільно визначати цілі діяльності,
планувати та реалізовувати послідовність індивідуальних дій та дій у взаємодії;
емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими; виявляти толерантну
поведінку, слухати, чітко висловлювати власні думки, володіти невербальною
мовою (мімікою, жестами, інтонацією) й адекватно реагувати на критику;
адекватно оцінювати результат спільної роботи в цілому або оцінювати власний
внесок чи внесок інших у процес здійснення діяльності; усвідомлювати власну
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унікальність, реально оцінювати свої здібності й можливості, адекватно сприймати
оцінки інших учнів (учителя), позитивно ставитися до себе та інших учнів,
зосереджуватися на досягненні мети та раціонально використовувати час.
В узагальненому вигляді взаємодію молодшого школяра з іншими можна
представити у вигляді таблиці-матриці (табл. 6.5).
Таблиця 6.5
Таблиця-матриця організації навчально-дослідницької діяльності
за реалізації учіння у взаємонавчанні
Діяльність учителя
Діяльність учнів
Діяльність учителя
(викладання)
(учіння)
(управління)
1. Створення
Сприймання
Вмотивування учнів до
проблемної ситуації та проблеми як
розв’язання проблеми
формулювання
особистої.
розкриттям значущості для них
проблеми, яку потрібно
нових знань і способів дій.
вирішити.
2. Підготовка до
Самостійне читання З метою зорового сприймання
виконання роботи:
змісту задачі
проблеми (протиріччя) бажано
- ознайомлення із
(вправи, практичної унаочнити зміст задачі (вправи,
змістом задачі (вправи, роботи, досліду,
практичної роботи, досліду,
практичної роботи,
спостереження) та
спостереження) відповідним
досліду,
виявлення
зображенням.
спостереження);
протиріччя.
Цілеспрямованому виконанню
- виявлення в її (його)
Формулювання мети дітьми дій з формулювання мети
змісті попередньо
власної діяльності
діяльності сприятиме
сформульованої
з урахуванням
пригадування приклада про
проблеми;
виявленого
будівельника та його робочий
- вправляння у
протиріччя.
день.
формулюванні мети
діяльності.
3. Пропонування
Пригадування
Акцентування уваги на
варіантів виконання
відомих знань і
- узгодженні власних дій з
роботи
способів дій та
попередньо визначеною метою
- застосування відомих спроба застосувати
діяльності;
дітям дій і
їх з метою
- встановленні послідовного ряду
послідовності їх
подолання
дій, постановкою самому собі
виконання
протиріччя.
запитання, що я робитиму
(аналогізування);
Розташування
спочатку, а що – потім.
- розташування
заданого вчителем
заданого переліку назв переліку дій у
дій у порядку,
порядку, який можна
необхідному для
застосувати, щоб
досягнення результату досягти результату.

368

(комбінування);
- самостійне визначення
переліку дій та
встановлення порядку
їх виконання
(конструювання).

Формулювання
висновків про
1) неможливість
застосування в
даному випадку
аналогізування і
комбінування;
2) необхідність
самостійного
визначення переліку
дій та встановлення
порядку їх
виконання.
4. Обговорення способу Визначення способу
виконання роботи
виконання роботи та
- самостійно;
сигналізування
- з консультуванням;
карткою
- з консультуваннямвідповідного
роз’ясненням.
кольору про
результати власного
вибору.

Вмотивування учнів до вияву
пізнавальної самостійності.
Пропонування скористатися
сигнальними картками та підняти
картку (картки)
- жовтого кольору – тоді, коли
виникла необхідність у
консультуванні;
- синього – у разі потреби в
консультуванні-роз’ясненні;
- зеленого – якщо отримано
задоволення від інтелектуального
напруження, яке супроводжувало
процес виконання роботи.
5. Пропонування
Обрання форми
Вмотивування учнів до
обрання однієї з форм
взаємодії з
обґрунтованого вибору форми
взаємодії груп між
«Іншими», яка
взаємодії з урахуванням того, що
собою, а саме: спільно- сприятиме
за реалізації
індивідуальної, спільно- ефективного
- спільно-індивідуальної: кожний
послідовної чи спільно- виконанню завдання. учень групи незалежно від інших
взаємодіючої форми
Утворення груп.
виконує роботу, потім результати
взаємодії з іншими.
діяльності почергово
Обрання способу
презентуються й обговорюються;
об’єднання учнів у
- спільно-послідовної – процес
групи.
виконання роботи
розподіляється на три частини;
першу частину роботи
виконують учні першої групи й
передають отримані результати
учням другої групи; друга
група, опрацювавши матеріал
першої групи, визначає
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правильність його виконання,
виконує другу частину роботи та
передає результати діяльності
учням третьої групи; учні третьої
групи перевіряють правильність
виконання завдання учнями
попередніх двох груп та
виконують заключну частину
роботи (зміст трьох частин
ускладнюється від першої до
третьої групи, презентація
результатів діяльності всіх груп
здійснюється учнями третьої
групи);
- спільно-взаємодіючої: учні
кожної із груп спочатку
колективно обговорюють між
собою спосіб виконання роботи,
а потім виконують визначенні
ними дії.
6. Обговорення способу Визначення того, що Обговорення впливу на
здійснення контролю за підлягатиме
результати роботи таких
власними діями під час самоконтролю.
факторів, як дотримання
виконання підготовчої Приміром, час,
визначеного часового проміжку;
роботи.
відсутність
організованість під час
відволікань.
виконання роботи, яка
виявляється в докладанні зусиль
для виконання завдань без
відволікань.
7. Виконання роботи з
Під час спільноЯкщо обрано спільно-послідовну
дотриманням
індивідуальної,
форму взаємодії, то учням
визначеного способу
спільно-послідовної першої та другої груп
здійснення контролю за чи спільнопропонується додаткове
власними діями та
взаємодіючої форми завдання.
форми взаємодії груп
взаємодії з
Узагальнення сформульованих
між собою.
«Іншими»
дітьми висновків.
Формулювання
визначення переліку
висновку про
дій та встановлення
отриманий результат та порядку їх
про спосіб його
виконання.
досягнення.
Виконання роботи в
залежності від
форми взаємодії.
У разі необхідності
сигналізування
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карткою про
необхідність
отримання
консультування чи
консультуванняроз’яснення.
Сигналізування
карткою зеленого
кольору, якщо
отримано
задоволення від
інтелектуальних
зусиль.
Формулювання
висновку.
8. Здійснення
Здійснення
самооцінки з
самооцінки з
дотриманням критеріїв: дотриманням
1) дотримання часу,
визначених
відведеного на
критеріїв.
виконання завдання;
Міркування про
2) виконання дій без
самонавчання.
відволікань / з
відволіканнями.
- Поміркуйте, чого ви
навчили себе, чого вас
навчили інші.

Стимулювання учнів до
розмірковування над тим, що їм
вдалося; чому отримано гарні
результати; що викликало
труднощі; над чим потрібно ще
попрацювати; коли ефективно
працювали, коли виконували дії
самостійно, у взаємодії з іншими
чи під час чергування цих видів
взаємодії.

Під час організації навчально-дослідницької діяльності на основі учіння у
взаємонавчанні було акцентовано увагу на доборі оптимального змісту й обсягу
навчальної інформації, що реалізується з урахуванням навчальних можливостей,
пізнавальних інтересів, індивідуальних нахилів, перебігу психічних процесів;
усвідомлення й прийняття учнями мети майбутньої діяльності; формулювання
учнями цілей власної діяльності; розуміння значущості змісту навчального
матеріалу; готовності дітей виділяти смислові елементи висловлювання, бажання
спілкуватися з іншими; оптимально швидко пригадувати й відтворювати потрібну
інформацію; висловлюватися зв’язно, послідовно, доказово.
Дидактичні акценти в процесі викладання стосувалися реалізації визначеного
вчителем змісту завдання (вправи, задачі, проекту тощо) та способу його виконання
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відповідно до однієї з трьох форм взаємодії учнів, яка б оптимально сприяла
пізнавальній самостійності кожного учнів та взаємодії з іншими з огляду на різний
рівень їхньої научуваності й навченості; передбачення можливих способів
вмотивування учнів до активної взаємодії з іншими з метою наповнення
інформацією локального освітньо-інформаційного простору уроку; визначення
критеріїв оцінювання результатів діяльності та акцентування на них уваги учнів.
Оперативне управління під час здійснення учнями учіння у взаємонавчанні
характеризується: циклічністю (контроль з боку вчителя, самоконтроль і
взаємоконтроль учнів); спрямованістю (індивідуальне консультування окремих
учнів, груп учнів (за їх потреби)); ручним проявом (наявним є спілкування, яке
спрямовано на обговорення з учнями мети діяльності та способів її досягнення);
автоматизованістю (доцільне й оптимальне використання засобового супроводу).
Цикл оперативного управління було представлено плануванням, спрямованим
на добір засобу, котрий сприяв би як здійсненню учіння у взаємонавчанні, так і
перебігу процесу відкриття учнями суб’єктивного нових знань і способів дій. До
особливостей організації віднесено об’єднання учнів у пари або міні-групи
(кількість членів групи не перебільшувала 6 осіб); забезпечення позитивного
налаштування учнів на спілкування; попередження розумової втомлюваності.
Керування пізнавальною самостійністю забезпечувалося використанням приписів
«Способи виконання розумових і практичних дій та розумових операцій»;
акцентуванням уваги учнів на узгодженні власних дій з метою діяльності та на
дотриманні часового проміжку, відведеного на самостійні дії під час здійснення
спільно-взаємодіючої,

спільно-послідовної

чи

спільно-індивідуальної

форм

взаємодії з іншими. Основу керування взаємодією з іншими складали приписи
«Способи спільно-взаємодіючої, спільно-послідовної та спільно-індивідуальної
форм співпраці з іншими» (додаток Ж).
Під час пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з іншими найбільш
ефективно відбувалося формування їх як суб’єктів навчально-дослідницької
діяльності, оскільки процес взаємодії: 1) забезпечував перехід від епізодичного
вияву ініціативи (як готовності до особистісного почину діяти за власним
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внутрішнім покликанням, самостійно розпочинати дії у складі діяльності та
досягати поставленої мети) до формування ініціативності як особистісної якості;
2) супроводжувався педагогічними діями, які доцільно співвідносилися з певним
етапом, а саме: етапом прямої реакції (вияв ініціативи учнями як прямої реакції на
певні вимоги конкретного виду діяльності; педагогічні дії спрямовувалися на
усвідомлення учнями необхідності своєчасного й адекватного реагування на зміни
в процесі взаємодії та на створення умов для вправляння школярів у
самоорганізації в процесі виконання дій); етапом ініціативного ставленняреагування (вияв учнем ініціативного ставлення до дій у складі діяльності;
педагогічні впливи орієнтувалися на формування в дітей готовності своєчасно й
адекватно реагувати на зміни в процесі діяльності та на здійснення саморегуляції
власної

діяльності);

етапом

ініціативного

ставлення-пропозиції

(вияв

ініціативного ставлення до діяльності як процесу; педагогічні дії було спрямовано
на вправляння дітей у висуненні пропозицій щодо можливих способів вирішення
завдання

(вправи,

задачі,

проекту

тощо)

та

на

усвідомлення

учнями

відповідальності за результати власних дій); етапом вияву ініціативності
(ініціатива учнів спрямовувалася на процес відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій; педагогічні впливи було орієнтовано на створення умов для
усвідомленого висунення учнями пропозицій, які спричинювали виникнення
процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій, передбачення
результатів майбутніх дій та планомірної реалізація власних ініціатив).
6.2.2. Процес здійснення учнями навчально-дослідницької діяльності
в урочний та позаурочний час
На підготовчому етапі, який тривав упродовж перших двох років навчання
у початковій школі, досліджуваний нами процес вибудовувався з урахуванням
вікових

психофізіологічних

особливостей

розвитку

учнів,

їхньої

швидкої

втомлюваності у випадку тривалого виконання одноманітних дій та реалізовувався
з використанням таблиці-матриці проблемного викладу навчального матеріалу. З
огляду на зазначене процес організації навчально-дослідницької діяльності учнів
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було оптимально унаочнено, супроводжено створенням ситуацій успіху та
спрямовано на поступове оволодіння способами виконання розумових операцій
(постановка запитань, побудова діалогічного мовлення, слухання іншого, побудова
міркувань, виокремлення головного); розумових дій (аналіз, синтезу, порівняння,
доведення, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, проведення аналогії);
практичних дій (складання плану, підготовка усного повідомлення, вироблення
грамотного письма, роботи з підручником) та способом здійснення спільновзаємодіючої форми співпраці у групі. Проаналізуємо особливості їх формування.
З метою усвідомлення дітьми розумової операції постановка запитань
увага акцентувалася на тому, щоб діти усвідомили, що ставлячи запитання, вони,
по-перше, засвідчують про наявність пізнавальної потреби дізнатися більше та про
власну спрямованість на отримання нових знань, розширення власного досвіду; подруге, самовиражаються, оскільки за допомогою запитань можна привернути увагу
інших до власних дій або стану; по-третє, самостверджуються, адже за допомогою
запитання можна знайти підтвердження самостійно сформульованих висновків або
переконатися у необхідності в додатковому їх обґрунтуванні; по-четверте, можуть
встановити контакт, домовитися про виконання спільних дій чи визначити свою
роль у парі (групі); по-п’яте, отримати необхідну інформацію (допомогу, пораду,
пояснення, інструкцію), без якої не можливо виконати певні дії. Зазначеному
сприяло опрацювання опорної схеми та вимог до формулювання запитань і
відповідей, які можуть виникати у різних навчальних ситуаціях. Приміром,
запитую коротко і зрозуміло; запитую, коли не розумію, сумніваюся; чітко
відповідаю на зміст запитання.
Управляння

у

здійсненні

розумової

операції

постановка

запитань

передбачало рух від постановки запитань, змістом яких передбачалася констатація
певних фактів (інформації тексту), називання ознак (явищ, процесів), до
постановки запитань, змістом котрих передбачалося встановлення причиннонаслідкових зв’язків без оперування певним текстом.
Окрім зазначеного діти вчилися ставити описові запитання (хто?, як?, що?,
де?, коли?), запитання-уточнення (чому?, для чого?), запитання-доповнення (де?,
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коли?, хто?, що?, чому?, які?), запитання до себе (що я про це знаю?, що я
відчуваю?, що мене ще може цікавити у цій проблемі?), уявні запитання (що було
б, якби?, що сталося б, якби?), оцінні запитання (що краще?, що правильніше?),
запитання-орієнтування (ситуативне отримання інформації для дії).
Слід наголосити й на тому, що у педагогічному процесі впроваджувалося два
підходи. За першого підходу, запитання формулював учитель і адресував їх учню
(учням), а за другого –, запитання складали учні й, передбачивши відповіді на них,
ставили вчителю.
Для

оволодіння

розумовою

операцією

постановка

запитань

діти

ознайомлювалися з таким алгоритмом дій: 1) починаю проговорювати запитання із
питального слова (хто?, що?, куди?, чому?, де?, коли?, як?, який?, звідки?, про що?,
про кого?, від чого?, чим?); 2) висловлюю запитання чітко й стисло; 3) вимовляю
речення з питальною інтонаціє; 4) виокремлюю логічним наголосом головне слово
запитання.
Процесом ознайомлення учнів з розумовою операцією побудова діалогічного
мовлення було передбачено розуміння останнього як процесу, який, по-перше,
передує розмові двох осіб, які говорять по черзі, по-друге, супроводжує їхнє
спілкування. Акцентовано увагу учнів на таких характеристиках мовлення, як
змістовність (продумую зміст того основного, про що хочу сказати; не говорю
зайвого); послідовність (відстежую порядок викладу думок); точність (вдумливо
добираю слова для висловлювання думок); правильність (правильно проговорюю
слова, інтоную речення).
Школярі вчилися підтримувати ініціативність під час побудови діалогічного
мовлення різних форм. Так, під час опрацювання діалогу-розпитування діти
оволодівали такими комбінаціями: запитання – відповідь; повідомлення –
запитання;

повідомлення

–

відповідь

з

повідомлення;

повідомлення

–

повідомлення; повідомлення – повідомлення з відповіддю, яке доповнюється
додатковим повідомленням. Також вчилися швидко реагувати на репліку
співрозмовника; запитувати і повідомляти інформацію з позиції того, хто
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відповідає і навпаки; використовувати запитальні речення з питальними словами
(хто?, що?, куди?, коли?) для уточнення необхідної інформації.
У процесі опрацювання діалогу-домовленості діти вчилися вибудовувати
діалогічну єдність відповідно до таких комбінацій: запитання – відповідь з
повідомленням; повідомлення – повідомлення у відповідь; повідомлення –
повідомлення у відповідь із запитанням; спонукання – згода (відмова); запитання –
відповідь; повідомлення – запитання. Значна увага приділялася відпрацюванню
уміння звертатися з проханням, висловити готовність / відмову його виконати;
домовлятися про певні спільні дії.
Для активного проговорювання інформації про той чи інший предмет, об’єкт,
явище чи подію діти ознайомлювалися з діалогом-обміном думками (враженнями)
та відпрацьовували здійснення таких комбінацій: повідомлення – повідомлення;
запитання – відповідь з повідомленням; повідомлення – запитання; повідомлення –
повідомлення у відповідь з додатковим повідомленням; запитання – відповідь.
З метою формулювання висновків (спільного погляду) на проблему (предмет,
явище, процес) учні ознайомлювалися з діалогом-обговоренням і вчилися
відтворювати

його

з

використанням

таких

комбінацій:

повідомлення

–

повідомлення; запитання – відповідь; повідомлення – відповідь; повідомлення –
повідомлення у відповідь з додатковим повідомленням. Для ефективного ведення
діалогу-обговорення школярі вчилися вислуховувати думку (повідомлення)
співрозмовника; висловлювати власну точку зору, обґрунтовувати її, з метою
переконання

співрозмовника;

повідомляти

про

свою

висловлювати

невпевненість,

сумнів
яка

з

приводу

спричинена

почутого,

недостатньою

поінформованістю з предмету розмови.
Також

молодші

школярі

ознайомлювалися

з

основними

правилами

спілкування в парі й групі, вчилися добирати основний тон висловлювання,
гучність (голосно, посередньо, тихо), темп (повільно, посередньо, швидко), ставити
логічний наголос, доцільно використовувати жести й міміку як засоби виразності
мовлення й свідчення зацікавленості в розмові.
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Ознайомлення учнів з розумовою операцією слухання іншого розпочиналося
з усвідомлення дітьми суті цієї операції (як не простого мовчання, а активної
діяльності, якій передує бажання почути, інтерес до співрозмовника, зведення
оцінних суджень до мінімуму). Діти вправлялися у здійсненні двох видів слухання:
нерефлексивного (уважне слухання практично без мовного втручання) і
рефлексивне (використання зворотного зв’язку, щоб досягти більшого розуміння
співрозмовника, оскільки перевірка правильності почутого дає змогу не
приписувати партнерові власних думок, почуттів і настанов щодо конкретного
питання). Також діти ознайомлювалися з ймовірним виявом таких видів реакцій
під час слухання, як з’ясування (полягає в зверненні до співрозмовника за
уточненнями) та перефразування (формулювання думки співрозмовника своїми
словами для визначення точності розуміння його висловлювань).
Смислове й практичне оволодіння розумовою операцією слухання іншого
супроводжувалося відпрацюванням алгоритму дій, які свідчать про те, що учень є
активним слухачем. З цією метою діти вправлялися у дотриманні

таких дій:

1) демонструю співрозмовнику, що я його слухаю, чую і розумію, тримаю зоровий
контакт, зосереджуюся на предметі розмови; 2) за потреби задаю додаткові
запитання, уточнюю думки; 3) стежу за своїми жестами й позою (адже вони теж
свідчать про важливість спілкування для мене); 4) без потреби не перебиваю
співрозмовника;

6) не

роблю

передчасних

висновків,

вислуховую

думки

співрозмовника до кінця.
Під час ознайомлення дітей з побудовою міркувань було акцентовано увагу
на виокремленні у змісті міркування двох частин: перша частина – це те, що
потрібно пояснити (довести), а друга – це власне пояснення (доведення), що
розгортається

в

додаткових

судженнях

або

конкретизується

прикладом.

Управляючись у складанні міркувань, діти усвідомлювали, що відповідь на
запитання, яке розпочинається питальним словом чому? потрібно розпочинати з
того, що необхідно пояснити. Також зверталася увага дітей на дотримання
послідовності подій (явищ), їхній взаємозв’язок, взаємозалежність («що спочатку, а
що потім?»). Практичні вправляння дітей у побудові міркувань здійснювалися з
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опорою на таку схему (за О. Савченко): те, що потрібно пояснити  тому що
(адже)  пояснення, доведення.
У процесі опрацювання розумової операції виокремлення головного увага
акцентувалася на з’ясуванні головних ознак визначених об’єктів та на застосуванні
отриманої інформації для розпізнання предметів (явищ), виокремлення в тексті
опорних (ключових) слів, добору (пояснення) заголовку тексту, визначення
головної думки твору, складання пунктів плану, виокремлення в тексті задачі слів,
які є необхідними для складання короткого запису, опорної схеми чи (та) плану
розв’язування тощо.
Оволодіння молодшими школярами операцією виокремлення головного, перш
за все, ґрунтувалося на розумінні суті поняття «головні ознаки». З цією метою діти
працювали з пам’яткою, яка містила таку інформацію: головні ознаки завжди
зберігаються та допомагають розпізнавати предмет у будь-яких умовах.
Розглядаючи предмет, діти вправлялися у здійсненні розумової операції
виокремлення головного з дотриманням такої послідовності дій: 1) розглядаю…;
2) визначаю ознаки; 3) виокремлюю серед ознак ті, які завжди належать предмету,
та ті, які виявляються лише за певних умов, тобто другорядні; 4) об’єдную словом
чи реченням найважливіше, тобто головне.
Виділення головного під час роботи з текстом здійснювалося з дотриманням
такого алгоритму дій: 1) читаю текст і ставлю крапку біля незрозумілих слів;
2) з’ясовую значення незрозумілих слів; 3) розподіляю текст на завершенні
смислові частини; 4) знаходжу в кожній частині ключові слова (фрази);
5) визначаю основну ідею тексту; 6) мислено повторюю текст за ключовими
словами (фразами).
Подальшу роботу було спрямовано на засвоєння дітьми алгоритмів
виконання розумових дій, що являють собою послідовність дій, дотримання якої
сприяє здійсненню аналізу, синтезу, порівнянню, доведенню, встановленню
причинно-наслідкових зв’язків, проведенню аналогії. Зазначене здійснювалося в
два

етапи.

На

першому

етапі

діти

усвідомлювали

сутнісний

зміст

та

ознайомлювалися з алгоритмами виконання таких розумових дій, як аналіз і синтез,
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а на другому – пізнавали розумові дії, складовими яких є аналіз і (чи) синтез. Це
порівняння,

узагальнення,

встановлення

причинно-наслідкових

зв’язків,

проведення аналогії.
З урахуванням психофізіологічних особливостей дітей молодшого шкільного
віку розкриття суті аналізу як мисленнєвого поділу єдиного цілого на складові з
метою виокремлення елементів певного цілого й дослідження їх як відносно
автономних утворень, здійснювалося з використанням добре відомих дітям об’єктів
(явищ, процесів) та спрямовувалося на розуміння дітьми того, що аналізувати – це
подумки розкладати (роз’єднувати, розбирати) предмет, явище, процес на частини,
щоб визначити ознаки (властивості) частини.
Вправляння в здійсненні аналізу відбувалося з використанням звичних і
цікавих для дітей природних об’єктів та реалізовувалося з дотриманням такого
алгоритму дій: 1) уважно розглядаю об’єкт; 2) подумки розкладаю його на частини;
3) визначаю властивості кожної частини, тобто з’ясовую колір, розмір, форму,
матеріал, структуру поверхні, її температуру на дотик тощо); 4) встановлюю
зв’язки між частинами.
Подальше відпрацювання розумової дії аналіз здійснювалося під час
вивчення звуків, складів, слів, речень, текстів, об’єктів, явищ, процесів. Зазначене
здійснювалося поетапно (етап виокремлення, етап конкретизація, етап знаходження
зв’язків, етап проникнення в сутність зв’язків), реалізовувалося з метою виділення
та конкретизації відомого й невідомого, знаходження зв’язків відомого з
невідомим, оцінки значень зв’язків відомого з невідомим, проникнення в сутність
смислів зв’язків відомого з невідомим, виокремлення того смислу, який містять у
собі ці зв’язки.
На етапі виокремлення учні вправлялися в обрані певних елементів із заданої
сукупності. Зміст завдань розпочинався такими словами: назвіть (підкресліть,
позначте, знайдіть, випишіть, перелічить, пронумеруйте, виберіть, відберіть) слова,
які… (далі вказуються певні характеристики або умови) або покажіть лише ті
зображення, на яких… (далі зазначаються певні характеристики або умови). На
етапі конкретизації дітям пропонувалося відповісти на запитання, зміст якого
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найбільш точно конкретизував виокремлену компоненту. Приміром, як називається
те,

що

було

виокремлено?

Чим

різниться

від…?

Що

спільного

між

виокремленими…? Які особливості? Як проявляється? Де зустрічається? Як
рухається? Як розвивається? Як функціонує? За яких умов існує? Які ознаки
(властивості)? Як характеризується? Коли виникає (зникає)? Що означає? Що
виражає? Що містить? Скільки? Що означає? На етапі знаходження зв’язків
пропонувалося дати відповідь на запитання, які містили такі питальні слова:
скільки, як, чи, звідки, куди, чому, з якого, за який, від чого, для чого, що, хто, якщо,
де, чим, коли. На етапі проникнення в сутність зв’язків діти обмірковували
відповідь на запитання, які розпочиналися питальними слова чому, через що, чого.
Розкриття сутності розумової дії синтез як процесу мисленого об’єднання
окремих частин (сторін, аспектів, елементів, ознак, властивостей) об’єктів у єдине,
якісно нове ціле здійснювалося на основі співвіднесення, зіставлення, встановлення
зв’язків, об’єднання різних елементів в єдине ціле. З метою оволодіння розумовою
дією синтез діти ознайомлювалися з таким алгоритмом дій: 1) називаю (записую)
результати аналізу; 2) об’єдную результати аналізу в нове ціле; 3) конкретизую
нове ціле. Оволодіння розумовою дією синтез здійснювалося під час зіставлення
(співвіднесення, встановлення зв’язків, об’єднання) звуків, складів, слів, природних
об’єктів.
Процес оволодіння розумовою дією порівняння передбачав ознайомлення
дітей з доступно перефразованим трактуванням порівняння, яке запропонував
К. Ушинським, а саме: «усе в світі ми пізнаємо через порівняння, і якщо б нам
довелось сказати щось про предмет, який ми не змогли б ні з чим порівняти, ні від
чого відрізнити (якщо б такий предмет був би можливий), то ми б не змогли
сказати про нього жодного слова» [599, с. 266].
Суть розумової дії порівняння розкривалася дітям на основі зіставленні
об’єктів, чи об’єкта і образу, чи образів (якщо мова йшла про образне мовлення) та
виявлення ознак подібності або (та) відмінності між ними.
Роботу з учнями було спрямовано на розкриття суті розумової дії та
усвідомлення того, що виконати дію порівняння – це означає виокремити ознаки,
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спільні для двох або кількох предметів, та знайти однакове (схоже) між ними або
протиставити один предмет іншому та встановити відмінне між ними.
Для відпрацювання розумової дії порівняння використовувався такий
алгоритм виконання дій: 1) уважно розглядаю об’єкти; 2) визначаю властивості
(ознаки, частини) кожного з них; 3) порівнюю між собою властивості (ознаки,
частини) кожного об’єкта; 4) знаходжу, що між ними є однаковим або чим вони
різняться між собою; 5) формулюю висновки.
Як об’єкти порівняння використовувалися звуки, слова, предмети, числа,
вирази, тексти, малюнки, дані таблиці (схеми), об’єкти тваринного чи рослинного
світу, образи уяви тощо. З метою результативного здійснення дітьми порівняння
спочатку чітко вказувалися ознаки, за якими порівнювалися предмети, а потім
ознаки визначали діти.
Оволодіння розумовою дією узагальнення спрямовувалося на усвідомлення
учнями того, що здійснення цієї дії сприяє віднесенню об’єктів (явищ, процесів,
звуків, слів, речень тощо) до певних груп, оскільки узагальнення є формою
відображення їхніх спільних ознак і якостей. Визначаючи загальне в предметах,
об’єктах, звуках, числах, словах, реченнях тощо, учні вчилися розподіляти їх на
певні групи, тобто систематизували або класифікували, оперуючи при цьому
подібним і (чи) відмінним. Чим точніше учні установлювали спільне, подібне в
досліджуваних об’єктах (явищах, процесах, звуках, словах, реченнях тощо), тим
глибше вони пізнали їхню будову, призначення, ознаки, властивості.
Сутність розумової дії узагальнення пояснювалася дітям як процес
об’єднання словом чи реченням найважливіших ознак, предметів, думок. Для
оволодіння цією дією школярам пропонувалося дотримуватися такого алгоритму
дій: 1) аналізую ознаки різних предметів (явищ) тощо; 2) встановлюю, чим вони
схожі між собою та чим різняться; 3) визначаю головні ознаки; 4) об’єдную їх
словом чи реченням. На основі узагальнення істотних ознак, які є подібними для
конкретних предметів (явищ, способів дій), діти вчилися давати визначення
поняттям, формулювати висновки, правила.
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Процес оволодіння розумовою дією встановлення причинно-наслідкових
зв’язків передбачав розрізнення причини й наслідку та усвідомлення послідовності
зв’язків між ними. У процесі ознайомлення дітей з цією дією причина трактувалася
як те, що відбувається раніше, й зумовлює наслідки, а наслідки – як зміни, які
відбуваються пізніше.
Ознайомлення

з

дією

встановлення

причинно-наслідкових

зв’язків

здійснювалося поступово. Спочатку діти встановлювали зв’язок між однією
причинною та одним наслідком. Після усвідомлення суті причинно-наслідкових
зв’язків зміст завдань ускладнювався. Дітям пропонувалося: 1) за декількома
причинами визначити наслідок; 2) за наслідком передбачити причини. Управляння
дітей у встановленні причинно-наслідкових зв’язків відбувалося з дотриманням
такого алгоритму дій: 1) з’ясовую між чим потрібно встановити зв’язок; 2) міркую,
що відбувалося раніше, а що пізніше; 3) міркую, на що вплинула причина;
4) визначаю, які зміни обов’язкові, а які – можливі.
У другому класі опрацьовувалися способи виконання практичних дій під
час складання плану, підготовки усного повідомлення, вироблення грамотного
письма, роботи з підручником.
З метою опрацювання практичної дії складання плану діти ознайомлювалися
зі способами визначення пунктів плану (формулювання пункту плану називним
(питальним) реченням та використання з цією метою цитат із тексту). Складання
плану діти здійснювали з дотриманням такої послідовності дій: 1) уважно читаю
текст; 2) поділяю зміст тексту на логічно завершені частини; 3) визначаю головні
слова в кожній частині; 4) формулюю й записую пункти плану (для цього складаю з
головними словами називні чи питальні речення або добираю цитату в кожній
частині змісту).
Опорою

для

здійснення

дітьми

практичної

дії

підготовка

усного

повідомлення (виступу) слугував такий алгоритм дій: 1) усвідомлюю (визначаю)
тему повідомлення (виступу) як те, про що розповідатиму іншим учням;
2) усвідомлюю (визначаю) мету повідомлення (виступу) як те, чого хочу досягти
(інформую учнів, спонукаю їх до певних дій, переконую у чомусь тощо); 3) збираю
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інформацію з різних джерел; 4) опрацьовую інформацію, з’ясовую значення
незрозумілих слів; визначаю і підкреслюю головне; 5) пишу короткий зміст
повідомлення (виступу), дотримуючись теми, мети й трикомпонентної структури:
вступ

(1 речення),

основна

частина

(4-5

речень),

висновки

(1 речення);

6) перечитую зміст повідомлення (виступу) й вношу корективи.
Відпрацюванню учнями практичної дії вироблення грамотного письма
слугував алгоритм, складовими якого були такі дії: 1) списую слово на невеличкий
аркуш паперу, уважно розглядаю й запам’ятовую запис; 2) перевертаю аркуш
паперу чистою стороною догори, а записом донизу; 3) уявляю «екран» і те, як я
пишу на ньому це слово; 4) подумки зафарбовую букви слова певним кольором
(кольорами); 5) уявно малюю картинку до цього слова; 6) пишу слово, водячи
рукою в повітрі; 7) пишу слово ручкою на чистій стороні паперу; 8) порівнюю
записи слова, зроблені з обох сторін аркуша паперу, якщо є помилки – уважно
повторюю дії з самого початку.
Робота з текстом організовувалася таким чином, щоб діти мали змогу
поуправлятися у визначенні мети, доборі засобів для досягнення поставленої мети
та у презентації власних думок однокласникам і вчителю, закріпивши лист паперу
на спеціально обладнаній для цього дошці. Починаючи з другого класу, на уроках
природознавства учням пропонувалися варіативні домашні завдання, серед яких
було і таке завдання: 1) прочитай текст, сформулюй і запиши на окремому листку
паперу мету його опрацювання; 2) визнач і запиши засоби, які потрібні для
досягнення поставленої мети; 3) склади і запиши перелік дій, виконання котрих, на
твою думку, сприятиме досягненню мети.
Роботу в групах було організовано на основі спільно-взаємодіючої форми
співпраці учнів між собою. Опрацювання алгоритму (додаток Ж) сприяло
усвідомленню дітьми, яким чином взаємодіяти з іншими, та розумінню того, що є
продуктом цієї діяльності.
Отже, на підготовчому етапі експерименту було створено сприятливе
підґрунтя для ціліспрямованого вияву дітьми пізнавальної самостійності й
взаємодії з іншими та забезпечено їхню підготовку до здійснення навчально-
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дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час як процесу відкриття для
себе суб’єктивно нових знань і способів дій.
На основному етапі, який розгортався в період навчання в третьому та
четвертому класах, було продовжено роботу, розпочату в першому та другому
класах; запроваджено новий контент педагогічного й учнівського блоків
дидактичного інструментарію; акцентовано увагу на готовності дітей визначати
перелік дій, встановлювати послідовність їх виконання у складі діяльності та
міркувати під час виконання завдання; реалізовано процес здійснення учнями
навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час з використанням
різних засобів, а саме: екскурсії, навчального проекту, спостереження, досліду,
практичної роботи, вправи, задачі.
Також на цьому етапі було продовжено використання педагогами таблиціматриці проблемного викладу навчального матеріалу та запроваджено таблицюматрицю реалізації частково-пошукового методу викладу навчального матеріалу.
Відповідно до змісту матриці, яку зазначено останньою, діяльність учнів
організовувалася в такій послідовності: І. Створення проблемної ситуації та
визначення системи навчальних завдань. (1. Створення проблемної ситуації та
формулювання проблеми. 2. Виокремлення в загальній проблемі низки проблем і
формулювання їх змісту у вигляді системи навчальних завдань (1-е, 2-е, 3-е і так
далі)). ІІ. Виконання системи навчальних завдань. (1. Активізація знань, умінь і
навичок учнів, необхідних для виконання завдання. 2. Аналіз змісту навчального
завдання,

визначення

способу

його

виконання,

виконання

завдання

та

формулювання проміжного висновку. 3. Активізація знань, умінь і навичок учнів,
необхідних на виконання завдання. 4. Аналіз змісту навчального завдання,
визначення способу його виконання та формулювання проміжного висновку).
ІІІ. Підбиття підсумків. (1. Аналіз ходу та результатів розв’язання проблеми
загалом. 2. Формулювання основного висновку на основі аналізу проміжних
висновків).
На уроці учитель створював проблемну ситуацію та формулював проблемне
завдання спочатку самостійно, а згодом за активної участі дітей. За умови, коли
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завдання потребувало поетапного розв’язання, то педагог розподіляв його на низку
простих підпроблем, розташованих у логічній послідовності, поступове вирішення
яких призводило до вирішення головної проблеми.
Основна мета застосування таблиці-матриці реалізації частково-пошукового
методу викладу навчального матеріалу – це засвоєння дітьми досвіду послідовного
виконання дій у складі діяльності, вправляння у визначенні необхідних матеріалів і
знарядь діяльності, поетапного виконання поставленого завдання, формування
загального висновку на основі проміжних. У поліфункціональній діяльності
вчителя домінувало управління діяльністю учнів. Залежно від загальної та
локальної готовності дітей учителем організовувалося поетапне розв’язання
цілісної проблеми з різним рівнем співробітництва. Приміром, одні види завдань
діти виконували разом з педагогом, інші – самостійно (за опосередкованого
керівництва (у разі потреби)), а деякі види завдань учитель виконував сам,
показуючи й коментуючи при цьому послідовний процес виконання діяльності.
Ще однією складовою педагогічного блоку дидактичного інструментарію,
котра використовувалася педагогом з метою організації навчально-дослідницької
діяльності, була таблиця-матриця організації навчально-дослідницької діяльності
дітей, відповідно до якої діяльність учнів організовувалася з дотриманням такої
послідовності: І. Створення навчальної проблемної ситуації. (1. Проговорювання
навчальної

проблемної

ситуації

або

навчально-дослідницького

завдання.

2. Постановка «навідних» запитань з метою усвідомлення дітьми змісту проблеми.
3. Аналіз змісту проблеми з метою виявлення дітьми протиріччя. 4. Актуалізація
відомих знань, умінь, навичок і спроба застосувати їх у процесі подолання
протиріччя). ІІ. Висловлювання дітьми передбачень (гіпотези) щодо способу чи
результату розв’язання поставленої проблеми. (1. Озвучування дітьми передбачень.
2. Систематизація педагогом змісту передбачень. 3. Надання непрямої підказки
щодо способу чи ходу розв’язання проблеми. (Можливі способи надання підказки:
актуалізація знань, які сприятимуть поясненню або передбаченню фактів, дій;
повідомлення додаткової інформації; постановка додаткових запитань, що
спрямовують хід міркування; повторення способу виконання аналогічних завдань;
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виконання завдань, котрі є аналогічними, проте простішими за способом виконання
чи змістовим наповненням; вказівка на аналогії). ІІІ. Виконання послідовних дій на
доведення дітьми істинності чи хибності передбачень (гіпотези). (1. Виконання
системи завдань. 2. Здійснення узагальнень і формулювання попередніх висновків.)
ІV. Аналіз підходу вирішення проблемної ситуації або способу виконання
завдання. (1. Полілогічне спілкування з метою аналізу істинності (хибності)
висунутого припущення (гіпотези). 2. Формулювання загального висновку).
З метою ознайомлення дітей з виконанням навчально-дослідницького
завдання було запропоновано такий алгоритм дій: 1) з’ясовую зміст, мету й етапи
виконання завдання; 2) визначаю матеріали й приладдя, які необхідні на його
виконання; 3) виконую перший етап і формулюю перший проміжний висновок;
4) виконую другий етап і формулюю другий проміжний висновок; 5) виконую
останній етап і формулюю заключний проміжний висновок; 6) перечитую проміжні
висновки й формулюю остаточний висновок. Зазначений спосіб виконання
діяльності використовувався учнями під час виконання авторських навчальнодослідницьких завдань (додаток З).
Під час проведення екскурсій організація навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів ґрунтувалася як на врахуванні загальних закономірностей
проведення вступних, поточних і підсумкових екскурсій, так і на здійсненні
вчителем дій, за допомогою яких було створено умови для самостійного відкриття
учнями суб’єктивно нових знань і способів дій. Організації навчальнодослідницької діяльності учнів під час екскурсії сприяло використання двох видів
алгоритмів, до складу яких входили дії, що спрямовувалися, по-перше, на
виявлення дітей, у яких виник інтерес до екскурсійної діяльності, по-друге, на
організацію їхньої пізнавальної самостійності під час виконання міні-завдання
(використання алгоритму А), складання «портфеля екскурсовода» та виконання
ролі екскурсовода (запровадження алгоритму Б).
Алгоритм А представлено такою сукупністю дій: 1) визначення теми, виду
екскурсії (вступна, поточна, підсумкова), мети та завдань її проведення; 2) добір
об’єктів показу та визначення маршруту; 3) складання розгорнутого плану

386

екскурсії; 4) визначення критеріїв оцінювання результатів проведення екскурсії;
5) визначення

довідкового

апарату

екскурсії

та

варіативних

міні-завдань;

6) завчасне ознайомлення дітей з довідковим апаратом екскурсії та варіативними
міні-завданнями; 7) стимулювання вихованців до визначення власної мети участі в
екскурсії; 8) консультування під час обрання міні-завдання; 9) обговорення з дітьми
способу підготовки до виконання міні-завдання; 10) обговорення особливостей
виконання міні-завдання під час екскурсії; 11) ознайомлення дітей з критеріями
оцінювання результатів екскурсії.
Складовими алгоритму Б були такі дії: 1) визначення теми, мети й завдань
проведення екскурсії;

2) добір об’єктів показу та визначення маршруту;

3) складання розгорнутого плану екскурсії; 4) визначення критеріїв оцінювання
результатів проведення екскурсії; 5) визначення довідникового апарату екскурсії та
змістового наповнення портфеля екскурсовода; 6) завчасне ознайомлення дітей із
довідниковим апаратом екскурсії; 7) стимулювання вихованців до виконання ролі
екскурсовода; 8) обговорення з дітьми, які виявили бажання виконувати роль
екскурсовода, змістового наповнення «портфеля екскурсовода»; 9) консультування
учнів під час складання «портфеля екскурсовода»; 10) обговорення особливостей
виконання ролі екскурсовода під час екскурсії; 11) ознайомлення дітей з
критеріями оцінювання результатів проведення екскурсії.
Як приклад наведемо організацію навчально-дослідницької діяльності дітей
під час проведення екскурсії в третьому класі з теми «Ознайомлення дітей з
розмаїттям рослинного і тваринного світу рідного краю». Відповідно до
алгоритму А дітям було запропоновано низку варіативних міні-завдань, які
виконувалися ними до початку екскурсії. Під час проведення екскурсії
інтелектуальні

продукти,

попередньо

створені

окремими

учнями,

було

запропоновано іншим дітям у якості основи для виконання іншого міні-завдання.
Наведемо міні-завдання, виконання яких передувало проведенню екскурсії:
1. Скласти таблицю ярусності рослин. (Приміром, ярусність серед трав’янистих
рослин (травостою) виявляється нечітко. У першому ярусі (висотою 80-120 см)
домінують злаки; у другому – (висотою 40-79 см) домінують бобові; у третьому –
(висотою 10-39 см) подорожник середній). 2. Скласти перелік назв дерев, що
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ростуть на території України. 3. Скласти перелік назв кущів, які можна побачити в
різних куточках нашої країни. 4. Зробити схематичні рисунки крони різних дерев.
5. Підготувати повідомлення про ознаки, які є типовими для різних дерев. (Ознаки
берези – біла кора; великі бокові гілки, які відходять від стовбура; тоненькі
звисаючі гілки; парні сережки на кінцях гілок; невеликі, однак добре помітні,
злегка загострені бруньки). 6. Дізнатися про різні види одного й того самого дерева.
(У берези бородавчастої гілки вкриті маленькими бородавками. У берези пухнастої
бородавок немає, а молоді гілки вкриті м’якими волосками). 7. Записати назви
рослин, у яких плоди яскраві, та ті, у яких плоди ледь помітні. (Плоди вишні,
полуниці, шипшини яскраві й добре помітні, у той час, як плоди сосни, берези,
клена зовсім непоказні).
Наведені вище завдання слугували основою для рівневих міні-завдання, що
пропонувалися учням під час проведення екскурсії. І рівень: самостійно визначити
яруси рослин, назвати їхніх представників, здійснити перевірку за таблицею, яку
склав учень до проведення екскурсії; ІІ рівень: скористатися таблицею ярусності
рослин і назвати рослини кожного ярусу. І рівень: самостійно записати назви дерев,
які проростають у місці проведення екскурсії, сформулювати висновок про
розмаїття дерев; ІІ рівень: у складеному переліку підкреслити назви тих дерев, які
побачили під час екскурсії та сформулювати висновок про розмаїття дерев.
І рівень: самостійно записати назви кущів, які ростуть на території проведення
екскурсії, сформулювати висновок про їхнє розмаїття; ІІ рівень: у складеному
переліку підкреслити назви тих кущів, які побачили під час екскурсії та
сформулювати висновок про їхнє розмаїття.
Використання навчального проекту як засобу організації
дослідницької діяльності школярів здійснювалося з дотриманням

навчальнотаких етапів:

формулювання провідної проблеми та мети реалізації навчального проекту;
планування його змісту; з’ясування способів вирішення проблеми; отримання
результату діяльності. Особливу увагу було акцентовано на спрямованості
педагогічних впливів на усвідомлення й прийняття учнями мети діяльності та на
послідовному відпрацюванні кожного з компонентів реалізації проекту. Зазначене
реалізовувалося в такій послідовності: ознайомлення учнів з проектом як із
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особливим видом діяльності, усвідомлення його змісту, оволодіння діями,
необхідними для самостійного виконання діяльності та розроблення навчальних
проектів, управляння дітей у виконанні таких розумових дій, як-от: аналіз, синтез,
порівняння, доведення, узагальнення, абстрагування та встановлення причиннонаслідкових зв’язків. Указані дії було реалізовано з метою виділення різноманітних
властивостей предметів і явищ; продукування ідей, обирання способів дій; пошуку
інформації й накопичення матеріалу; знаходження кількох варіантів вирішення
проблеми;

постановки

запитань;

передбачення

результатів

діяльності;

налагодження в процесі спільної діяльності контактів з іншими; втілення задуму в
творчому результаті (інтелектуальному чи матеріальному продукті); коригування
власної діяльності; оцінювання отриманих результатів; формулювання висновків.
Виконання навчального проекту здійснювалося учнями з використанням
авторських матеріалів, поданих у додатку К, та з дотриманням такого способу
виконання дій: 1) обираю тему проекту; 2) визначаю мету діяльності; 3) чітко
уявляю кінцевий продукт власної діяльності; 4) визначаю способи досягнення
поставленої

мети

(проведення

спостереження,

досліду,

пошук

необхідної

інформації, спілкування з іншими тощо); 5) планую дії та визначаю черговість їх
виконання; 6) передбачаю спосіб чи способи (записую, фотографую, зображую)
фіксування проміжних результатів роботи; 7) ознайомлююся з можливими
ресурсами; 8) консультуюся з учителем (за потреби); 9) виконую заплановані дії;
10) аналізую, оцінюю й узагальнюю отримані результати; 11) готую стислу
інформацію про хід і результати виконання проекту для презентації на уроці.
Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів з
використанням дидактичних ігор ґрунтувалася на такому алгоритмі: 1) визначаю
навчальний матеріал, що слугуватиме основою для складання правил гри;
2) визначаю в навчальному матеріалі опорні блоки інформації, які будуть
використані під час складання правил гри; 3) складаю правила гри з урахуванням
опорних блоків інформації.
Використання практичної роботи як засобу організації навчальнодослідницької діяльності учнів грунтувалося на тому, що основою для практичної
роботи слугує практичне завдання. Ефективність виконання його учнями залежить
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від усвідомлення мети практичної роботи; формулювання цілей діяльності;
здійснення добору необхідних матеріальних об’єктів або матеріалізованих форм,
приладів чи їхніх моделей; визначення переліку дій, виконання яких забезпечує
виконання практичної роботи; поетапності у виконанні практичних робіт. На
першому етапі виконання практичних робіт учням було запропоновано завдання,
які вони виконували за зразком. На другому етапі діти залучалися до виконання
практичних завдань, у процесі здійснення яких передбачалося аналогізування, а
відтак перенесення способу практичних дій в подібну ситуацію, оскільки учні
виконували ті самі дії, однак при цьому оперували новими об’єктами. Учні вчилися
аналізувати зміст практичного завдання, визначати на основі комбінування перелік
дій, дотримання якого сприятиме виконанню практичної роботи. На третьому етапі
було запропоновано завдання, під час виконання яких учні здійснювали
перенесення способів практичних дій і власне предметних знань у нові умови. Під
час виконання таких завдань діти пригадували раніше засвоєнні дії та з них
конструювали нові способи практичної діяльності. Практичні роботи виконувалися
фронтально, індивідуально та в групах. Роботу в групах було організовано з
використанням

спільно-взаємодіючої,

спільно-послідовної

та

спільно-

індивідуальної форм співпраці груп учнів між собою, що, у свою чергу, слугувало
організації різноспособового учіння з акцентуванням уваги на пізнавальній
самостійності учнів та взаємодії з іншими.
У ході організації навчально-дослідницької діяльності під час спостережень
особливу увагу було звернено на усвідомлення мети його проведення, формуванні
цілей власної діяльності та на докладанні вольових зусиль для цілеспрямованого,
планомірного й усебічного розглядання об’єкта. Зазначене спричинено тим, що
спостереження, по-перше, характеризується вибірковістю, а тому без усвідомлення
мети майбутньої діяльності кожен учень сприймав і виділяв би в предметах те, що
його найбільше зацікавило або мало для нього певне значення; по-друге, кожний
об’єкт має різні ознаки, властивості, частини, зв’язки, а тому може сприйматися з
різноманітних позицій; по-третє, діти мають різний рівень навченості й
научуваності,

а

тому

потребують

безпосереднього

(опосередкованого)

дидактичного супроводу, який би містив чітке формулювання мети, завдань, плану,
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додаткової інформації про об’єкт сприймання, інструкції (що і як сприймати),
коментарі

щодо

особливостей

формулювання

висновків.

Скажімо,

якщо

спостереження велося за конкретним об’єктом й сприймалася його окрема ознака
чи властивості, то у висновку такого спостереження діти вчилися відображати
належність частини до цілого. Процесом вибудовування висновку за результатами
спостереження за групою об’єктів було передбачено інший підхід, а саме: спочатку
сприймання ознак, передбачених метою спостереження у кожному з об’єктів, а
потім порівняння й визначення подібних ознак для всієї групи об’єктів й
формулювання на цій основі висновку.
Використання

вправи

як

засобу

організації

навчально-дослідницької

діяльності ґрунтувалося на результатах наукового дослідження С. Омельчука [407],
зокрема на розглянутих ним видах дослідницьких вправ за провідним логічним
прийомом. Увагу було акцентовано на вправах, запровадження яких у початковій
школі є доцільним з огляду на навчальні можливості й психофізіологічні
особливості учнів третіх та четвертих класів. Це такі вправи:
1. Елементарне дослідження-аналіз (вправа на основі логічного прийому, що
передбачає виявлення, виділення й пояснення мовного явища без спроби дослідити
його у взаємодії з іншими мовними одиницями (явищами)). Приміром, діти читали
текст, з’ясовували характерні його ознаки та визначали тип тексту (науковий,
художній, науково-популярний чи діловий).
2. Дослідження-класифікація (вправа, в основу якої покладено одноразове
(багаторазове) здійснення логічного поділу обсягу родового поняття на види (види
й підвиди)). Приміром, діти групували слова за однаковою частиною основи:
а) корінь; б) префікс; в) суфікс. Свій вибір обґрунтовували.
3. Дослідження-порівняння (вправа на встановлення схожості й відмінностей
мовних одиниць і явищ). Перш ніж порівнювати мовні елементи, учням необхідно
було виділити одну чи кілька ознак, за якими здійснити порівняння). Як приклад
наведемо таке завдання: дітям пропонувалося прочитати пари слів (не/віра –
не/вірити, не/добір – не/дібрати, не/доїдання – не/доїдати, не/допущення –
не/допускати, не/змога – не/змогти), потім зіставити написання частки не з
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іменниками та з дієсловами та пояснювали, як, на їхню думку, потрібно написати ці
слова. Зміст своїх міркувань учні порівнювали зі змістом правила, яке читали у
підручнику. Переконавшись у правильності (хибності) власних міркувань,
формулювали узагальнені висновки й записували в зошит спочатку слова, які з не
пишуть разом, а потім слова, які з не пишуться окремо.
4. Дослідження-розпізнавання (вправа на визначення мовних одиниць (явищ)
або з’ясування і виявлення відмінностей між ними за певними ознаками чи
характеристиками). Приміром, знайти «зайве» слово в кожному рядку. Визначити
ознаку, за якою слово є «зайвим».
5. Практичне дослідження-синтез (вправа на основі логічного прийому
дослідження мовної одиниці (явища), її (його) пізнання як єдиного цілого, у єдності
й взаємозв’язку частин. Приміром, дітям пропонувалося утворити й записати
похідні слова від слова дощ й сформулювати висновок про те, як утворюються
слова.
З метою використання задачі як засобу організації навчально-дослідницької
діяльності було використано результати наукового дослідження С. Скворцової
[542], а саме: розгляд проблеми розв’язування задач арифметичними способами
(визначення зв’язків між даними і шуканими числами, розкладання складеної
задачі на прості частини, побудова математичної моделі певної життєвої ситуації).
Процес

розв’язування

задачі

передбачав

послідовне

виконання

дій

(за

С. Скворцовою): 1) аналіз тексту задачі (визначення умови та запитання, числових
даних і шуканого, виділення об’єктів задачі); 2) зображення даних аналізу тексту
задачі у вигляді схеми, малюнка тощо (стислий запис, схематичний рисунок);
3) вибір

арифметичної

дії,

за

допомогою

якої

може

бути

розв’язана

задача; 4) розв’язання задачі; 5) пошук відповідей на запитання, що поставлені до
умови задачі.
У процесі здійснення експериментальної роботи було використано алгоритми
розв’язування простих і складених задач. Далі наведено алгоритм розв’язання
простих задач (за С. Скворцовою, Г. Мартиновою, Т. Шевченко): 1) прочитай
задачу та уяви, про що в ній розповідається; 2) виділи ключові слова; склади
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стислий запис задачі; 3) за записом поясни числові дані задачі та запитання;
4) повтори запитання задачі; 5) поміркуй, що потрібно знати, щоб на нього
відповісти; 6) поміркуй, за допомогою якої арифметичної дії отримаємо відповідь
на запитання задачі; 7) запиши розв’язання задачі; 8) запиши відповідь.
Для розв’язування складених задач дітям було запропоновано інший
алгоритм. Його структура визначалася таким переліком дій (за С. Скворцовою,
Г. Мартиновою, Т. Шевченко) [542]: 1) прочитай задачу та уяви, про що в ній
розповідається; 2) виділи ключові слова та склади стислий запис задачі; 3) за
коротким записом поясни числові дані задачі та запитання; 4) повтори запитання
задачі; 5) дай відповіді на такі запитання: Що потрібно знати, щоб на нього
відповісти? За допомогою якої арифметичної дії дістанемо відповідь на запитання
задачі? Чи можна відразу відповісти на запитання задачі? Чому не можна? Що
потрібно знати, щоб відповісти на запитання?; 6) розподіли задачу на прості,
сформулюй кожну просту задачу та покажи опорні схеми до кожної; 7) склади план
розв’язування задачі, давши відповіді на такі запитання: Про що дізнаєшся,
виконавши першу дію? Про що дізнаєшся, виконавши другу дію? 8) запиши
розв’язання задачі; 9) запиши відповідь.
У процесі створення проблемних ситуацій було запроваджено завдання,
які, по-перше, передбачали оперування вже набутими знаннями та вміннями,
включали один невідомий елемент, потреба в якому виникала у процесі його
виконання, по-друге, містили суперечність між теоретично-можливим шляхом
вирішення завдання та практичною нездійсненністю обраного способу; між
практично досягнутим результатом виконання навчального завдання і відсутністю
в

учнів

знань

для

його

теоретичного

обґрунтування.

Учні

переживали

неможливість вирішення виявленого ускладнення (протиріччя) з використанням
наявних знань і досвіду та усвідомлювали недостатність попередньо набутих знань
для пояснення нового факту (поставленого завдання); передбачали засвоєння
нового

способу

діяльності;

відчували

потребу

в

знаннях;

передбачали

використання раніше засвоєних знань і вмінь у нових умовах. Процес створення
проблемної ситуації супроводжувався чітким формулюванням змісту майбутньої
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діяльності; обговоренням плану її виконання (Що робити? Як робити?);
спонуканням до вияву пізнавальної активності; створенням умов для самостійного
формулювання висновків.
На основному етапі експерименту третьокласники вели «Довідничок способів
дій» (далі – довідничок), до якого записували різні способи виконання дій. Перші
записи було зроблено під час повторення способів виконання розумових операцій,
які було опрацьовано в другому класі (зокрема, постановка запитань, застосування
діалогічного мовлення, слухання іншого, побудова міркувань, виокремлення
головного). Подальші записи в довідничку відображали способи виконання
розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, доведення, встановлення причиннонаслідкових зв’язків, узагальнення, абстрагування й проведення аналогій).
Спосіб виконання розумової дії абстрагування було розкрито учням як
послідовну низку дій з виокремлення базових властивостей (рис, ознак,
характеристик) об’єкта пізнання серед інших його характеристик. У процесі
здійснення абстрагування діти мислили про ознаку предмета незалежно від інших
ознак, а відтак сприймали її як самостійний об’єкт мислення. Скажімо, під час
розгляду різних круп (гречаної, рисової, перлової) увага дітей була зосереджена на
сипкості як на загальній ознаці. Згодом дітям було запропоновано поговорити про
сипкість взагалі; спостерігаючи за рухом людей, польотом птахів та утворенням
хвиль на морі, увага дітей акцентувалася на рухові як на основній властивості.
Після цього діти вправлялися у розмірковуванні про рух як про самостійний об’єкт.
Під час здійснення абстагування діти дотримувалися такої послідовності дій:
1) уважно розглядаю декілька предметів; 2) визначаю ознаки кожного предмета;
3) визначаю ключові ознаки, шо є спільними для цих предметів; 4) міркую про
визначену основну ознаку відокремлено від предметів.
З метою усвідомлення дітьми розумової дії аналогії їхню увагу було
привернуто до перенесення знань і способів дій, які стосувалися певного
конкретного об’єкта (задачі, вправи, навчального проекта тощо), так званого
об’єкта-оригінала, на інший об’єкт, який було визначено як об’єкт-аналог (інша
задача, вправа, навчальний проект тощо). Порівнюючи за подібністю новий для
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дітей об’єкт з тим об’єктом, який добре їм відомий, учитель створював умови для
самостійного формулювання дітьми висновків, у яких вказано на подібність між
об’єктом-оригіналом й об’єктом-аналогом і здійснено передбачення способів дій з
об’єктом-аналогом. У такий спосіб учні навчалися свідомому застосовуванню
відомих їм способів дій під час виконання аналогічної вправи (проекту),
розв’язання аналогічної задачі тощо.
Оволодіння способом здійснення аналогій реалізовувалося на основі:
1) установлення подібності досліджуваного предмет (явища, процесу) з раніше
вивченим та важко помітного з легко помітним і зрозумілим; 2) дотримання
послідовності у встановленні аналогії спочатку між природними об’єктами, потім
між предметами, створеними руками людей, а згодом між складами, словами,
реченнями;

цифрами,

прикладами,

виразами;

способами

виконання

дій;

3) використання такого алгоритму дій: визначаю основні й другорядні ознаки
об’єкта-оригінала; визначаю основні й другорядні ознаки об’єкта-аналога;
порівнюю об’єкт-оригінал з об’єктом-аналогом і визначаю спільне між ними;
порівнюю об’єкт-оригінал та об’єкт-аналог і визначаю відмінне між ними;
встановлюю аналогію на основі відсутності відмінного; застосовую способи дій з
об’єктом-оригіналом до об’єкта-аналога.
Суть розумової дії доведення було пояснено дітям як процес обґрунтування
певного положення, яке передбачає висловлювання судження, оскільки довести –
це підтвердити або заперечити думку. Учні практично переконувалися у тому, що
процес доведення характеризується чіткою структурою, яка містить складники:
1) теза (судження, яке необхідно довести); 2) аргумент (факт чи відомості),
правильність яких підтверджено, а тому використано для обґрунтування тези;
3) спосіб обґрунтування тези (судження).
Процес опрацювання розумової дії доведення супроводжувався збагаченням
активного словника дітей сполучниками зі значенням причини (бо, тому що, через
те що) та сполучними словами (по-перше, по-друге, я думаю, я вважаю, на мою
думку тощо), які використовувалися під час доведення.
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Управляння дітей у здійсненні розумової дії доведення відбувалося з опорою
на такий алгоритм: 1) визначаю мету доведення; 2) знаходжу, що саме потрібно
підтвердити або заперечити; 3) добираю правила (приклади), роблю розрахунки, які
підтверджують або заперечують думку; 4) формулюю висновок, у якому
повідомляю підтвердилося чи ні, те що потрібно було довести.
Для здійснення розумової дії доведення дітям пропонували вправи на
1) побудову речень, що є відповідями на запитання (Чому джміль гуде, коли
летить? Коли квіти медунки змінюють свій колір?); 2) добудову складних речень з
підрядними причини (Восени комахи ховаються під кору дерев, тому що…;
сонячного зимового дня повітря холодне, бо…; з хмари скоро піде дощ, бо…; ця
рослина скоро розквітне, тому що…); 3) побудову речень із заданими словами, які
визначають зміст причини (Подув сильний вітер…; дитина голосно заплакала…;
дитина прочитала казку…); 4) побудову речень за двома опорними сюжетними
малюнками з використанням сполучників бо, тому що; 5) відгадування загадок з
коментованим називанням слова-відгадки (На мою думку, у загадці йдеться про …,
тому що…); 6) побудову речень, у якій тези з аргументами поєднуються
сполучникам бо, тому що, через те що (До школи потрібно ходити, тому що…
Навесні чути пташиний спів через те, що…); 7) побудову речень, у якій тези з
аргументами поєднані вставними словами по-перше, по-друге, я вважаю, я думаю,
на мою думку (Я щодня роблю зарядку, по-перше,…, по-друге…); 8) побудову
речень, у яких тези з аргументами поєднують узагальнювальними сполучниками
отже, тому (Я завжди старанно мию руки, отже…).
Значну увагу було приділено навчальній самостійній роботі. Під час
спільного коментованого її виконання учні: 1) визначали розумові дії (операції), які
сприяли виконанню завдання; 2) спілкувалися в парі та, відтворюючи опрацьовану
інформацію, встановлювали ступінь розуміння її змісту з використанням критеріїв
«можу розповісти», «розповідаю невпевнено», «відчуваю потребу ще раз
опрацювати зміст інформації»; 3) вправлялися у визначенні мети діяльності,
складанні послідовності дій для досягнення мети діяльності (що спочатку, а що
потім), доборі (визначенні) способу здійснення контролю за власними діями;
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здійсненні
акцентували

самоконтролю;
увагу

дітей

4) здійснювали
на

переліку

самооцінку
дій,

за

послідовності

критеріями,
їх

які

виконання,

зосередженості під час виконання дій.
Під час проведення основного етапу експерименту використовувався такий
перелік критеріїв: 1) для навчальної самостійної роботи репродуктивного виду
(зрозумів(ла) зміст дій, які потрібно виконувати / частково зрозумів(ла) / не
розумів(ла);

дотримувався(ла)

послідовності

у

виконанні

дій

/

частково

дотримувався(лася) / не дотримувався(лася); зміг (змогла) зосередитися під час
виконання дій / частково зміг (змогла) зосередитися / був(ла) незосереджений(на));
2) для навчальної самостійної роботи творчого виду (добір дій виконав(ла) легко / з
певними труднощами / не виконав(ла); послідовність виконання дій встановив(ла)
легко / з певними труднощами / не встановив(ла); зміг (змогла) зосередитися під
час

виконання

дій

/

частково

зміг

(змогла)

зосередитися

/

був(ла)

незосереджений(на)).
Учні вправлялися у виконанні навчальних самостійних робіт трьох типів.
І тип – задано перелік дій, потрібно визначити послідовність їх виконання у складі
діяльності; ІІ тип – задано перелік дій, потрібно обрати лише ті дії, виконання яких
сприятиме досягненню мети діяльності, й розташувати обрані дії в певній
послідовності; ІІІ тип – самостійно визначити дії та розташувати їх у послідовності,
дотримання якої сприятиме досягненню мети діяльності.
Також було продовжено роботу з довідничком. На його сторінках діти
записали алгоритми виконання практичних дій. Це складання плану, підготовка
усного повідомлення, вироблення навичок грамотного письма, проведення
дискутування та підготовка інтерв’ювання.
Під час проведення дискусій діти вчилися дотримуватися такої послідовності
дій: 1) розумію й дотримуюся теми й мети дискусії; 2) дотримуюся часу, який
визначено на проведення дискусії; 3) розумію, що цінність дискусії полягає в
обміні думками, а тому висловлюю власні думки й уважно слухаю думки інших,
коротко занотовую основне; 4) уточнюю незрозумілі положення, ставлю чіткі
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запитання, не соромлюся звертатися до власних записів; 5) беру активну участь в
узагальненні думок і формулюванні висновків.
Підготовку інтерв’ю діти здійснювали з дотриманням такого алгоритму:
1) усвідомлюю (визначаю) тему інтерв’ю як те, про що запитуватиму в учнів чи (та)
педагогів; 2) усвідомлюю (визначаю) мету інтерв’ювання як те, чого хочу досягти
(дізнатися про…, з’ясувати ставлення до… тощо); 3) чітко продумую зміст
запитань і формулюю їх так, щоб досягти поставленої мети; 4) точно записую
думки, які висловлюють респонденти під час інтерв’ювання; 5) уточнюю в кожного
респондента, чи так записано його думки; 6) систематизую записи з урахуванням
теми і мети інтерв’ювання; 7) готую стисле повідомлення, дотримуючись теми,
мети та трикомпонентної структури: вступ (1 речення), основна частина (45 речень), висновки (1 речення); 6) перечитую зміст повідомлення (виступу) й
вношу корективи.
На основному етапі було продовжено роботу з відпрацювання спільновзаємодіючої форми співпраці, суть якої полягала в одночасній взаємодії учнів
групи, під час якої кожний школяр привласнював продукт діяльності й ті нові
підходи, що були розроблені в процесі спілкування. Подальшу роботу було
спрямовано на ознайомлення дітей з такими формами взаємодії в групах,
як спільно-індивідуальна (кожний учень (група учнів)

виконує

конкретно

визначену частину завдання, при цьому його (їх) виконання здійснюється
незалежно від інших учнів, а потім результати діяльності почергово презентуються
й обговорюються); спільно-послідовна (завдання є загальним для всіх учнів, проте
виконується послідовно кожною групою учнів, які об’єднані між собою з огляду на
рівень навчальних можливостей. Перша група учнів, виконавши завдання, передає
другій групі отримані ними результати, відповідно друга група, опрацювавши
матеріал, наданий першою, визначає правильність його виконання та на основі
отриманих даних виконує завдання групи, кінцевий результат діяльності передає
учням третьої групи, відповідно дії учнів третьої групи підпорядковані як перевірці
правильності виконання завдання учнями попередніх двох груп, так і виконанню
завдання, яке безпосередньо стосується членів цієї групи; зміст завдань поступово
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ускладнюється від першої до третьої групи, презентація результатів діяльності всіх
груп здійснюється учнями третьої групи).
Отже, на основному етапі експерименту навчально-дослідницька діяльність
була

організована

під

час

викладання

різних

навчальних

предметів

з

використанням різноманітних засобів (екскурсій, проектів, спостережень, дослідів,
практичних робіт, вправ, задач, проблемних ситуацій), передбачала застосування
знань і досвіду в подібних та змінених ситуаціях та спрямовувала учнів на вияв
пізнавальної самостійності та взаємодію з іншими під час процесу відкриття
суб’єктивно нових знань і способів дій.
6.3. Сформованість в учасників експерименту готовності до організації
та здійснення навчально-дослідницької діяльності в початковій школі за
результатами формувального експерименту
На

завершальному

етапі

експерименту

здійснювалося

опрацювання

результатів проведеної роботи, узагальнення отриманих даних та встановлення
ефективності впровадження моделі організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів та педагогічного й учнівського блоків дидактичного
інструментарію як її складників. Реалізованість зазначеного відбувалася на основі
критеріїв визначення рівнів сформованості в педагогів готовності до організації
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі та в учнів готовності до
здійснення цього виду діяльності в урочний і позаурочний час. Критерії та
показники було обґрунтовано під час констатувального етапу експерименту. Також
на основі аналізу результатів констатувального експерименту було встановлено, що
значна кількість школярів 3-4-х класів знаходиться на достатньому та середньому
рівнях сформованості досліджуваної готовності. Стосовно педагогів зафіксовано
переважання початкового й середнього рівнів готовності до організації навчальнодослідницької діяльності учнів за змістово-процесуальним і рефлексивним
критеріями. Окрім зазначеного було зроблено висновок, що без належної
дидактичної організації й впровадження спеціально розробленого педагогічного й
учнівського

блоків

дидактичного

інструментарію

організація

навчально-
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дослідницької діяльності набуває епізодичного представлення в навчальному
процесі початкової школи.
З метою визначення ефективності авторських напрацювань було здійснено:
1) формувальний експеримент, у якому передбачено проведення спостережень за
процесом навчання в контрольних та експериментальних класах; 2) анкетування
вчителів, опрацювання даних «Карт спостережень», які заповнювалися ними під
час експерименту; 3) проведення бесід з педагогами; 4) вивчення учнівських робіт;
5) аналіз результатів виконання учнями експериментальних і контрольних класів
діагностичних завдань на початку констатувального експерименту та наприкінці
формувального з акцентуванням уваги на сформованості готовності учнів до
здійснення

навчально-дослідницької

орієнтаційним,

діяльності

індивідуально-виконавським,

за

мотиваційно-вольовим,

інтерактивно-виконавським

та

контрольно-оцінним критеріями (табл. 6.6).
Учителі, які працювали в контрольних та експериментальних класах, вели
«Карти спостережень» (додаток П), у яких робили записи, по-перше, висловлювань
учнів, зміст котрих стосувався ставлення вихованців до майбутньої діяльності
(позитивне (+), байдуже (0), негативне (-)); по-друге, запитань, спрямованих на
поглиблення власних знань (наявність (+), відсутність (-)); по-третє, бажань
здійснювати пошук інформації, що виходив за межі навчального змісту (наявність
(+), відсутність (-)); по-четверте, бажань виконувати додаткове завдання (додаткові
завдання) на уроці та (чи) під час виконання домашньої роботи (наявність (+),
відсутність (-)); по-п’яте, змісту відповідей дітей на запитання, чому вони хочуть
правильно виконати завдання (наявність орієнтованості на зміст (процес)
виконання діяльності (+), відсутність орієнтованості на зміст (процес) виконання
діяльності (-)).
На основі аналізу записів учителів у «Картах спостережень», опрацювання
даних, отриманих під час бесід з учасниками процесу навчання, та аналізу
результатів виконання учнями робіт було встановлено, що спонуками до
здійснення навчально-дослідницької діяльності стосовно молодших школярів
виступили дві групи мотивів – соціальні, які обумовлювалися впливом соціального
контексту життя дитини й розкривалися в бажанні отримати гарну оцінку й
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сподобатися дорослим та (чи) однокласникам, та пізнавальні мотиви, вияв котрих
безпосередньо спричинювався змістом діяльності та (чи) обумовлювався процесом
її здійснення.
Таблиця 6.6
Показники готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за мотиваційно-вольовим,
орієнтаційним, індивідуально-виконавським, інтерактивно-виконавським та
контрольно-оцінним критеріями
Показники мотиваційно-вольового критерію
- уявлення про емоційні стани (цікавість, здивування, почуття нового) як такі, що
сприяють процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій;
- уявлення про емоційні стани (вагання, сумніви) як такі, що супроводжують
процес відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій;
- уявлення про цілеспрямованість як вольову якість, яка сприяє виконанню
завдання (вправи тощо);
- уявлення про запитання як про спосіб вияву бажання поглибити власні знання;
- уявлення про процес пошуку інформації, яка виходить за межі навчального
змісту, як про спосіб розширення власних знань і способів дій;
- уявлення про процес виконання додаткового завдання на уроці та (чи) під час
виконання домашньої роботи як про спосіб закріплення нових знань і способів
дій
Показники орієнтаційного критерію
- уявлення про мету й цілі діяльності;
- уміння формулювати цілі діяльності продовженням речення «Я хочу навчити
себе…»;
- розуміння того, що потрібно зробити за змістом завдання (задачі, вправи,
проект, спостереження, практичної роботи, досліду, гри);
- уміння прогнозувати результат майбутньої діяльності
Показники індивідуально-виконавського критерію
- уявлення про процес пригадування знань і досвіду як про дію, що передує
виконанню завдання (вправи тощо);
- уміння визначати дії у складі діяльності та встановлювати послідовність їх
виконання;
- уміння визначати матеріали і знаряддя, необхідні для виконання діяльності
Показники інтерактивно-виконавського критерію
- уявлення про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі (спільне
обговорення мети, цілей і майбутніх дій; пригадування необхідних знань і
досвіду; узгодження способу взаємодії (ти (я) спочатку, а я (ти) потім) чи
розподіл ролей); дотримання домовленостей передбачених спільним виконанням
дій);
- уявлення про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі (узгодження
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способу співпраці; дотримання способу здійснення спільно-індивідуальної
(спільно-послідовної чи спільно-взаємодіючої) форми співпраці)
Показники контрольно-оцінного критерію
- уявлення про цінність контролю як про засіб попередження можливих помилок,
виявлення зроблених та вчасного корегування власних дій;
- уміння здійснювати поточну рефлексію на основі само- і взаємоконтролю ходу
виконання дій (уміння порівнювати проміжні результати з бажаними);
- уміння здійснювати підсумкову рефлексію на основі само- і взаємооцінки
результатів діяльності (уміння встановлювати розбіжності між метою й
одержаними результатами та формулювати висновок про доцільність /
недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів дій; уміння
висловлювати оцінні судження (що вийшло добре, у чому помилка,
як її краще виправити); уміння обговорювати результати спільно
виконаних дій за заданими критеріями; уміння підбивати підсумки спільного
виконання дій)
Результати спостережень показали загалом невисокий рівень мотивації до
процесу здійснення навчально-дослідницької діяльності в контрольних класах та
значно вищий рівень в експериментальних класах (табл. 6.7). На завершальному
етапі експерименту 87 % дітей експериментальних класів за власної ініціативи
ставили додаткові запитання, спрямовані на поглиблення знань; 91 % вихованців
здійснювали пошук інформації, що виходила за межі навчального змісту, а 89 %
учнів експериментальних класів виконували додаткове завдання (додаткові
завдання) на уроці та (чи) під час виконання домашньої роботи. Зазначені дані
значно перевищують результати, які було отримано в контрольних класах.
Спостерігалось, що учнів експериментальних класів більше цікавив сам процес
діяльності, їх більше приваблювала творча діяльність, ніж репродуктивна.
Стосовно учнів контрольних класів зафіксовано домінування орієнтованості учнів
на оцінку вчителя.
Аналіз ходу експерименту засвідчив, що основними зовнішніми умовами, які
вплинули на суттєве збільшення показників формування пізнавальних мотивів в
учнів експериментальних класів виступив, по-перше, сам процес організації
навчально-дослідницької діяльності, який сприяв переживанню учнями емоційних
станів (цікавість, здивування, вагання, сумніви, почуття нового) як такі, що
сприяють відкриттю суб’єктивно нових знань і способів дій та супроваджують цей
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процес;

по-друге,

акцентування

вчителем

уваги

на

переживанні

дітьми

внутрішнього задоволення від докладання вольових зусиль у процесі виконання
завдання та долання певних невдач, які супроводжували діяльність; по-третє,
взаємодія з іншими (учителем, учнями, рідними), під час якої формувалися
пізнавальні мотиви, спричинені процесом здійснення учнями дій у складі
діяльності.
Таблиця 6.7
Рівні готовності учнів 3-4-х класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за мотиваційно-вольовим критерієм (у %)

Показники критерію
Уявлення про
емоційні стани
(цікавість,
здивування, почуття
нового) як такі, що
сприяють процесу
відкриття
суб’єктивно нових
знань і способів дій
Уявлення про
емоційні стани
(вагання, сумніви) як
такі, що
супроводжують
процес відкриття
суб’єктивно нових
знань і способів дій
Уявлення про
цілеспрямованість
як особистісну
вольову якість, яка
сприяє виконанню
завдання
Уявлення про
запитання як про
спосіб вияву
бажання поглибити
власні знання
Уявлення про процес
пошуку інформації,
яка виходить за межі
навчального змісту,

Клас

високий
стійкість

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній
початковий
Характеристика вияву показників
епізодичзалежність
відсутність
ність
від настрою
сформованості
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК

ЕК

КК

3

72

13.8

19

61.2

8

22

1

3

4

84

15.3

14

74

2

8.7

-

2

3

77

9.1

22

74.9

1

12

-

4

4

86

11.4

12

63

2

23.6

-

2

3

79

63

19

34

2

3

-

-

4

84

71

13

19

3

10

-

-

3

69

45

18

34

13

21

-

-

4

76

58

20

34

4

8

-

-

3

72

54

24

35

4

11

-

-

4

89

71

9

26

2

3

-

-
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як про спосіб
розширення власних
знань та вмінь
Уявлення про
процес виконання
додаткового
завдання на уроці та
(чи) під час
виконання
домашньої роботи як
про спосіб
закріплення нових
знань і способів дій
Середнє

3

43

27

34

49

17

19

6

5

4

69

34

18

43

9

18

4

5

3

68.6

35.3

22.7

48

7.5

14.7

1.2

2

4

81.3

43.4

14.3

43.2

3.7

11.9

0.7

1.5

Внутрішніми детермінантами формування мотивів, які супроводжували
процес формування готовності учнів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності, слугували як якісні зміни в їхньому психічному розвитку, так і вияв
спрямованості кожного школяра докладати вольові зусилля для здійснення процесу
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій на змісті, котрий розгортався під
час вивчення різних навчальних предметів, у той час як учні контрольних класів
виявляли найбільшу пізнавальну активність і самостійність, опрацьовуючи
інформацію природничого спрямування.
Аналіз результатів відповідей дітей на запитання, чому вони хочуть
правильно виконати завдання, дозволив виявити, що зросла зацікавленість
процесом виконання діяльності в 87 % учнів експериментальних класах. У
контрольних класах цей показник об’єднав лише 19 % учнів.
Наприкінці навчального року учні 3-4-х класів долучалися до виконання
діагностичних завдань, які були аналогічними до тих, що пропонувалися під час
проведення констатувального експерименту. Це дозволило порівняти дані,
отримані в контрольних та експериментальних класах на етапі констатувального й
формувального експериментів, за орієнтаційним, індивідуально-виконавським,
інтерактивно-виконавським і контрольно-оцінним критеріями. Також було вивчено
записи в «Картах спостережень», зроблені вчителями під час проведення
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спостережень за діяльністю учнів, опрацьовано дані їх анкетування, проаналізовано
дитячі роботи й узагальнено результати виконання ними діагностичних завдань.
Аналіз

результатів

експериментальних та

цілеспрямованого

спостереження

за

учнями

контрольних класів засвідчив позитивні результати, які

стосуються усвідомлення й прийняття учнями 3-х та 4-х класів мети майбутньої
діяльності. Складові показника ставлення до мети діяльності орієнтаційного
критерію (табл. 6.11) проаналізовано з огляду на орієнтованість дітей на
усвідомлення й прийняття мети майбутньої діяльності (відповідає високому
рівень), вияв епізодичної активності зазначеної орієнтованості (достатній рівень),
вияв залежності від складності завдання (середній рівень) та з огляду на відсутність
процесів

усвідомлення

й

прийняття

учнями

мети

майбутньої

діяльності

(початковий рівень). На заключному етапі експерименту було виявлено суттєве
зростання числових даних показника ставлення до мети діяльності орієнтаційного
критерію як в контрольних, так і в експериментальних класах. Стосовно 3-х класів
зафіксовано збільшення числових даних високого рівня з 23.4 % до 50.3 %
(експериментальні класи) та з 22.1 % до 24.9 % (контрольні класи); стосовно 4-х
класів динаміка набула таких числових значень: 22 % збільшено до 61.5 %
(експериментальні класи) та 21 % збільшено до 37.9 % (контрольні класи)
(табл. 6.8).
На різних уроках учителі проводили спостереження за поведінкою дітей,
зокрема аналізували їхню активність після повідомлення загальної мети уроку,
також звертали увагу на характер висловлювань учнів, що засвідчували про
усвідомленість / неусвідомленість школярами мети виконання тих чи інших видів
діяльності на уроці. Спостерігалось, що усвідомлення й прийняття учнями мети
майбутньої діяльності позитивно позначалося на вияві ними пізнавальної
активності й результативності діяльності. У «Картах спостережень» учителями
експериментальних класів було зафіксовано такі висловлювання школярів:
«Давайте визначимо мету діяльності – це допомагає виконати завдання». «Коли
зрозумів мету роботи, легше виконати завдання». «У мене є своя мета: першим
виконати завдання. Я все звик робити першим і правильно».
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Таблиця 6.8
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показником ставлення
до мети діяльності як складника орієнтаційного критерію
Розподіл учнів за рівнями (у %)
високий

достатній

середній

початковий

Складники
показників критерію

Клас

Характеристика вияву складників показника

стійка
активність

епізодична
активність

ЕК

КК

ЕК

КК

ЕК

КК

43.8

39.2

42.2

8

12

1

2

Ставлення до мети діяльності
уявлення про мету й
3 51.8
цілі діяльності

уміння формулювати
цілі діяльності
продовженням
речення «Я хочу
навчити себе…»
Середнє

залежність
від складності
завдання

вияв
частковий або
відсутній,
мета швидко
забувається
ЕК
КК

4

65

64.3

33

32

2

1.7

-

2

3

48.8

6.1

47.2

14.9

3

71

1

8

4

58

11.4

40

23.6

2

63

-

2

3

50.3

24.9

43.2

28.6

5.5

41.5

1

5

4

61.5

37.9

36.5

27.8

2

32.3

-

2

Результати анкетування засвідчили, що учні розуміють мету діяльності як «те,
що потрібно виконати» (59 % випадків); «те, що хочеш зробити» (51 % випадків);
«те, чого потрібно досягнути, коли виконуєш роботу» (31 % випадків); як «ціль»
(23 % випадків). 12 % учнів розуміють мету як те, що вони отримають, коли
виконають роботу (у трактуванні дітей: «Що це мені дасть?»). У розумінні 13 %
дітей визначити мету діяльності – це «визначити шлях як досягнути того, до чого
ти прагнеш». 78 % дітей вважають, що усвідомити мету діяльності – це «зрозуміти
для чого це ми робимо». 67 % учнів зазначили, що усвідомити мету – це
«зрозуміти, навіщо виконувати роботу».
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Аналіз даних, отриманих у експериментальних класах, засвідчив, що
залучення учнів до самостійного формулювання цілей діяльності, яке набуло
вигляду міні-завдання «Продовж речення» (Я хочу навчити себе…), сприяло
формуванню в учнів звички перед початком будь-якої роботи визначати, чого вони
хочуть

себе

навчити.

Під

час

виконання

діагностичних

завдань

учні

експериментальних класів без особливих утруднень планували, чого вони себе
навчать, виконуючи поставлене перед ними завдання. Серед міркувань дітей були
не лише вказівки на оволодіння певними знаннями й способами дій, а й на
формування особистісних якостей (уважність (89 % учнів), старанність (74 %
учнів), ретельність (16 % учнів), вимогливість (3 % учнів)). У контрольних класах
діти також вдавалися до продовження речення Я хочу навчити себе . Наведемо такі
формулювання ними мети: «Я хочу навчити себе малювати, тому що недавно
усвідомив, що це мені потрібно» (Сергій П.), «Я хочу навчити себе гончарній
справі й написанню наукової роботи» (Максим В.). 76 % учнів вказали на те, що
вони хотіли б себе «навчити математиці». Порівнявши відповіді учнів в
експериментальних і контрольних класах можемо зробити висновок, що
формулювання цілей продовженням речення « Я хочу навчити себе…» доступне
дітям, проте набуває загального трактування в контрольних класах та конкретного
в експериментальних.
Під час аналізу учнівських робіт було акцентовано увагу на їхній
різноманітності за змістом, обсягом, формою втілення. У 97 % випадків діти
ініціювали проведення ігор, у 89 % випадків – навчальних проектів, у
81 % випадків – дослідів, у 66 % випадків – спостережень. Також у ході
експерименту було акцентовано увагу на тому, що переважна більшість дітей,
ініціюючи гру, чітко не визначали правила її проведення й часто вдавалися до
зміни їхнього змісту під час гри. Підхід, який найчастіше застосовували діти,
можна охарактеризувати таким чином: залучити інших до гри, під час її проведення
пристосовувати правила гри до запитів її учасників. Окрім того, діти, які
долучалися до гри, теж не виявляли інтерес до правил її проведення, а пізнавали їх
у самому процесі. Тобто, діти інтегрували навчальну гру з сюжетно-рольовою,
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попередній досвід програвання якої (мається на увазі дошкільний період розвитку
дітей) виявляв домінуючий вплив. Відповідно робота, яка була організована в
експериментальних класах, націлила учнів на визначення правил гри та на
дотримання їх під час програвання задуманого. Складання правил гри на основі
навчального матеріалу, який було опрацьовано на основі навчального матеріалу
уроку або серії уроків, було визначено в експериментальних класах одним із
можливих завдань домашньої навчальної роботи. Під час її виконання потрібно
було дотримуватися таких дій: 1) визначаю навчальний матеріал, що слугуватиме
основою для складання правил гри; 2) визначаю в навчальному матеріалі опорні
блоки інформації, які будуть використані під час складання правил гри; 3) складаю
правила гри з урахуванням опорних блоків інформації.
Аналіз робіт, виконаних учнями експериментальних класів, засвідчив, поперше, про творчий підхід до виконання завдання; по-друге, про складання правил
гри з використанням опорних блоків інформації, виокремлених на основі
усвідомленого опрацювання змісту різних навчальних предметів. На основі аналізу
змісту правил, які запропонували учні експериментальних класів можемо зробити
висновок про те, що діти оволоділи способом виконання діяльності, спрямованої на
самостійне складання правил гри на опрацьованому навчальному матеріалі. У
«Картах спостережень» учителі зазначили наступне: зі слів учнів, складаючи
правила гри, вони «краще зрозуміли» (17 % випадків), «запам’ятали» (89 %
випадків) навчальний матеріал. По-іншому структуруючи навчальний матеріал,
діти здійснювали процес відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій.
Учні контрольних класів відчували утруднення під час складання правил гри
за заданою назвою. Навіть у разі вияву кмітливості, вони не вдавалися до
виокремлення опорних блоків інформації. Запропоновані ними правила ігор
уподібнювалися за своїм змістом до задач (вправ), які містили певне запитання чи
низку запитань. Приміром, Максим Г. запропонував таку гру: перший учень
розглядає малюнок і називає слова, що відповідають на запитання що зробить?,
другий учень – що робить?, третій – що робив?, четвертий – що зробив? Оля Д.
розробила таку гру: перший учень називає слово, а другий – добирає до названого
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слова спільнокореневе. Спільним для наведених прикладів ігор є, по-перше,
наявність певних опорних блоків інформації, по-друге, відсутність чітких правил
проведення гри, які визначають дії учасників гри, по черговість у їхній активності,
конкретизацію умов, за яких відбувається перехід фази активності від одного
учасника гри до іншого.
Цей висновок було підтверджено й під час опрацювання результатів
виконання учнями діагностичних завдань. Учні контрольних класів, складаючи гру
«Ланцюжок», акцентували увагу на процесі її проведення, який можна
охарактеризувати такими дефініціями: 1) «якщо – то» (якщо виконав завдання –
отримаєш цукерку); 2) «спочатку – потім» (кожен учень обирає тему → добре
вивчає тему → шукає цікаве до теми → розповідає про вивчене і цікаве); 3) «по
черзі» (учні об’єднуються в групи й по черзі говорять слова англійською мовою або
по черзі розповідають табличку множення). Типовим для наведених вище варіантів
проведення ігор «Ланцюжок» є часткове складання правил гри, а точніше:
акцентування уваги на початку проведення гри. Зазначене спостерігалося й під час
придумування учнями контрольних класів гри «Сонечко». Наведемо такий
приклад: гравець стає в середину кола. Він – Сонечко, інші гравці – промінці.
«Сонечко» називає слово, а гравець відповідає прикметником, дієсловом або
іменником.
Серед учнівських робіт було виявлено значну кількість навчальних проектів
(2/3 від загальної кількості робіт). Під час бесіди з учителями з’ясовано, що
проведення більшості з проектів було ініційовано учнем самостійно або у взаємодії
з іншими. Тематика навчальних проектів найрізноманітніша. Як приклад наведемо
такі: «Знавці природи рідного краю», «Рослини – символи України», «Телепередача
«У світі тварин»», «Роль іграшки в моєму житті», «Статистичні дані про учнів мого
класу» та інші. Учні експериментальних і контрольних класів виявляли неабияку
активність під час виконання навчальних проектів. Виконуючи завдання проекту,
виявляли пізнавальний інтерес до інформаційного блоку проектів. У «Картах
спостережень» вчителі зафіксували такі записи: «Під час виконання проекту
Миколка розповів, що він зробив висновок, що на кожному дереві «кипить» життя,
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потрібно тільки йти тихо й уважно придивлятися». «Я прочитала, що одного з богів
Сонця звали Ра. Хочу дізнатися, чи не має зв’язку між словами Ра та райдуга».
У процесі виконання діагностичних завдань було встановлено, що учні
експериментальних і контрольних класів добре обізнані з проектною діяльністю,
однак розуміння дій у її складі характеризується конкретністю й загальністю. Так,
учні експериментальних класів без утруднень відповідали на запитання, зміст яких
стосувався встановлення загальної послідовності дій під час виконання проекту без
зазначення його тематики. Приміром, яку дію з трьох названих потрібно виконати
першою: чітко уявити кінцевий продукт своєї діяльності; спланувати дії й
визначити по черговість їх виконання чи визначити мету діяльності.
Учнів контрольних класів демонстрували кращі результати у випадку, якщо
мова йшла про навчальний проект, який мав конкретну назву. За таких умов учні
визначали перелік дії, фантазуючи, що можна зробити, щоб більше дізнатися про
зазначене в назві. У 67 % випадків діти вдавалися до визначення назв груп
«Дослідники», «Кореспонденти», «Письменники», «Артисти» та ін. Діти цих груп
мали опрацювати певні джерела інформації та відповідно до назви групи
упорядкувати інформацію. Під час виконання учнями діагностичного завдання, яке
стосувалося проекту, у міркуваннях дітей було зафіксовано акцентування уваги не
на процесі виконання проекту, а на повідомленні цікавої інформації, яку можна
співвіднести з висновком за результатами проектної діяльності. Для розуміння
процесу вибудовування учнями проектної діяльності значущими є й слова
Миколки Г.: «Я знаю де росте сон-трава, шафран і підсніжники, можу показати й
провести проект «Бережи первоцвіти». На додаткові запитання Миколка
відповідав, наводячи інформацію, яку він знав про первоцвіти. Варто наголосити на
обізнаності учнів, у тому числі й Миколки, з первоцвітами, попереднє опрацювання
ними значних обсягів інформації. У той же час поза увагою дітей залишився сам
процес вибудовування проектної діяльності як певної сукупності упорядкованих
дій.
Швидке схоплення суті того, що потрібно зробити найлегше давалося дітям
тоді, коли завдання оформлювалося як практична робота (табл. 6.9). Більша
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половина учнів контрольних і експериментальних класів продемонструвала швидке
розуміння того, що потрібно зробити, якщо практична робота стосувалася
виготовлення певного виробу. Без тривалих вагань діти пригадували послідовність
дій, яку потрібно виконати під час виготовлення того чи іншого виробу,
застосовуючи певну техніку. Зазначене пояснюємо орієнтованість програмових
вимог з трудового навчання на оволодіння чіткою послідовністю дій під час
застосування тієї чи іншої техніки (приміром, оригамі, витинанка, торцювання,
бісероплетіння, вишивка тощо).
Слід наголосити й на тому, що під час виконання діагностичних завдань учні
експериментальних класів усвідомлено встановлювали послідовність дій у разі
виконання практичної роботи у спільно-взаємодіючій, спільно-послідовній та
спільно-індивідуальній формах співпраці учнів у групі й груп між собою.
Натомість учням контрольних класів виконати це завдання було складно, оскільки
вони були необізнані з послідовністю вибудовування зазначених вище форм
взаємодії.
Відсоток швидкого схоплення суті того, що потрібно зробити за змістом
спостереження, значно перевищує відповідні числові дані стосовно змісту досліду.
Зазначене стосується учнів і контрольних класів, і експериментальних та
пояснюється нами різною кількістю вправлянь, до яких залучалися учні.
Проведення спостережень організовувалося вчителями на різних уроках (приміром,
спостереження за мовними явищами, математичними процесами, природними
об’єктами, процесами, явищами тощо), у той час як до проведення дослідів діти
залучалися значно рідше, а саме: під час опрацювання навчального матеріалу з
природознавства та трудового навчання. Зазначене було підтверджено й
результатами виконання учнями діагностичних завдань. Показово, що виконуючи
завдання, яким передбачалося спланувати проведення спостереження в парі та
групі 7 % учнів утворювали пари й групи з природних об’єктів, які вони
пропонували для проведення спостереження. Утворення пар і груп природних
об’єктів було здійснено помірковано й логічно.
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Таблиця 6.9
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показником розуміння
змісту завдання як складника орієнтаційного критерію (у %)
високий

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній

Клас

Характеристика вияву показника
уповільнене
ситуативне
Показник
схоплення,
схоплення /
критерію
наявні запипотрібна допотання дитини мога дорослого
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
Розуміння того, що потрібно зробити за змістом
3
35
37
44
39
18
22
завдання / задачі
4
47
44
49
41
2
15
3
56
53
36
40
8
7
вправи
4
62
65
29
27
9
8
3
25
19
51
54
24
27
проекту
4
44
31
41
48
15
21
3
48
43
38
40
14
17
спостереження
4
59
54
32
39
9
7
3
52
49
40
38
8
13
практичної роботи
4
53
65
42
21
5
14
3
31
30
51
48
18
22
досліду
4
34
30
49
46
17
24
3
17
19
56
55
27
26
гри
4
21
24
57
59
22
17
3 37.7 35.7
45.2
44.9
16.7
19.1
Середнє
4 45.7 44.7
42.7
40.1
11.3
15.2
самостійне
швидке
схоплення

початковий

відсутність
схоплення
ЕК

КК

3
2
0.4

2
0
0.3

0.3

-

Узагальнення результатів з метою виявлення рівнів сформованості в учнів 3-х
та 4-х класів готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності за
показником уміння прогнозувати результат майбутньої діяльності як складника
орієнтаційного критерію наведено у таблиці 6.10. Коментуючи дані таблиці,
наголосимо на тому, що значно більший відсоток учнів контрольних класів
трактували результати майбутньої діяльності, співвідносячи їх із завершенням
процесу розв’язання прикладу (рівняння, задачі), виконанням вправи (завдання).
Також вони виявили орієнтованість на набуття нових знань. Прогнозування
результатів майбутньої діяльності з огляду на оволодіння способами дій
(діяльності) домінувало в учнів експериментальних класів. Зазначене ми
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пояснюємо з огляду на те, що на підготовчому й основному етапах експерименту,
тобто впродовж навчання дітей у початковій школі, відповідно до моделі
організації

навчально-дослідницької

діяльності

дітей

було

запроваджено

учнівський блок дидактичного інструментарію, який представлено способами
виконання розумових дій (аналізу, синтезу, порівняння, доведення, узагальнення,
абстрагування, встановлення причинно-наслідкових зв’язків, аналогізування,
комбінування, конструювання дій); способами виконання практичних дій (робота з
підручником, складання плану, підготовка усного повідомлення, вироблення
грамотного письма, проведення дискусії, підготовка інтерв’ю); способами
виконання розумових операцій (постановка запитань, побудова діалогічного
мовлення, слухання іншого, побудова міркувань, виокремлення головного);
способами спільно-взаємодіючої, спільно-послідовної та спільно-індивідуальної
форм співпраці учнів у групі та груп між собою під час розв’язання задачі
(проблемної

ситуації),

виконання

вправи

(завдання,

практичної

роботи),

проведення досліду (спостереження).
Таблиця 6.10
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показником уміння
уміння прогнозувати результат майбутньої діяльності як складника
орієнтаційного критерію (у %)
високий

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній
початковий

Клас

Характеристика вияву показника критерію:
орієнтованість на
Показник критерію
Б та В
А та Б
А
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК КК
ЕК
КК
Уміння прогнозувати результат майбутньої діяльності
А) як розв’язання прикладу
3 42.8
21
48.2
61
8
16
1
2
(рівняння, задачі), виконання
вправи (завдання)
Б) як набуття нових знань
4
58
27.7
40
62.3
2
8
2
В) як оволодіння способами дій

У таблицях 6.8, 6.9 і 6.10 наведено результати розподілу учнів 3-х та 4-х класів
за рівнями сформованості готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за різними показником орієнтаційного критерію. Такий підхід було
обрано з огляду на неоднакові характеристики вияву складових показників. У
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таблиці 6.11 здійснено узагальнення даних за всіма показниками орієнтаційного
критерію.

Критерій

Клас

Таблиця 6.11
Узагальнені дані розподілу учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості
готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності за орієнтаційним
критерієм; (у %)

Орієнтаційний

Середнє

Розподіл учнів за рівнями

3

високий
ЕК
КК
50.3 24.9

достатній
ЕК
КК
43.2 28.6

середній
ЕК
КК
5.5 41.5

початковий
ЕК
КК
1
5

4

61.5

37.9

36.5

27.8

2

32.3

-

2

3

37.7

35.7

45.2

44.9

16.7

19.1

0.4

0.3

4

45.7

44.7

42.7

40.1

11.3

15.2

0.3

-

3

42.8

21

48.2

61

8

16

1

2

4

58

27.7

40

62.3

2

8

-

2

3

43.6

27.2

45.5

44.8

10.1

25.6

0.8

2.4

4

55.1

36.8

39.7

43.4

5.1

18.5

0.1

1.3

Встановлення рівня сформованості в учнів 3-4-х класів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності за індивідуально-виконавським
критерієм було здійснено з урахуванням таких показників, як: уявлення про процес
пригадування знань і досвіду як про дію, що передує виконанню завдання (вправи
тощо); уміння визначати дії у складі діяльності та встановлювати послідовність їх
виконання; уміння визначати матеріали і знаряддя, необхідні для виконання
діяльності.
Узагальнення отриманих даних висвітлено в таблицях 6.12 та 6.13. Побудова
двох таблиць для зведення аналітичних даних індивідуально-виконавського
критерію пояснюється визначенням різних характеристик для кожного зі складових
показника.
Визначенню рівнів сформованості в учнів 3-х та 4-х класів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності за показником уявлення про
пригадування необхідних знань і досвіду як про процес, що передує виконанню
завдання (вправи тощо), слугували такі характеристики показника: стійка
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ініціатива дитини (високий рівень), епізодичний вияв ініціативи (достатній рівень),
слідування за виявом ініціативи іншими (середній рівень), відсутність ініціативи
(початковий рівень). З метою визначення дій у складі діяльності та встановлення
послідовності їх виконання застосовано іншу сукупність характеристик, а саме:
самостійне визначення дій, встановлення послідовності їх виконання у складі
діяльності та визначення матеріалів і знарядь, необхідних для виконання діяльності
(високий рівень), частково самостійне виконання попередньо зазначених дій
(достатній рівень); частково усвідомлене виконання дій (середній рівень);
неусвідомлене слідування за іншими (початковий рівень).
Таблиця 6.12
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показником уявлення про
пригадування необхідних знань і досвіду як складника індивідуальновиконавського критерію (у %)

Показник критерію

Уявлення про
пригадування необхідних
знань і досвіду як про
процес, що передує
виконанню завдання
(вправи тощо)

Клас

високий

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній

початковий

Характеристика вияву показника
слідування
стійка
епізодичний
за виявом
відсутність
ініціатива
вияв
ініціативи
ініціативи
дитини
ініціативи
іншими
ЕК КК
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК

3

32

12.8

59

62.2

8

22

1

3

4

40

16.3

58

74

2

7.7

-

2

На основі аналізу записів учителів у «Картах спостережень», даних
анкетування учнів та результатів виконання ними діагностичних завдань можемо
зробити висновок, що у поведінці учнів експериментальних класів, а саме: 32 %
третьокласників та 40 % учнів четвертих класів, спостерігався вияв стійкої
ініціативи з визначення дій у складі діяльності та встановлення послідовності їх
виконання. Зазначені відсоткові показники суттєво перевищують показники, які
отримано в контрольних класах (табл. 6.13). Зазначене пояснюємо постійним
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залучення учнів експериментальних класів до відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій, що, у свою чергу, сприяло формуванню в них аналізованого уміння.
Таблиця 6.13
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показниками уміння
добирати дії у складі діяльності та встановлювати послідовність їх
виконання; уміння визначати матеріали і знаряддя,
необхідні для виконання діяльності як складників індивідуальновиконавського критерію (у %)
високий

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній

початковий

Клас

Характеристика вияву складників показника
неусвідомлечастково
частково
Складники
самостійне
не слідувансамостійне
усвідомлене
показників критерію
ня за іншими
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
Уміння визначати дії у складі діяльності та встановлювати послідовність їх виконання
застосування
3
62
43.8
32
41.2
6
12
3
аналогізування
4
74
49
24
44
2
6
1
застосування
3
57
9
42
75
1
12
4
комбінування
4
76
25
24
63
10
2
застосування
3
56
9
43
75
1
12
4
конструювання
4
52
28
48
64
7
1
Уміння визначати матеріали і знаряддя, необхідні для виконання діяльності
з акцентуванням
3
58
52
41
39
1
8
1
уваги на меті
4
71
62
29
36
2
діяльності
з акцентуванням
3
64
42
30
43
6
14
1
уваги на меті й
4
73
50
25
43
2
6
1
умовах діяльності
3 59,4 31.2
37.6
54.6
3
11.6
2.6
Середнє
4 69.2 42.8
30
50
0.8
6.2
1

У таблиці 6.14 узагальнено дані, які отримано в результаті аналізу всіх
показників індивідуально-виконавського критерію. Результати формувального
експерименту засвідчили, що якщо учні контрольних класів здебільшого
користувалися інтуїтивним добором дій, то учні експериментальних класів
усвідомлено застосовували аналогізування, комбінування та конструювання як
способи добору дій. Здійснюючи аналогізування, вони вдавалися до копіювання
чітко визначеної й відомої їм схеми (моделі, структури, послідовності дій) і в такий
спосіб виконували діяльність. Застосовуючи комбінування, учні розташовували
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заданий учителем перелік дій у порядку, необхідному для досягнення результату й
у відповідності з ним виконували діяльність. Під час конструювання діти
самостійно або за безпосереднього (опосередкованого) керівництва педагога
визначали перелік дій та встановлювали порядок їх виконання у складі діяльності, а
потім виконували роботу, дотримуючись встановленого порядку виконання дій.
Систематичне вправляння дітей у застосуванні способів виконання дій сприяло
формуванню в них уміння визначати дії у складі діяльності та встановлювати
послідовність їх виконання на високому й достатньому рівнях.

Критерій

Клас

Таблиця 6.14
Узагальнені дані розподілу учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості
готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності за
індивідуально-виконавським критерієм (у %)

Індивідуальновиконавський

3
4
3
4
3
4

Середнє

Розподіл учнів за рівнями
високий
ЕК
КК
32
12.8
40
16.3
59,4 31.2
69.2 42.8
45.7
22
54.6 29.6

достатній
ЕК
КК
59
62.2
58
74
37.6 54.6
30
50
48.3 58.4
44
62

середній
ЕК
КК
8
22
2
7.7
3
11.6
0.8
6.2
5.5 16.8
1.4
6.9

початковий
ЕК
КК
1
3
2
2.6
1
0.5
2.8
1.5

Також у таблиці 6.13 представлено дані, отримані в результаті аналізу записів
учителів у «Картах спостережень», даних анкетування учнів та результатів
виконання ними діагностичних завдань, якими передбачалося

визначення

матеріалів і знарядь, необхідних для виконання діяльності. Порівняння табличних
даних свідчить, що учні як експериментальних, так і контрольних класів
визначають матеріали і знаряддя, якщо на них указано в меті завдання. Також
визначають наявність зазначених матеріалів і знарядь у класній кімнаті чи у
власному помешканні, тобто враховують умови. Натомість визначення матеріалів і
знарядь з урахуванням мети й умов діяльності значно ефективніше здійснювали
учні експериментальних класів.
Встановлення рівня сформованості в учнів 3-4-х класів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності за інтерактивно-виконавським
критерієм було здійснено з урахуванням таких показників, як: уявлення про вияв
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пізнавальної активності під час взаємодії в парі (спільне обговорення мети й
майбутніх дій; пригадування необхідних знань і досвіду; узгодження способу
взаємодії (ти (я) спочатку, а я (ти) потім) чи розподіл ролей); дотримання
домовленостей передбачених спільним виконанням дій); уявлення про вияв
пізнавальної активності під час взаємодії в групі (узгодження способу співпраці;
спосіб

здійснення

спільно-індивідуальної

(спільно-послідовної

чи

спільно-

взаємодіючої) форми співпраці). У таблиці 6.15 наведено узагальненні дані
розподілу рівнів сформованості в учнів 3-х та 4-х класів готовності до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за інтерактивно-виконавським критерієм, які
засвідчують

про

домінування

високого

та

достатнього

рівнів

в

учнів

експериментальних класів та достатнього в учнів контрольних класів.
Аналіз записів учителів у «Картах спостережень» засвідчив, що вияв
пізнавальної активності під час взаємодії в парі здійснювався значно ефективніше
у випадку, якщо виконанню певних дій у парі передувало здійснення кожним
учнем самостійних міркувань, які в той чи інший спосіб коротко фіксувалися, потім
записи почергово проговорювалися й слугували основою для подальшої діяльності.
У разі ігнорування попередньою самостійною роботою взаємодія школярів у парі
зводилася до домінування пізнавальної активності одного з учнів пари або
відсутності активності. Попередньо зазначений висновок також стосувався вияву
пізнавальної активності під час взаємодії в групі. Якщо груповій роботі передувало
самостійне обмірковування, результати якого коротко нотувалися учнем, то вияв
пізнавальної активності кожного учасника взаємодії в групі характеризувався як
оптимально результативний.
За потреби учні мали можливість скористатися учнівським блоком
дидактичного інструментарію й пригадати способи виконання розумових дій
(аналізу,

синтезу,

встановлення

порівняння,

доведення,

причинно-наслідкових

зв’язків,

узагальнення,

абстрагування,

аналогізування,

комбінування,

конструювання дій); способи виконання практичних дій (робота з підручником,
складання плану, підготовка усного повідомлення, вироблення грамотного письма,
проведення дискусії, підготовка інтерв’ю); способи виконання розумових операцій
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(постановка запитань, побудова діалогічного мовлення, слухання іншого, побудова
міркувань, виокремлення головного).
Таблиця 6.15
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показниками уявлення
про пізнавальну активність під час взаємодії в парі та в групі як складників
інтерактивно-виконавського критерію (у %)
високий

Розподіл учнів за рівнями
достатній
середній

початковий

Клас

Характеристика вияву показників
сформовачасткова
часткова
неусвідомПоказники критерію
ність
сформованіть
усвідомленість
леність
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
Уявлення про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі
спільне обговорення 3
42
13
49
62
8
23
1
2
мети й майбутніх дій
4
54
15
44
76
2
8
1
пригадування
3
39
18
52
59
8
21
1
2
необхідних знань і
4
51
21
47
72
2
6
1
досвіду
узгодження способу
3
89
87
11
13
взаємодії (ти (я)
спочатку, а я (ти)
потім) чи розподіл
4
95
96
5
4
ролей)
дотримання
3
89
91
11
9
домовленостей
передбачених
спільним
4
93
95
7
5
виконанням дій
Уявлення про вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі
Узгодження способу 3
72
9
19
86
9
3
2
співпраці
4
74
16
26
75
9
спосіб здійснення
3
62
10
36
77
2
13
спільноіндивідуальної
(спільно-послідовної
чи спільно-взаємо4
76
16
24
76
8
діючої) форми
співпраці
3 65.5
38
29.7
51
4.5
10
0.3
1
Середнє
4 73.8 43.2
25.5
51.3
0.7
5.2
0.3

Вибудовуванню взаємодії в групі слугувало алгоритмічне визначення
способів

здійснення

спільно-взаємодіючої,

спільно-послідовної

та

спільно-
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індивідуальної форм співпраці учнів у групі та груп між собою під час виконання
поставленого завдання.
Поетапне застосування експериментального дидактичного інструментарію
позитивно позначилося на сформованості в учнів 3-х та 4-х класів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності за інтерактивно-виконавським
критерієм.

Аналіз

даних

таблиці

6.15

свідчить,

що

високий

рівень

в

експериментальних класах мають 65.5 % третьокласників та 73.8 % учнів четвертих
класів. У контрольних класах відповідні показники становлять 38 % та 43.2 %
відповідно. Результати виконання дітьми діагностичних завдань також показали,
що в експериментальних класах відбулися більш істотні зміни у сформованості в
учнів 3-х та 4-х класів готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності за інтерактивно-виконавським критерієм, ніж в контрольних класах.
Аналіз даних анкет засвідчив, що впродовж навчання в третьому й
четвертому класах діти оволоділи способами здійснення спільно-взаємодіючої,
спільно-послідовної та спільно-індивідуальної форм співпраці в групі та груп між
собою й демонстрували самостійність у вибудовуванні того чи іншого способу
взаємодії під час розв’язання задачі (проблемної ситуації), виконання вправи
(завдання, практичної роботи), проведення досліду (спостереження, екскурсії).
Аналіз записів учителів у «Картах спостережень» виявив активність дітей
експериментальних класів, спрямовану на складання «портфеля екскурсовода» й
підготовку до виконання ролі екскурсовода. Портфель екскурсовода складався як
самостійно учнем, так і у взаємодії з іншими учнями. Керування діяльністю учнів
вибудовувалося як опосередковане й спрямовувалося на визначення мінімальної
кількості інформації для повідомлення учнем під час екскурсії, виокремлення
опорної основи інформаційного блоку-висновку. Також обговорювалися з учнем
(учнями) міні-завдання, які в подальшому пропонувалися решті учнів класу під час
проведення екскурсій, та передбачалися проміжні висновки за результатами
виконання

міні-завдань.

Для

формулювання

загального

використовували опорну основу інформаційного блоку-висновку.

висновку

учні
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Також високий рівень активності дітей експериментальних класів під час
здійснення спільно-індивідуальної, спільно-послідовної й спільно-взаємодіючої
форм співпраці в групі та груп між собою пояснюється веденням загального
«Каталогізатора способів дій», на основі якого кожна дитина створювала свій
«Довідничок способів дій». Під час підбиття підсумків уроку формулювався
висновок про те, чого діти навчили самі себе та яким способом виконання дій
(діяльності) оволоділи. Спосіб виконання дій (діяльності) коротко нотувався на
аркуші паперу у вигляді схеми, малюнку чи пронумерованих кроків дій, яких
можна дотримуватися, виконуючи таку ж саму діяльність.
Ведення «Довідничка способів дій» сприяло обмірковуванню дітьми дій під
час розв’язання задачі, виконання вправи, завдання, практичної роботи та під час
проведення досліду, спостереження. Скажімо, звернувшись до «Довідника способів
дій», діти могли пригадати послідовність дій під час розв’язання простих
(складених) задач, визначення роду іменників, складання плану до твору,
порівняння об’єктів (тіл) неживої і живої природи, виготовлення намиста технікою
нанизування бісеру на основу тощо. Також у довідничку було зафіксовано
інформацію про способи виконання розумових і практичних дій, способи
виконання розумових операцій, способи взаємодії учнів у групі та груп між собою.
Робота, яка була проведена вчителями експериментальних класів, спричинила
позитивні зрушення у формуванні в учнів 3-х та 4-х класів готовності до здійснення
навчально-дослідницької діяльності за інтерактивно-виконавським критерієм. Дані
таблиці 6.15 свідчать, що в учнів експериментальних класів відбулися більш істотні
зміни за досліджуваними показниками, ніж в учнів контрольних класів.
Визначення рівнів сформованості в учнів 3-х та 4-х класів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності за контрольно-оцінним критерієм
здійснювалося за такими показниками: уявлення про цінність контролю як засобу
попередження можливих помилок, виявлення зроблених та вчасного корегування
власних дій; уміння здійснювати рефлексію на основі само- і взаємоконтроль ходу
виконання дій (уміння порівнювати проміжні результати з бажаними; уміння
встановлювати

розбіжності

між

метою

й

одержаними

результатами

та
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формулювати висновок про доцільність / недоцільність пошуку нових більш
адекватних меті способів дій); уміння здійснювати рефлексію на основі само- і
взаємооцінка результатів діяльності (уміння висловлювати оцінні судження (що
вийшло добре, у чому помилка, як її краще виправити; уміння обговорювати
результати спільно виконаних дій за заданими критеріями; уміння підбивати
підсумки спільного виконання дій). На основі аналізу матеріалів експерименту
оформлено таблицю 6.16.
Аналіз результатів цілеспрямованого спостереження за учнями експериментальних і контрольних класів засвідчив позитивні результати, які стосуються
розуміння цінності контролю як засобу попередження можливих помилок,
виявлення зроблених та вчасного корегування власних дій; висловлювання оцінних
суджень (що вийшло добре, у чому помилка, як її краще виправити); обговорення
результатів спільно виконаних дій за критеріями, які визначено вчителем; підбиття
підсумків спільного виконання дій.
Зосередимо увагу на результатах обробки учнівських анкет, у яких діти,
міркуючи на запитання навіщо контролювати свої дії, відповідали таким чином:
«потрібно контролювати свої дії, щоб не помилятися» (98 % анкет), «перед тим як
здавати зошит учителю можна самому знайти помилки» (92 % анкет), «перевіряти,
чи правильно виконуєш завдання» (74 % анкет), «щоб досягти мети» (34 % анкет),
щоб чогось навчитися» (20 % анкет). На запитання навіщо дотримуватися
домовленостей під час спільного виконання дій діти дали такі відповіді: «щоб не
сваритися» (54 % анкет), «щоб отримати гарну оцінку» (43 % анкет), «щоб гарний
був результат»

(38 % анкет). Як бачимо анкетні дані підтвердили результати

спостережень, зафіксовані вчителями в «Картах спостережень».
Результати контрольного експерименту засвідчили, що значний відсоток
учнів контрольних класів виявляли ситуативну активність у зіставленні проміжних
результатів

з

бажаними.

Високий

та

достатній

рівні

мають

21 %

і

59,4 % третьокласників та 29,5 % і 60 % учнів четвертих класів. У експериментальних класах зафіксовано значно кращі результати. Високий та достатній рівні мають
44,7 % і 49,3 % третьокласників та 56,7 % і 41.9 % учнів четвертих класів.
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Складники
показників критерію

Клас

Таблиця 6.16
Розподіл учнів 3-х та 4-х класів за рівнями сформованості готовності
до здійснення навчально-дослідницької діяльності за показниками уміння
здійснювати рефлексію на основі само- і взаємоконтроль ходу виконання дій та
уміння здійснювати рефлексію на основі само- і взаємооцінка результатів
діяльності як складників контрольно-оцінного критерію
Розподіл учнів за рівнями (у %)
високий
достатній
середній
початковий
Характеристика вияву складників показників
Часткова усвіусвідомусвідомленість
відсутність /
домленість /
леність
/ ситуативна
неадекватслідування за
/активність
активність
ність вияву
іншими
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК
ЕК
КК

Уявлення про цінність
контролю як засобу
3
72
72.8
20
17.2
8
10
попередження можливих помилок, виявлення зроблених та
85
14
13
1.7
2
вчасного корегування 4 84.3
власних дій
Уміння здійснювати рефлексію на основі само- і взаємоконтроль ходу виконання дій
Уміння порівнювати
3 44.7
21
49.3
59.4
5.5
16.8
0.5
2.8
проміжні результати з
4 56.7 29.5
41.9
62
1.4
7.1
1.4
бажаними
Уміння встановлювати розбіжності
між метою й одержа3
44
15
47
60
8
23
1
2
ними результатами та
формулювати висновок про доцільність /
недоцільність пошуку
4
58
17
40
74
2
8
1
нових більш адекватних меті способів дій
Уміння здійснювати рефлексію на основі само- і взаємооцінка результатів діяльності
Уміння висловлювати
3
38
39
53
58
8
3
1
оцінні судження (що
вийшло добре, у чому
помилка, як її краще
4
45
50
53
48
2
2
виправити)
Уміння обговорювати
3
62
64
32
33
6
3
результати спільно
виконаних дій за
4
54
23
44
76
2
1
заданими критеріями
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Уміння підбивати
підсумки спільного
виконання дій
Середнє

3

36

38

60

59

3

2

1

1

4

51

49

48

50

1

1

-

-

3

49.4

41.6

43.6

47.8

6.4

9.6

0.6

1

4

58.2

42.3

40.1

53.8

1.7

3.5

-

0.4

Також учні експериментальних класів значно краще встановлювали
розбіжності між метою й одержаними результатами та формулювали висновок про
доцільність / недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів дій.
Отримані результати пояснюємо вправляннями дітей у визначанні способу добору
дій (аналогізування, комбінування й конструювання), під час здійснення якого
зіставлялася мета з одержаними результатами.
Результати

експерименту

засвідчили

суттєве

зростання

показників

експериментальних класів, які стосуються узгодження дій у спільно-взаємодіючій,
спільно-послідовній та спільно-індивідуальній співпраці та практичного їх
здійснення.

Отримані

результати

тлумачимо

в

контексті

запровадження

учнівського блоку дидактичного інструментарію, до складу якого віднесено
способи виконання дій у разі запровадження спільно-взаємодіючої, спільнопослідовної, спільно-індивідуальної співпраці учнів у групі та груп між собою.
Практичне застосування в експериментальних класах алгоритмів способів
здійснення взаємодії позначилося на суттєвому зростанні кількості дітей з високим
та достатнім рівнем сформованості інтерактивно-виконавського критерію.
Для комплексного представлення результатів експериментальної роботи дані,
отримані під час дослідження мотиваційно-вольового, орієнтаційного, індивідуально-виконавчого, інтерактивно-виконавчого та контрольно-оцінного критерії,
було систематизовано в таблиці 6.17.
Учнів контрольних і експериментальних класів було розподілено за 4 рівнями
сформованості готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності, а
саме: високим, достатнім, середнім та початковим. Порівняння результатів,
отриманих в експериментальних класах на початку констатувального експерименту
та наприкінці формувального, по-перше, сприяли виявленню змін, які розглядаються як результат запровадження моделі організації навчально-дослідницької
діяльності та педагогічного й учнівського блоків дидактичного інструментарію як
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її складників; по-друге, засвідчили про наявну позитивну динаміку в експериментальних класах за всіма показниками сформованості в учнів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Таблиця 6.17
Динаміка розподілу учнів 3-х та 4-х класів за рівнями
сформованості готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності
в урочний за позаурочний час за результатами констатувального (конст.)
та формувального (форм.) експериментів (у %)
(Рівні: високий (В), достатній (Д), середній (С) та початковий (П))
За результатами експерименту

Динаміка

конст.

форм.

Динаміка

конст.

форм.

Динаміка

конст.

форм.

Динаміка

КК / 4 клас

форм.

ЕК / 4 клас

конст.

КК / 3 клас

Рівні

ЕК /
3 клас

В

18.4

54.6

+36.2

16.1

32.8

+16.7

19.5

64.6

+45.1

17.6

39.1

+21.5

Д

43.9

37.9

-6

41.2

50

+8.8

43.6

32.7

-10.9

41.5

50.7

+9.2

С

35.5

6.8

-28.7

39.4

15.4

-24

34.6

2.5

-32.1

38.6

9.2

-29.4

П

2.2

0.7

-1.5

3.3

1.8

-1.5

2.3

0.2

-2.1

2.3

1

-1.3

Для перевірки наших підрахунків, було використано метод математичної
статистики,

зокрема

критерій

«хи-квадрат».

Обчислення

проводилося

за

формулою, яку наведено у виданні Д. Новікова [394]

де, N – кількість учнів в експериментальних класах; М – кількість учнів у
контрольних класах; L – кількість рівнів оцінювання; nі – кількість учнів
експериментальних класів, які отримали оцінку k-ий бал, k = 1, 2… L;

mі –

кількість учнів контрольних класів, які отримали k-ий бал, k = 1, 2… L.
Обчислення наведено у додатку Т. Результати обчислення статистично
підтвердили значущість змін, які відбулися в експериментальних класах в
результаті запровадження моделі організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів та педагогічного і учнівського блоків дидактичного
інструментарію як її складників й дозволяють констатувати ефективність
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експериментальної моделі. Варто наголосити на тому, що позитивні зміни ми
пов’язуємо з процесом формування в учителів готовності до організації навчальнодослідницької

діяльності

в

початковій

школі.

Додамо,

що

на

початку

констатувального експерименту було встановлено домінування середнього й
початкового рівнів сформованості зазначеної вище готовності за критеріями
змістово-процесуальний та рефлексивний.
На формувальному етапі експерименту було запроваджено педагогічний блок
дидактичного інструментарію з організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів, який, у свою чергу, орієнтував учителя на здійснення фахової
діяльності як поліфункціональної, сприяв організації різноспособового учіння
молодших школярів й формуванню у них готовності до здійснення навчальнодослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Педагогічний
макетом

загальної

поліфункціональної

блок

дидактичного

таблиці-матриці
діяльності

інструментарію
моделювання

педагога

(викладання

було

уроку
й

представлено
в

контексті

управління)

й

різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю сам себе», «мене навчають
інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні»); способами підготовки учнів
до здійснення навчально-дослідницької діяльності, які включають в себе таблицюматрицю проблемного викладу навчального матеріалу та таблицю-матрицю
реалізації частково-пошукового методу викладу навчального матеріалу на основі
пізнавальної самостійності учнів та взаємодії з іншими; способом повної інтеграції
навчальної діяльності з дослідницькою, який представлено таблицею-матрицею
організації

навчально-дослідницької

діяльності

дітей;

способом

часткової

інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою, до якого віднесено таблицюматрицю організації навчально-дослідницької діяльності дітей під час проведення
навчальної самостійної роботи.
Використання вчителями складових дидактичного інструментарію сприяло,
по-перше, розумінню суті навчально-дослідницької діяльності як виду навчальної
діяльності; по-друге, організації навчально-дослідницької діяльності на основі
повної та часткової інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою; по-третє,
організації навчально-дослідницької діяльності з використанням різних засобів, по-
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четверте, реалізації циклу управлінню різноспособовим учінням молодших
школярів, яке представлено такими видами учіння як «я навчаю себе», «мене
навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні». Зауважимо, що
зазначені чотири позиції були визначені як показники змістово-процесуального
критерію визначення рівня готовності вчителів до організації навчальнодослідницької діяльності в початкових класах.
Також учителів було залучено до поточного осмислення ходу здійснення
учнями навчально-дослідницької діяльності; підсумкового осмислення результатів
організації навчально-дослідницької діяльності учнів та до рефлексії емоційного
стану учнів на початку та в кінці здійснення ними навчально-дослідницької
діяльності. Результат рефлексивних міркувань педагогів, здійснених під час
спостережень за навчально-дослідницькою діяльністю учнів фіксувався ними в
«Картах спостережень». Під час бесід учителі зазначали, що коротке нотування
власних міркувань, спричинених діями учнів чи їхніми висловлюваннями, сприяло
систематизації інформації, переосмисленню її змісту, сприйманню в динаміці та
використанню для більш ефективного моделювання процесу навчання.
Готовність учителів до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів включала в себе розуміння сутнісного змісту мотиваційновольового, орієнтаційного, індивідуально-виконавського, інтерактивно-виконавського та контрольно-оцінного критеріїв визначення готовності учнів до здійснення
навчально-дослідницької діяльності, так і їхніх показників (табл. 6.6).
Акцентування уваги вчителів на показниках визначення готовності учнів до
здійснення

навчально-дослідницької

діяльності

сприяло

виокремленню

10 ключових позицій, на які зверталася увага під час опрацювання навчальнодослідницьких завдань з учнями третього класу та навчальних проектів з учнями
четвертого класу. Це 1) розуміння змісту завдання, 2) ставлення до мети діяльності,
3) прогнозування результатів майбутньої діяльності, 4) пригадування необхідних
знань і досвіду, 5) визначення способу добору дій (аналогізування, комбінування,
конструювання), 6) визначення матеріалів і знарядь діяльності, 7) вияв пізнавальної
активності під час взаємодії в парі, 8) вияв пізнавальної активності під час
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взаємодії в групі, 9) само- і взаємоконтроль ходу виконання дій, 10) само- і
взаємооцінку результатів діяльності.
Поступове формування готовності вчителів до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів позитивно вплинуло на процес
формування в учнів готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності,
на вияв педагогами творчості під час організації процесу навчання в початковій
школі та на вияв активності під час проведення різних освітніх заходів. Зокрема,
учителі експериментальних закладів стали активними учасниками Всеукраїнських
науково-практичних конференцій «Навчально-дослідницька діяльність дітей:
особливості

організації,

психолого-дидактичний

супровід,

досвід

роботи,

перспективи», «Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації,
дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких
умінь» та Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Формування освітнього середовища навчально-дослідницької діяльності дітей у
контексті наступності та перспективності». Тези виступів учителів було
надруковано у матеріалах зазначених вище конференцій.
Аналіз анкет учителів, записів у «Картах спостережень» щодо рефлексивних
міркувань педагогів стосовно організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів, змісту бесід упродовж та наприкінці формувального
експерименту, спостережень за фаховою діяльністю педагогів було спрямовано на
формування узагальненої оцінки рівня їхньої готовності до організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі. Після завершення формувального
експерименту було узагальнено отримані дані (табл. 6.18).
Аналіз результатів експериментальної роботи засвідчив, що впровадження
моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та у її
складі педагогічного й учнівського блоків дидактичного інструментарію зумовило
зростання рівня готовності вчителів до організації навчально-дослідницької
діяльності в початковій школі, що, у свою чергу, позитивно позначилося і на
процесі впровадження експериментальної моделі, і на процесі формування в учнів
готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та
позаурочний час.
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Готовність учителів до організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів набула вияву в показниках за такими критеріями:
- мотиваційний

–

спрямованість

на

пізнання

нового,

професійне

самовдосконалення;
- змістово-процесуальний – знання про навчально-дослідницьку діяльність як
про вид навчальної діяльності, спрямованої на відкриття учнями суб’єктивно
нових знань і способів дій на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими; уміння організовувати навчально-дослідницьку діяльність молодших
школярів на основі: 1) застосування матричного способу моделювання повної та
часткової інтеграції навчальної діяльності з дослідницькою; 2) передбачення
різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю себе», «мене навчають
інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні») як вияву пізнавальної
самостійності

та

взаємодії

з

іншими;

3) дотримання

циклу

управління

(планування, організація, керування, регулювання, координація); 4) використання
зовнішніх засобів (завдання, навчального проекту, практичної роботи, екскурсії,
вправи, задачі, дидактичної гри, спостереження, досліду, проблемної ситуації) та
внутрішніх (попередньо сформованих знань, умінь, навичок, способів дій, уміння
вчитися, досвіду);
- творчий – вияв творчості під час організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів;
- рефлексивний – уміння здійснювати поточну рефлексію власної діяльності
та діяльності учнів; уміння здійснювати підсумкову рефлексію власної діяльності
та діяльності учнів.
Також аналіз результатів експерименту засвідчив, що залучення учнів до
процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій здійснювалося як на
змісті, який запроваджувався в початковій школі, так і з виходом за межі
начального змісту уроку в позаурочний час. Позитивна динаміка спостерігалася й
стосовно процесу формулювання вчителем мети та цілей залучення учнів до
навчально-дослідницької діяльності. Якщо на початку експерименту цей процес
характеризувався епізодичністю, то по його завершенню вчителі демонстрували

429

усвідомлену й стійку потребу в здійсненні цілепокладання, яким передбачалося
спрямування діяльності дітей у напрямі відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій та визначення засобів, які слугували основою для перебігу цього
процесу.

Динаміка

форм.

конст.

Динаміка

форм.

конст.

Динаміка

форм.

Назва критеріїв

конст.

Таблиця 6.18
Динаміка розподілу вчителів за рівнями сформованості готовності
до організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
за результатами констатувального (конст.) та формувального (форм.)
експериментів (у %)
За результатами експерименту
високий
середній
початковий

Мотиваційний
Змістовопроцесуальний
Творчий
Рефлексивний

67.4

82

+14.6 25.4

18

-7.4

7.2

-

-7.2

9.8

76

+66.2

82.0

22

-60

8.2

2

-6.2

12.2

36.5

+24.3

24.6

60

3.5

-59.7

9.9

68

+58.1

33.0

29

Рівень готовність

24.8

65.6

+40.8

41.3 32.3

-35.4 63.2
-4

57.1

3

-54.1

-9

33.9

2.1

-31.8

Слід наголосити на тому, що учні виявили інтерес до процесу формулювання
цілей власної діяльності й усвідомлено продовжували речення «Я хочу навчити
себе…». Упродовж експерименту було зафіксовано зміну контенту, який
використовувався учнями для формулювання цілей. Приміром, спочатку діти
формулювали цілі власної діяльності у такий спосіб: «я хочу навчити себе
розв’язувати приклад». У ході експерименту зазначена ціль набувала конкретизації
з огляду на зазначення того чи іншого способу діяльності «я хочу навчити себе
розв’язувати приклад способом комбінування (конструювання) дій».
Результати експериментальної роботи дозволяють зробити висновок про
ефективність моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших
школярів, результативність педагогічного й учнівського блоків дидактичного
інструментарію як складників моделі та про правомірність сформульованої
гіпотези.
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Висновки до шостого розділу
Навчально-дослідницька діяльність школярів організовувалася вчителем на
основі формулювання мети та цілей її здійснення в початковій школі. Зазначене
спрямовувало педагогічні дії на моделювання процесу відкриття учнями
суб’єктивно нових знань і способів дій в урочний та позаурочний час;
передбачення дій учнів з усвідомлення й прийняття визначеної мети; сприяння
самостійному

формулюванню

ними

цілей

власної

діяльності

на

уроці

продовженням речення «Я хочу навчити себе…» (приміром, я хочу навчити себе
способу вимірювання довжини відрізків у міліметрах (способу виготовлення
сніжинки технікою витинанки тощо)).
Педагогічним цілепокладанням передбачалося фіксування в меті уроку
орієнтованості на процес відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій
продовженням фрази «сприяти самостійному формулюванню дітьми висновку
про…»; здійснення добору засобів (завдань, задач, вправ, практичних робіт,
проектів, екскурсій, дослідів, спостережень, ігор, проблемних ситуацій), які б
сприяли виконанню учнями навчально-дослідницької діяльності в урочний та
позаурочний час; доцільне запровадження повної або часткової інтеграції
навчальної діяльності з дослідницькою; моделювання навчально-дослідницької
діяльності з урахуванням складників діяльності вчителя й учнів, тобто з
акцентуванням уваги на власній поліфункціональній діяльності (викладання й
управління) та на різноспособовому учінні школярів, їх пізнавальній самостійності
та взаємодії з іншими.
Поетапне

впровадження

в

навчальний

процес

початкової

школи

експериментальної моделі та педагогічного й учнівського блоків дидактичного
інструментарію як її складників спрямувало педагогічні впливи на сприяння
оволодінню учнями способами виконання розумових (практичний) дій та операцій,
способами здійснення спільно-взаємодіючої, спільно-послідовної та спільноіндивідуальної співпраці у групі та груп між собою; розуміння змісту завдання,
прогнозування результатів майбутньої діяльності, пригадування необхідних знань і
досвіду,

визначення

способу

добору

дій

(аналогізування,

комбінування,

конструювання) у складі діяльності, визначення матеріалів і знарядь, необхідних
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для здійснення діяльності, вияв пізнавальної самостійності й взаємодії з іншими,
здійснення само- і взаємоконтролю ходу виконання дій та само- і взаємооцінки
результатів діяльності.
Кількісні результати формувального експерименту та їх якісний аналіз
свідчать про правомірність сформульованої гіпотези та про доцільність залучення
учнів до процесу відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій на змісті, який
запроваджувався в початковій школі, вихід за межі навчального змісту уроку у разі
вияву учнем (учнями) бажання дізнатися більше; формулювання вчителем мети та
цілей залучення учнів до навчально-дослідницької діяльності та формулювання
учнями цілей власної діяльності; використання завдань, задач, вправ, практичних
робіт, навчальних проектів, екскурсій, дослідів, спостережень, ігор, проблемних
ситуацій як засобів організації навчально-дослідницької діяльності в початковій
школі. А також про реалізованість переходу на вищий рівень готовності вчителя до
організації

навчально-дослідницької

діяльності

учнів

за

мотиваційним,

діяльнісним і рефлексивним компонентами та учнів до здійснення цього виду
діяльності в урочний та позаурочний час за мотиваційним, діяльнісно-операційним
і рефлексивним компонентами.
Окремі аспекти проблеми, викладені у розділі, висвітлювались у публікаціях,
які відображають основні наукові результати дисертації [365; 366; 367; 634; 637;
639; 641; 647].
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ВИСНОВКИ
Аналіз історико-педагогічних джерел, які стосуються залучення учнів до
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій, сприяв виокремленню двох
періодів: періоду синонімічного використання понять «навчально-дослідницька
діяльність» і «дослідницька діяльність» та періоду розрізнення цих понять. Початок
другого періоду співвіднесено з процесами розробки стратегій реформування
початкової ланки освіти й визначення одним із завдань початкової школи завдання
навчити учня вчитися (70-ті роки XX століття). Цей період характеризується
тлумаченням

поняття

підліткового

та

«навчально-дослідницька

юнацького

віку

діяльність»

зарубіжними

(В. Андрєєв,

стосовно

учнів

Н. Головізніна,

І. Клєщова, П. Підкасистий, Н. Полтавцева, Н. Філюшина, В. Обухов, С. Антонова) і
вітчизняними

(Л. Голодюк,

Г. Лиходєєва,

О. Миргородська,

І. Небеленчук,

Н. Недодатко, І. Підласий, О. Святоха, Н. Семенова, Н. Чайченко) дослідниками
феномену; поясненням фізіологічної основи цього виду діяльності вродженим
дослідницьким

рефлексом

(І. Павлов);

з’ясуванням

компонентного

складу

діяльності; визначенням умов та етапності її здійснення в основній і старшій школі;
розглядом очікуваних результатів стосовно учнів підліткового віку. На основі
аналізу напрацювань було зроблено висновок про доцільність інтерпретації суті
поняття

«навчально-дослідницька

діяльність»

у

контексті

базових

понять

«діяльність», «навчальна діяльність» і «дослідницька діяльність» та про розширення
смислового поля поняття «навчально-дослідницька діяльність» з огляду на процес її
організації в початковій школі.
Визначення смислового концепту навчально-дослідницької діяльності на
основі базового поняття «діяльність» здійснено з урахуванням кільцевої структури
діяльності (О. Леонтьєв, П. Анохін) та її ієрархічної структурно-компонентної будови
(О. Леонтьєв, Б. Ананьєв) як складників психологічної теорії діяльності. Кільцеву
структуру навчально-дослідницької діяльності молодших школярів представлено
послідовністю дій зі з’ясування мети й умов діяльності, визначення послідовності
дій у складі діяльності; виконання запланованого, здійснення контролю й оцінки
результатів дій; встановлення розбіжності між метою і одержаним результатом та
формулювання висновку про доцільність / недоцільність пошуку нових більш
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адекватних меті способів дій. З урахуванням ієрархічної структурно-компонентної
будови діяльності виокремлено чотири ієрархічно впорядковані рівні організації
навчально-дослідницької
(особливого)

виду

діяльності

діяльності,

молодших

рівень

дій,

школярів:
рівень

рівень

операцій

окремого
та

рівень

психофізіологічних функцій.
З урахуванням базового поняття «навчальна діяльність» формування
сутнісного змісту навчально-дослідницької діяльності набуло деталізації щодо:
1) характеристик діяльності (предметність, соціальність, суспільність за змістом і
формою існування, усвідомленість діяльності, відображення активності, зумовленої
конкретними мотивами і спрямованої на досягнення мети); 2) процесуальних ознак
(вибудовування

на

основі

педагогічної

взаємодії);

3) індивідуального

й

колективного суб’єкта (учень (група учнів) із певним рівнем знань і способів дій,
який(які) усвідомлює(ють) мету діяльності, вмотивований(і) до вияву пізнавальної
самостійності й взаємодії з іншими); 4) предмета діяльності (те, з чим учень
безпосередньо працює, тобто те, що спричинює виникнення бажаних змін у ньому
самому); 5) структури навчально-дослідницької діяльності (прийняття мети
визначеної вчителем та її усвідомлення; формулювання власних цілей; визначення
дій і засобів досягнення мети; виконавські дії; самоконтроль, самооцінку
результатів; рефлексія способу виконання дій та отриманого результату);
6) компонентів діяльності (розумові й практичні дії, які забезпечують здійснення
діяльності, та операції, які включаються в спосіб виконання більш складних дій);
7) результату (продукту) діяльності (зміни самого учня, які виявляються в
оволодінні знаннями й способами виконання розумових і (практичних) дій
(операцій) та способами взаємодії з іншими).
Аналіз

поняття

«дослідницька

діяльність»

слугував:

1) розведенню

смислових полів понять «навчально-дослідницька діяльність» та «дослідницька
діяльність» й вибудовуванню ряду з видів діяльності (пізнавальна діяльність —
дослідницька діяльність — навчальна діяльність –– навчально-дослідницька
діяльність); 2) співвіднесенню змісту навчального матеріалу, що опрацьовується в
навчальному процесі початкової школи, зі змістом, на якому розгортається
навчально-дослідницька діяльність молодших школярів.
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Інтерпретація суті навчально-дослідницької діяльності в контексті понять
«діяльність»,

«навчальна

діяльність»,

«дослідницька

діяльність»

сприяла

формулюванню такого визначення: навчально-дослідницька діяльність молодших
школярів – це вид навчальної діяльності, яка здійснюється в урочний і позаурочний
час як процес відкриття учнем суб’єктивно нових знань і способів дій на основі
пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими. Виявляється у розумових і
практичних діях, котрі спрямовуються на усвідомлення мети і формулювання цілей
діяльності, визначення й упорядкування дій у її складі, виконання запланованого,
здійснення

самоконтролю

ходу

виконання

дій,

самооцінка,

встановлення

розбіжності між метою і одержаним результатом та формулювання висновку про
доцільність / недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів дій.
Основу здійснення учнями навчально-дослідницької діяльності складає
протиріччя між новими навчальними цілями, завданнями, способами дій
(діяльності) та набутими знаннями, досвідом або між новими навчальними
ситуаціями та набутими знаннями й способами дій. Ці протиріччя розв’язуються за
допомогою суб’єктивно нових знань, способів виконання операцій, дій, діяльності.
До передумов організації навчально-дослідницької діяльності в початковій
школі віднесено: формулювання вчителем мети й цілей організації цього виду
діяльності в початковій школі; формулювання учнями цілей здійснення діяльності
в урочний і позаурочний час продовженням речення «Я хочу навчити себе…»;
організацію діяльності на змісті, який запроваджується в початковій школі, та вихід
за його межі в разі вияву учнем (учнями) бажання дізнатися більше.
Загальна мета організації вчителем навчально-дослідницької діяльності в
початковій школі полягає в залученні учнів до процесу відкриття суб’єктивно
нових знань і способів дій в урочний та позаурочний час. Загальна мета набуває
конкретизації в меті уроку (сприяти самостійному формулюванню дітьми висновку
про… (далі зазначається конкретне знання або певний спосіб дій). Цілі організації
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі розглядаємо як стосовно
вчителя, так і стосовно учнів. На рівні педагогічного втілення цілі регулюють вибір
засобів (завдання, вправи, дидактичної гри

тощо) та набувають чітких

формулювань (приміром, вправляти у самостійному визначенні послідовності
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дій… (вправляти у виявленні…;

вправляти у застосовуванні відомих знань і

способів діяльності для… тощо). Стосовно учнів цілі здійснення навчальнодослідницької діяльності розглядаються як усвідомлений спонукальний мотив до
діяльності та до оволодіння знаннями й способами дій. Зазначене набуває таких
формулювань: «Я хочу навчити себе…» (приміром, я хочу навчити себе способу
вимірювання… (способу розв’язування…, способу виготовлення… тощо).
Визначення змісту навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
здійснюється на основі змісту, який запроваджується в школі І ступеня. Подальше
коригування
педагогічно

змісту

навчально-дослідницької

адаптованої

системи

знань

і

діяльності
способів

відбувається
діяльності

як

(рівень

інформаційного простору), як процесу (рівень освітнього середовища школи й
рівень навчального середовища) та як результату (рівень освітнього простору й
рівень навчального простору).
До

умов

рефлексивного

віднесено
компонентів

сформованість
готовності

мотиваційного,

вчителя

до

діяльнісного,

організації

навчально-

дослідницької діяльності молодших школярів та мотиваційного, діяльнісноопераційного, рефлексивного компонентів готовності учнів до здійснення цього
виду діяльності в урочний і позаурочний час.
Процесуальний базис представлено зовнішніми і внутрішніми засобами
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів. Реалізованість
засобів сприяє пізнавальній самостійності учнів та взаємодії з іншими. До
зовнішніх засобів віднесено завдання, навчальний проект, практичну роботу,
екскурсію, дидактичну гру, спостереження, дослід, вправу, задачу, проблемну
ситуацію. Класифікацію засобів здійснено з огляду на їхні потенційні можливості
сприяти виникненню процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів
дій в урочний і позаурочний час (достовірний, ймовірний) та з урахуванням
функціонального

призначення

(процесуальні,

контекстуальні,

процесуально-

допоміжні). Зокрема, функціональне призначення процесуальних засобів полягає в
розгортанні процесу відкриття учнями суб’єктивно нових знань і способів дій на
основі процесу виконання навчального проекту, практичної роботи, екскурсії;
контекстуальних засобів – на основі змістового контексту вправи, задачі,
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дослідницького, пізнавального, навчально-творчого завдання, дидактичної гри;
процесуально-допоміжних засобів – на основі як змістового контексту й процесу
проведення спостереження, досліду, розв’язання проблемної ситуації (тобто як
самостійних засобів), так і у складі інших засобів.
До внутрішніх засобів віднесено знання (предметні; способів виконання
розумових і практичних дій (операцій); алгоритмів дій, на основі яких
вибудовуються різні способи взаємодії з іншими; цінності знань), способи
діяльності (певні самостійні, усвідомлені дії, що виникають у результаті поєднання
у свідомості дитини знань, досвіду й практичного застосування вмінь і навичок;
складовими є способи виконання дій), досвід дитини (як результат передусім її
внутрішньої активності) та структурні компоненти «вміння вчитися» (навчальноорганізаційні вміння і навички, загальнонавчальні комунікативні вміння і навички,
уміння працювати з підручником, загальнопізнавальні вміння та вміння і навички
самоконтролю й самооцінки).
У сучасній педагогічній теорії та практиці початкової школи найбільш
повного розкриття набули питання, які стосуються взаємодії учнів з іншими
(учителем, учнями в парі (групі)) під час навчальної та дослідницької діяльності.
Пізнавальну самостійність, яка виявляється у внутрішньому мовленні та є
доступною лише учневі, розглянуто в контексті мовленнєвого розвитку учнів 1-2-х
класів під час здійснення різних видів мовленнєвої діяльності. Системний розгляд
проблеми організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів на
основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими здійснено вперше.
Критеріальну основу експериментальної роботи склали два комплекти
критеріїв та відповідні їм показники. Перший комплект стосувався вчителя й
об’єднав мотиваційний, змістово-процесуальний, творчий і рефлексивний критерії
та відповідні їм показники, а другий – учнів та містив у своєму складі мотиваційновольовий, орієнтаційний, індивідуально-виконавський, інтерактивно-виконавський
та контрольно-оцінний критерії, які набували конкретизації в низці показників.
Застосування критеріїв та показників педагогічного й учнівського комплектів
забезпечило

якісний

моніторинг

перебігу

педагогічного

експерименту

й

об’єктивність оцінювання його результатів. Відповідно до означених критеріїв
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було визначено три рівні готовності педагогів до організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі (високий, середній, початковий) та
чотири рівні готовності молодших школярів до її здійснення в урочний і
позаурочний час (високий, достатній, середній, початковий).
Організація навчально-дослідницької діяльності дітей реалізовувалася на
основі

міждіяльнісної

інтеграції.

Поняття

«міждіяльнісна

інтеграція»

запропоновано на позначення: 1) стану поєднання різних видів діяльності у
цілісність, що характеризується словами «впорядкування» і «взаємопроникнення»,
набуває вияву в повному і частковому поєднанні різних видів діяльності між собою
та йменується «повна міждіяльнісна інтеграція» й «часткова міждіяльнісна
інтеграція»; 2) процесу, що веде до цього стану; 3) результату, що отримано на
основі поєднання різних видів діяльності між собою.
Повною міждіяльнісною інтеграцією передбачено моделювання процесу
взаємопроникнення дослідницької діяльності в тло навчальної діяльності.
Прикладом повної міждіяльнісної інтеграції є навчально-дослідницьке завдання,
яке визначено нами як спеціально створена навчальна ситуація, яка являє собою
низку взаємопов’язаних навчальних проблем, які, набувши вигляду оптимальних
структурних одиниць навчального матеріалу (вправ, задач, дидактичних ігор,
навчальних проектів, дослідів, спостережень, екскурсій, практичних робіт), містять
необхідну супровідну навчальну інформацію (запитання, приписи, інструкції,
алгоритми способів дій тощо), сприяють пізнавальній самостійності учнів і
взаємодії з іншими та спрямовують їхні дії в напрямі формулювання проміжних і
кінцевих висновків з метою відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій.
Часткова міждіяльнісна інтеграція набула вияву в моделюванні процесу
впорядкування дослідницької діяльності у складі навчальної діяльності на рівні
окремого етапу діяльності учнів на уроці. У цьому випадку організація навчальнодослідницької діяльності молодших школярів здійснюється у такій послідовності:
учні долучаються до виявлення проблеми (протиріччя); застосовують відомі знання
і способи дій для вирішення проблеми (подолання протиріччя); формулюють
припущення щодо способу чи результату розв’язання проблеми (подолання
протиріччя); послідовно виконують дії з виявлення істинності чи хибності
висунутого припущення; формулюють висновки на основі отриманих даних.
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Учіння визначено як усвідомлену, цілеспрямовану й самостійну діяльність
учня, яка супроводжується безпосередньою або опосередкованою взаємодією з
іншими, спрямовується на оволодіння знаннями, способами дій і формування
досвіду організації власної діяльності.
Організацію різноспособового учіння молодших школярів («я навчаю себе»,
«мене навчають інші», «я навчаю інших», «учіння у взаємонавчанні») розкрито з
огляду на функціонування локального освітньо-інформаційного простору уроку,
який

є

низкою

динамічних

результатів

цілеспрямованої,

усвідомленої,

конструктивної комунікативної діяльності учасників процесу навчання; формується
в наслідок попередження утворення комунікативних шумів під час взаємного
обміну інформацією на конкретному уроці; охоплює процеси продукування
інформації, її сприймання, осмислення, вербального відтворення й обговорення,
спрямованих на досягнення мети діяльності, самореалізацію та саморозвиток.
Модель організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
упорядковано з урахуванням смислових ліній: 1) організація як процес, що
здійснюється з метою залучення учнів до відкриття суб’єктивно нових знань і
способів дій; 2) організація як процес управління; 3) організація як процес
керування, що є однією із функцій оперативного управління. Складниками
експериментальної

моделі

визначено

педагогічний

і

учнівський

блоки

дидактичного інструментарію. Поетапне запровадження зазначених блоків у
навчальному процесі початкової школи сприяло: залученню учнів до процесу
відкриття суб’єктивно нових знань і способів дій на змісті, який запроваджується в
початковій школі; виходу за межі змісту уроку в разі

вияву учнями бажання

дізнатися більше; формулюванню вчителем мети та цілей залучення учнів до
навчально-дослідницької

діяльності; формулюванню

учнями

цілей

власної

діяльності продовженням речення «Я хочу навчити себе…»; організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів з використанням різних засобів, а
саме: зовнішніх (завдань, навчальних проектів, практичних робіт, екскурсій, вправ,
задач, дидактичних ігор, спостережень, дослідів, проблемних ситуацій) та
внутрішніх (попередньо набутих знань, умінь, навичок, способів дій, уміння
вчитися та досвіду); творчому використанню
різновидів

(таблиця-матриця

проблемного

загальної таблиці-матриці та її
викладу

навчального

матеріалу,
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таблиця-матриця реалізації частково-пошукового методу викладу навчального
матеріалу, таблиця-матриця організації навчально-дослідницької діяльності) у
процесі моделювання повної та часткової інтеграції навчальної діяльності з
дослідницькою; здійсненню вчителем поліфункціональної діяльності (викладання,
управління), застосуванню циклів стратегічного, тактичного та оперативного
управління організацією навчально-дослідницької діяльності учнів в урочний та
позаурочний час та організації різноспособового учіння молодших школярів («я
навчаю

себе»,

«мене

навчають

інші»,

«я

навчаю

інших»,

«учіння

у

взаємонавчанні») на основі пізнавальної самостійності та взаємодії з іншими;
переходу вчителя й учнів на вищий рівень готовності до організації та здійснення
навчально-дослідницької діяльності в початковій школі.
Значно вищі показники готовності педагогів до організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі та готовності учнів до її здійснення в
урочний і позаурочний час було виявлено у разі запровадження моделі організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та педагогічного й
учнівського

дидактичного

інструментарію

як

формувального експерименту високий рівень

її

складників.

готовності

На

кінець

учнів 4-х класів

становив 64,6 % в експериментальних класах та 39,1 % у контрольних, достатній
рівень – 32,7 % в експериментальних класах і 50,7 % у контрольних, середній –
2,5 % в експериментальних класах та 9,2 % у контрольних та початковий – 0,2 % в
експериментальних класах й 1,01 % у контрольних. Значні зрушення було
зафіксовано й стосовно вчителів. Позитивна динаміка готовності вчителя до
організації навчально-дослідницької діяльності на високому рівні склала за
мотиваційним критерієм 14,6 %, за змістово-процесуальним – 66,2 %, за
рефлексивним – 58,1 %, за творчим – 24,3 %. Зазначене вплинуло на суттєве
зменшення показників середнього та початкового рівнів.
Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів організації навчальнодослідницької діяльності в початковій школі як багатогранної проблеми, а визначає
дидактичні засади його реалізації. Подальшого вивчення потребують питання, які
стосуються поглиблення психологічного й методичного напрямів вивчення процесу
організації навчально-дослідницької діяльності в початковій школі.
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ДОДАТКИ
Додаток А

Таблиця А
Синонімічне використання понять
«навчально-дослідницька діяльність» і «дослідницька діяльність»
Автори
Зміст основної ідеї
Конфуцій
Наставник, веде, але не тягне за собою, спонукає, але не змушує,
(V-IV р. до н. е.)
указує шлях, але дозволяє учневі йти самому. Оскільки він веде, а
не тягне, то перебуває у згоді з учнем. Оскільки він спонукає, а не
змушує, навчання дається учневі легко. Оскільки він лише
відкриває шлях, то надає вихованцю можливість міркувати [265].
Сократ
Учитель повинен допомогти учневі в народженні істини. Знання
(IV-ІІІ р. до н. е.)
закладене в душі людини, але воно може бути приховане від неї,
тому потрібно допомогти їй ці знання усвідомити (народити).
Сократівський
метод
являв
собою
бесіду-дослідження.
Постановка різноманітних запитань слугувала виявленню
суперечностей, а їх усвідомлення призводило до виникнення
нових запитань, які, у свою чергу, наближали до розуміння істини.
Учення
Наставник, маючи авторитет у своїх вихованців, повинен давати
чань-буддизму
їм можливість самим шукати власний шлях у пізнанні істини,
(V-VI р.)
розкривати і реалізовувати свої здібності та нахили, оскільки
покірне слідування авторитетам істотно сповільнює розвиток
особистості. Наставник не повинен указувати своїм вихованцям
істинний шлях, а допомагати їм знайти його й реалізувати себе.
Ян Амос
Учителю потрібно вчити так, щоб вихованці, наскільки це
Коменського
можливо, набували знання не з книг, а з неба і землі, з дубів і
(1592-1670 рр.)
буків, тобто знали й вивчали самі речі, а не тільки чужі
спостереження і свідчення про речі. І це означатиме, що ми знову
ідемо шляхами давніх мудреців, черпаючи знання не з якогонебудь іншого джерела, а з самого первообразу речей і
відкриваємо їх самі для себе [257].
Дж. Локк
Діяльність учителя має бути спрямована на вивчення досвіду,
(1632-1704 рр.)
інтересів і допитливості дітей, формування в них самостійного
мислення, оскільки головними є не знання самі по собі, а вміння
на їхній основі мислити. Педагогу необхідно поєднувати навчання
з життям, демонструвати прикладну спрямованість знань й
особистісну значущість їх для дитини [314].
Жан-Жака Руссо
Учителю слід організовувати навчання з урахуванням
(1712-1778 рр.)
дослідницького стимулу, зводити 502роцесс навчання до пошуку
учнями нових знань. Основним джерелом знань про світ має стати
досвід дитини, якого вона набуватиме в різноманітних життєвих
ситуаціях. Завдання педагога створювати такі ситуації, залучати
учнів до самостійного здобуття знань, формувати уважність до
явищ природи, розвивати спроможність ставити запитання й
самостійно знаходити відповідь на них. Ідеї Руссо про
дослідницький стимул та запропоновані ним підходи до
організації навчання сприяли розробленню ключових засад
дослідницького методу [492].
Й.-Г. Песталоцці
Діяльність учителя має спрямовуватися на організацію навчання
(1746-1827 рр.)
учнів як дослідження. Такий підхід забезпечуватиме особистісний
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Ф. Дістервег
(1790-1866 рр.)

К. Ушинського
(1824-1870 рр.)

С. Русова
(1856-1940 рр.)

Б. Райков
(1880-1966 рр.)

розвиток школярів, сприятиме розвитку логічного мислення,
відпрацюванню вмінь узагальнювати й формулювати на цій
основі власні поняття й висновки [431].
Поганий вчитель подає істину, хороший – вчить її знаходити.
Навчай якомога менше, – радив. Всяка метода погана, якщо
привчає учнів до простого сприйняття або пасивності та стає
доброю, якщо збуджує в них самодіяльність [173]. Учень повинен
сприймати істину не як готовий результат, а повинен відкрити її
[172]. Діяльність учителя має забезпечувати пізнавальне
зростання учня від спостереження, розмірковування, відтворення
до сократівської бесіди, евристичного пошуку [173] й
здійснюватися в такій послідовності організації самостійної
діяльності учня: збудження самостійності учня постановкою
запитання; стимулювання в учня прагнення отримати відповідь на
самостійно поставлене запитання; сприяння здійсненню учнем
дослідження об’єкта (явища, процесу тощо); стимулювання учня
до пошуку істини шляхом власних роздумів і досліджень;
пропонування учню індуктивного підходу до формулювання
висновків.
Лише в активному учінні думка стає власністю учня, а внаслідок
виконання ним певної послідовності операцій (спостереження і
переробка цих спостережень, формування уявлень, суджень і
понять, пов’язування цих понять у нові судження й нові поняття)
формується розум. Учителю, який організовує діяльність учнів,
слід поєднувати різноманітні за своєю сутністю прийоми, проте
серед них надавати перевагу тим, за допомогою яких можна
створювати умови для самостійного вирішення учнями
різноманітних проблем та сприяти відкриттю ними нових знань
[599].
Дитина власним досвідом пізнає багато речей, але мало знає про
них. На допомогу має прийти спостереження, аналіз, що призведе
до ідеї, до абстракту – поняття. Спочатку треба направляти дитячі
спостереження, а потім давати дітям більше ініціативи. Діяльність
учителя слід спрямувати на формування в учня вмінь самостійно
здобувати знання на основі «утворення нових розумових звичок.
Учитель має використовувати такі методи, які перш за все
викликають у дитини активність» [490, c. 83-84].
Факти – суть істини для висновків, а без цього вони мертві.
Учитель повинен навчити дітей опановувати цими фактами, уміти
закріплювати їх, фіксувати словами й графікою, тобто самостійним
описом, малюнком, моделлю й т.д. Але й це ще не все: це тільки
половина справи. Адже вчитель не простий колекціонер фактів – він
збирає факти з певною метою, щоб діти робили з них доступні їм
висновки. Звичайно, ці висновки повинні бути самостійними – не
підказаними й не нав’язаними. У результаті такої роботи дитина
повинна одержати деякий запас елементарних узагальнень. Це і є те
знання, якого ми від неї домагаємося, причому точне знання, тому
що спирається на вірогідний конкретний фактичний матеріал, і
міцне знання, тому що воно одержано дитиною самостійно [467, с.
32].
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О. Духнович
(1803-1865 рр.)

В. Вахтеров
(1853-1924 рр.)

С. Рубінштейн
(1889-1960 рр.)

О. Сухомлинський
(1918-1970 рр.)

Учитель має організувати діяльність учнів так, щоб за допомогою
«хорошого пояснення» стимулювати виникнення дослідницьких
процедур: «учень починає міркувати, порівнювати речі, добре
розуміти і робити висновки, внаслідок таких дій розвиваються
сили душевні й просвіщається розум. Учителю слід пропонувати
учням якнайбільше вправ для розуму, вправляти їх у кмітливості
й мисленні» [182, с. 189]. У якості засобу організації такої
діяльності пропонувалося використовувати загадки спочатку
легкі, а потім складніші.
Діяльність учителя слід спрямувати на підготовку дітей до
самостійного мислення. Учнів слід навчити як оволодівати
новими знаннями, а 504роце: навчити спостерігати, відкривати,
узагальнювати, порівнювати, класифікувати. Учень має стати
винахідником: самостійно робити відкриття і винаходи,
переживати той розумовий процесс і ті ж почуття, які переживав
творець і винахідник.
Коли говорять, що людина як індивід не відкриває, а лише засвоює
вже здобуті знання, це означає лише те, що вона не відкриває їх для
людства, але особисто для себе, все-таки, повинна відкрити.
Людина, напевне, володіє лише тим, що вона сама здобуває власною
працею. Продовженням зазначених міркувань психолога може
слугувати вислів А. Ейнштейна, про те, що якщо учень не
переживає радості пошуку і знахідок, не відчуває живого процесу
становлення ідей, то йому рідко вдається досягти ясного розуміння
всіх обставин, які б дозволили обрати саме цей, а не який-небудь
інший шлях [484].
Завдання вчителя полягає в тому, щоб учням стала гранично ясною
суть зрозумілого й незрозумілого, щоб саме запитання не давало
спокою, а можливість відповісти на нього поставала як можливість
захоплюючої, цікавої діяльності [569, с. 59]. За узагальненнями
великого педагога, спостереження за мислительною діяльністю
учнів показують, що коли абстрактні поняття, висновки, умовиводи
сформувалися в їхній свідомості в процесі дослідження, аналізу
навколишньої дійсності, то в них виробляється дуже цінна якість
розумової праці – здатність досліджувати, пізнавати, вивчати факти і
явища не тільки безпосереднім спостереженням, а й опосередковано
та творчо використовувати набуте [569, с. 61]. У Павлиській школі
прагнули до того, щоб будь-яка справа мала в своїй основі творчий
задум, здійснення якого стимулювало б інтелектуальні сили дитини:
змушувало її думати, спостерігати, вивчати явища природи.
Наприклад, у вирощуванні цукрових буряків багато дуже
одноманітних, нецікавих трудових процесів. Але й ця праця стає
творчою, якщо ставити дослідницьку мету. Учні школи
досліджували шляхи збільшення вмісту цукру в коренях буряків
[569, с. 307].
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Додаток Б.1
Таблиця Б.1
Особистісні психічні утворення як результат дослідницької діяльності
Назва
особистісного
Трактування особистісного утворення
утворення
Дослідницькі
 Система інтелектуально-практичних дій (С. Балашова); уміння
уміння
застосовувати прийоми наукового методу пізнання (В. Андрєєв);
 складне утворення, яке складається з сукупності дій, виконання
кожного з яких потребує ретельного відпрацьовування і подальшого
інтегрування в єдине ціле (А. Усова);
 сукупність систематизованих знань, умінь і навичок особистості,
поглядів і переконань, які визначають функціональну готовність учнів
до творчого пошукового розв’язання пізнавальних задач (О. Вознюк);
здатність до самостійних спостережень, дослідів, пошуків у процесі
вирішення дослідницьких завдань (О. Шашенкова);
 сукупність інтелектуальних і практичних дій, що забезпечують
здатність особистості до самостійних спостережень, узагальнення та
аналізу процесів і явищ дійсності; до набуття нових знань і застосування
їх відповідно до поставленої мети дослідницької або професійної
діяльності (О. Миргородська);
 комплексне, інтеграційне надбання й особистісне утворення,
спрямоване на розв’язання прийнятого дослідницького завдання на
творчій основі (Н. Чайченко);
 можливість і реалізація цієї можливості, що має вияв у виконанні
сукупності операцій зі здійснення інтелектуальних і емпіричних дій у
складі дослідницької діяльності, які призводять до нового знання
(П. Середенко);
 очікуваний результат навчання дослідницькій діяльності, який
являє собою інтеграцію спеціальних, свідомих, взаємообумовлених,
досконало засвоєних дій, які забезпечують учням можливість
самостійного створення дослідницького продукту (Н. Головізніна);
здатність до здійснення самостійних спостережень, дослідів, яка
формується в процесі виконання дослідницьких задач (В. Успенський);
 здатність ефективно виконувати дії, які адекватно відповідають
змісту кожного з рівнів системи освіти, стосуються рішення задачі у
відповідності з логікою наукового дослідження на основі наявних знань
і умінь (П. Романов);
 складна система практичних та інтелектуальних дій, які
дозволяють виконувати окремі етапи дослідницьку діяльність або
діяльність у цілому та формуються в дослідницькій діяльності за
наявності знань, умінь і навичок (О. Салакбеков);
 здатність до самостійних спостережень і досвіду розв’язання
дослідницьких завдань (В. Успенський);
 система знань, умінь і навичок та готовність до творчості
(В. Литовченко).
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Таблиця Б.1.2
Складові дослідницьких умінь
Автор
Назва складових
О. Нестерова та Уміння бачити проблеми, ставити запитання, висувати гіпотези, давати
Л. Ільїних
визначення поняттям, класифікувати, спостерігати, проводити
експерименти, робити висновки, структурувати матеріал, працювати з
текстом, доводити і захищати свої ідеї [386].
О. Вознюк
Операційні дослідницькі вміння (розумові прийоми і операції, які
застосовуються в дослідницькій діяльності, а саме: порівняння, аналіз і
синтез, абстрагування та узагальнення, висунення гіпотези, зіставлення
та інші); організаційні дослідницькі вміння (застосування прийомів
самоорганізації в дослідницькій діяльності, планування роботи,
проведення самоаналізу та самоконтролю, регуляції своїх дій у процесі
дослідницької діяльності); практичні (технічні) дослідницькі вміння
(опрацювання літературних джерел, проведення експериментальних
досліджень, спостереження фактів, подій та обробка даних
спостережень,
упровадження
результатів
у
практичну
діяльність); комунікативні дослідницькі вміння (необхідні для
застосування прийомів співробітництва в процесі дослідницької
діяльності, для здійснення взаємодопомоги, взаємоконтролю,
обговорення результатів) [93, с. 51].
О. Нікітіна
Бачити суперечності, формулювати проблему, ставити мету й завдання
дослідження, висувати гіпотезу дослідження, вибирати й застосовувати
методи дослідження, збирати й аналізувати інформацію, самостійно
планувати діяльність за етапами, апробувати гіпотезу, обґрунтовувати
власну думку, оцінювати власну діяльність [390].
В. Литовченко Інтелектуальний компонент (знання, розумові операції аналізу й
синтезу, порівняння, узагальнення й систематизації, абстрагування,
моделювання, уміння опису об’єктів, що вивчаються чи
спостерігаються, індуктивного висновку і встановлення причиннонаслідкових зв’язків, постановки проблеми й висунення гіпотези її
вирішення, пошуку й використання аналогії, дедуктивного висновку й
доказу); практичний компонент (використання навчальної, довідкової
та додаткової літератури, добір приладів і матеріалів для експерименту,
вимір величин у процесі експерименту, оформлення результатів
дослідження у вигляді графіків, таблиць, діаграм і т. ін.);
самоорганізація і самоконтроль (планування роботи, раціональне
використання часу й засобів діяльності, регулювання й перебудова своїх
дій, самоперевірка отриманих результатів, самооцінка) [306]
О. Миргородська Інтелектуальний компонент (уміння сприймати інформацію і
переймати соціальний досвід, адекватно перетворювати їх за допомогою
аналізу, синтезу, систематизації, встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, висунення гіпотези тощо; практичний компонент (уміння
застосовувати теоретичні положення окремих навчальних дисциплін
відповідно до завдань навчально-виховного процесу, уміння отримувати
нову інформацію із різноманітних джерел, дотримання послідовності й
терміну виконання навчального завдання, уміння перевірити й оцінити
якість виконання роботи) [366].
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Таблиця Б.1.3
Особистісні психічні утворення як результат дослідницької діяльності

Назва
особистісного
утворення
учня / учителя
Дослідницькі
здібності
учня

Дослідницькі
якості
учня

Трактування особистісного утворення
 Проблематика розвитку людини виявляє два аспекти – актуально
дійсний та потенційно можливий (подібно до того, як світ, будучи
фізичним об’єктом, реалізується як єдність актуального та потенційного,
при цьому потенційний аспект постає поряд із актуальним –
фундаментальною характеристикою світу). Це проявляється у двох
загальних психолого-педагогічних стратегіях, перша з яких пов’язана із
формуванням та розвитком певних якостей (новоутворень – знань, умінь,
навичок та ін.), а друга – з актуалізацією певних здібностей (потенційних
ресурсів, обдарувань) людини. Відтак можна говорити про два
принципові аспекти, перший з яких стосується формування
дослідницьких умінь, а другий – актуалізації дослідницьких здібностей
(О. Вознюк) [93, с. 50-51].
 Комплекс трьох відносно автономних складників: пошукової
активності, конвергентного й дивергентного мислення [497, с. 51]. Ці
здібності виявляються в ступені вияву пошукової активності, а також
глибині, міцності оволодіння засобами й прийомами дослідницької
діяльності, але не зводяться до них. Це і прагнення до пошуку, і оцінка
(обробка) його результатів, і можливість будувати свою подальшу
поведінку в умовах ситуації, що розвивається (О. Савенков) [502, с. 10].
 Є сукупністю таких здібностей: інтелектуально-логічні (уміння
аналізувати; виділяти істотне спільне і відволікатися від несуттєвого;
уміння описувати явища, процеси, логічно, повно і правильно викладати
думки; здатність формулювати правильне визначення об’єкта,
встановлювати родову ознаку і видову відмінність; здатність
пояснювати, доводити, обґрунтовувати; інтелектуально-евристичні;
інтуїтивні (здатність генерувати ідеї, висувати гіпотези, висувати
оригінальні підходи; фантазія; асоціативність пам’яті, здатність
відображати і встановлювати у свідомості нові зв’язки між
компонентами задачі; здатність бачити протиріччя і проблеми; здатність
до узагальнень та застосувань знань і вмінь у нових ситуаціях; здатність
долати інерцію мислення; незалежність мислення; критичність мислення)
(А. Карлащук) [235]
 Особливо цінними дослідницькі здібності стають лише під час
цілеспрямованого використання (коли навіть ті, що не розвинені зараз,
постійно тренуються, використовуються у процесі навчання, дають,
зрештою, набагато більше, ніж уже розвинені, але не треновані)
(З. Чухрай).
Основний зміст поняття прозкривається змістом структурних
компонентів: пізнавально-діяльнісний (активність дитини в оволодінні
знаннями, уміннями та навичками, що стимулює особистість до
самостійної творчої праці, забезпечує її вміння використовувати здобуті
знання під час розв’язання наукових завдань); мотиваційно-вольовий
(сформованість у дитини позитивних мотивів дослідницької діяльності,

508

рис особистості (цілеспрямованості, організованості, самостійності) та її
ціннісних орієнтирів, що забезпечують включення у творчу
діяльність); змістовно-операційний (активно-перетворювальне ставлення
дитини до власної діяльності, цілісність змісту, форм і методів
діяльності, її перспективність, цілісність, мобільність, результативність
та надійність); емоційний (здатність особистості до активного творчого
сприйняття оточуючої дійсності, вміння спілкуватися з іншими людьми
(однолітками, педагогами), під час якого налагоджувати позитивні
контакти, зміна особистісних установок, прийняття колективних норм
життєдіяльності); самооцінний (прагнення до творчого пізнання своєї
особистості, виявлення та розвитку власного творчого потенціалу,
самооцінка своїх індивідуальних якостей, здатності до самовиховання,
вміння аналізувати і реально оцінювати свої вчинки, визначати
спрямованість і динаміку саморозвитку) (В. Русова) [489, с. 300].
Дослідницька
Сформованість у вчителів таких складових: уміння визначати тему
компетентність дослідження; уміння формулювати запитання; уміння формулювати
учителя
дослідницькі гіпотези; уміння застосовувати різні способи відображення
та фіксації інформації; уміння планувати дослідження; уміння працювати
з джерелом; уміння узагальнювати результати своєї діяльності; знання
форм представлення результатів проведеної роботи; уміння складати
тезисний план презентації власних напрацювань (К. Степанюк) [560],.
Дослідницька
Спрямована на прогнозування педагогічної діяльності, програвання
позиція учителя різних варіантів навчально-виховних впливів, оцінку їхньої ефективності
(В. Андрєєв [9], С. Бризгалова [66], І. Зимня [205], Л. Горбунова [141],
І. Раєвська [465].
Дослідницькі
 Уміння застосовувати відповідний прийом наукового методу в
уміння учителів умовах вирішення навчальної проблеми, виконання дослідницького
завдання (В. Андрєєв);
 здатність до самостійних спостережень, дослідів, пошуків, яку
індивід набуває в процесі вирішення дослідницьких завдань (І. Зимня);
комплекс професійних якостей, які забезпечують готовність виконувати
цілеспрямовані,
аналітико-синтетичні,
діагностичні,
пошуковоперетворюючі дії на основі практичного застосування систематичних
знань у процесі теоретичних і експериментальних розвідок (М. Фалько);
 складне, комплексне і багатогранне особистісне утворення, що
дозволяє виконувати дослідницьку або професійну діяльність та
формується за допомогою дослідницької діяльності за наявності
відповідних знань, умінь і навичок (І. Раєвська).
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Додаток В.1
Таблиця В.1
Назва стратегії
Імперативна

Маніпулятивна

Розвивальна

Характеристика стратегій педагогічного впливу
Характеристика вияву
Владна, настійна, показова; ґрунтується на механічній моделі людини,
орієнтує перш за все на формування найбільш узагальнених та гранично
спрощених законів (виявлення жорстких причинно-наслідкових зв’язків
між впливами та їхніми наслідками). Це модель класичної
біхевіористської схеми «стимул – реакція». Учень розглядається як
пасивний об’єкт впливів зовнішніх умов і продукт цих умов.
Функцій: 1) контроль поведінки та установок особистості;
2) підкріплення установок особистості та спрямування поведінки в
потрібне русло; 3) спонукання тощо. Психологічно ця стратегія
призводить лише до короткочасного підкорення з боку учня і не
торкається його глибинних особистісних смислів, переживань.
Використання її є найбільш ефективним в екстремальних ситуаціях, де
необхідне оперативне прийняття важливих для збереження системи
рішень через дефіцит часу, а також вирішення міжособистісних
стосунків (гострий конфлікт між учнями тощо).
Центр уваги переноситься з характеристики способів впливу на
індивідуальні особливості суб’єкта, які «переломлюють» ці впливи
через свою психологічну систему, а також дають їм власну
інтерпретацію. Співвідношення між впливами і характером реакції
(результату, зміни) на них носить уже не лінійний вигляд, що
описується формулою «стимул – реакція», а ймовірний характер і
описується не каузальними законами зв’язку причин та наслідків, а
результатами власних спостережень педагога за правилами поведінки
учня в специфічних умовах (якщо одна ситуація, то учень вчинить
таким чином, якщо ж інша, то – діятиме іншим способом). Якщо
педагог дотримується такої стратегії, то це на практиці проявляється в
тому, що він шукає, розробляє ще витонченіші засоби маніпулювання
психікою дитини (психопрограмування, конверсії). Психологічна
ініціатива, як правило, належить тільки вчителю – суб’єкту впливу, а
його внутрішній світ (просторово-часова організація психіки)
пригнічує, нависає над психікою учня або ж відривається від неї.
Реалізуючи маніпулятивні стратегію педагогічного впливу, педагог
визнає індивідуальні відмінності учня лише на рівні його можливостей
(задатки, здібності, знання, вміння та навички), а не на рівні
екзистенціональних характеристик особистості (смислів, переживань,
намірів тощо).
характеризується як
суб’єкт-суб’єктна. Її реалізація забезпечує
актуалізацію потенціалів власного саморозвитку особистостей, які
взаємодіють між собою. Психологічною умовою реалізації цієї стратегії
є діалог, що характеризується взаємною відкритістю педагога й учня,
утворенням між ними єдиної просторово-часової протяжності, єдиного
співіснування. Психіка дитини розглядається як деяка система, однією з
особливостей якої є відкритість щодо зовнішнього світу, а головними
принципами існування є самоорганізація і саморегуляція, які
здійснюються на основі постійної відкритої й активної взаємодії із
зовнішнім середовищем [476, с. 157-158].
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Додаток В.2
Таблиця В.2
Характеристика прийомів педагогічного впливу
Назва прийому
/ поєднання
прийомів
Конструкривні

Гальмівні

Конструкривні
плюс гальмівні

Характеристика вияву
Переконання, заохочення, вияв доброти, уваги й турботи, активізація
потаємних почуттів дитини, опосередкування, фланговий підхід,
пробудження гуманних почуттів, моральна підтримка і зміцнення віри у
власні сили, організація успіху в навчанні, довіра, залучення до цікавої
діяльності, вправи на корекцію поведінки на основі почуттів, які
надихають учня, викликають радість, повагу до вчителя, милування
його вміннями, стимулювання віри у власні сили.
Практичне застосування конструктивних психологічних прийомів
педагогічного впливу сприяє розвитку нових рис характеру, позитивних
почуттів і нових думок, які мобілізують приховану енергію учня на
цілеспрямоване навчання (М. Тепляк) [574].
Розпорядження, рівнобіжна психолого-педагогічна дія, натяк, приязний
докір, іронія, удавана байдужість, вияв обурення, розвінчування,
удавана недовіра, покарання, осуд, вибух.
Застосування цих прийомів викликає в дітей переважно неприємні
почуття (сором і зніяковілість, розчарування, прикрість, жаль, каяття)
З. Ковальчук [247].
У підходах до учня необхідне розумне поєднання конструктивних і
гальмівних психологічних прийомів педагогічного впливу, оскільки
конструктивні прийоми сприяють появі та зміцненню позитивних форм
поведінки, а гальмівні – придушенню негативних.
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Додаток Г
Таблиця Г
Мета опрацювання освітніх галузей
Базового навчального плану Державного стандарту початкової загальної освіти

Суспільствознавство

Природознавство

Мови і літератури

Назва
освітньої
галузі

Мета, яка безпосередньо чи опосередковано стосується мети організації
навчально-дослідницької діяльності молодших школярів
 Розвиток особистості учня, формування його комунікативної
компетентності та загальних уявлень про мову як систему і літературу як вид
мистецтва. Комунікативна компетентність має вияв у здатності особистості
застосувати у конкретному спілкуванні знання мови, способи взаємодії з
навколишніми і віддаленими людьми, навички роботи у групі, володіння
різними соціальними ролями;
 літературне читання: становлення читача, який здатний до самостійної
читацької, творчої діяльності; мовленнєвий й інтелектуальний розвиток;
виховання потреби у систематичному читанні. Ціледосягненню сприяє
виконання таких завдань: формування в учнів прийомів самостійної роботи з
різними типами і видами дитячих книжок; умінь здійснювати пошук, відбір
інформації для виконання навчально-пізнавальних завдань; виховання потреби
у систематичному читанні як засобі пізнання світу, самопізнання та
загальнокультурний розвиток.
Формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи
інтегрованих знань про природу, способи навчально-пізнавальної діяльності,
розвиток ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та
природоохоронної практики) та цілями (розвиток розумових здібностей учнів,
їх емоційно-вольової сфери, пізнавальної активності та самостійності,
здатності до творчості, самовираження і спілкування.
Ціледосягнення забезпечується у ході виконання таких завдань: оволодіння
доступними способами пізнання предметів і явищ природи та суспільства.
Розвиток учня, формування його соціальної і громадянської компетентностей,
а цілями – засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із
загальнолюдських, загальнокультурних і національних цінностей, соціальних
норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки,
толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок.
Ціледосягненню сприяє виконання ряду завдань, серед яких варто виокремити
ті, які мають неабияку значущість для змісту навчально-дослідницької
діяльності, а саме: виховання гуманної, соціально активної особистості;
оволодіння способами діяльності та моделями поведінки, які відповідають
загальноприйнятим нормам моралі та права; розвиток навичок взаємодії у
сім’ї, колективі, суспільстві шляхом активного спілкування із соціальним
оточенням, накопичення досвіду комунікативної діяльності, дотримання
правил толерантної поведінки; формування вміння самостійно приймати
рішення щодо власної поведінки.

Мистецтво

Технології

Здоров’я і фізична
культура
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Формування здоров’язбережувальної компетентності) та цілями (набуття
учнями навичок збереження, зміцнення, використання здоров’я та дбайливого
ставлення до нього.
Ціледосягнення забезпечується у процесі виконання таких завдань:
формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, безпечну
поведінку, взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним
оточенням; формування та розвиток навичок базових загальнорозвивальних
рухових дій; розвиток в учнів мотивації, дбайливо ставитися до власного
здоров’я, удосконалення фізичної, соціальної, психічної і духовної складових
здоров’я; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо власних вчинків.
Формування і розвиток в учнів технологічної, інформаційно-комунікаційної та
основних компетентностей, а цілями – реалізація творчого потенціалу дітей,
соціалізація у суспільстві. Ціледосягненню сприяє виконання низки завдань,
серед яких варто виокремити формування уявлення про шляхи отримання,
зберігання інформації та способи її обробки.
Формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і
предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей та
способів художньої діяльності.
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Додаток Д
Таблиця Д
Розрізнення засобів, які використовуються з метою організації навчально-досілдницької
діяльності молодших школярів
Назва засобів
Підхід до трактування
понять
Співпадання семантичних полів понять.
«завдання»,
 Немає суттєвої різниці між цими поняттями, оскільки вони мають
«задача»,
однакове значення й їхнім змістом є проблема; наявною є прихована (або
«вправа»
наявна) інформаційно-пізнавальна суперечність; використовуються з метою
ство-рення проблемних ситуацій; активізують розумову діяльність учнів;
передбачають пошук нових знань, способів дій; є штучними конструкціями,
що будуються вчителем з навчальною метою (А. Бут) [71, с. 27].
 Поняття «задача» семантично суміщається з поняттями «проблемна
ситуація» і «завдання», оскільки і завдання, і задача розчинаються
проблемною ситуацією, яка є початком мисленнєвого пошуку. У проблемі
головне – протиріччя. А задача стає задачею тоді, коли у ній
відокремлюється те, що треба знайти. Виникнення задачі – на відміну від
проблемної ситуації – означає, що тепер вдалося хоча б попередньо і
приблизно розчленити дане (відоме) і знаходжуване (невідоме).
Це
розчленування
виступає
в
словесному
формулюванні задачі
(А. Брушлинський) [65, с. 38].
поняття
Ієрархізація семантичних полів аналізованих понять має представлення у
«завдання» як
працях дослідників [73; 296; 417; 442; 566].
родове стосовно
 Значущим для ієрархізації семантичних полів аналізованих понять є
понять «задача», ступінь повноти інформації, закладеної в проблемі, яка визначає зміст
«вправа»
завдання, задачі, питання. У питанні міститься менше інформації, ніж у
завданні, а у завданні менше, ніж у задачі (В. Паламарчук) [417, с. 12].
 Невідоме у проблемній задачі виражає одиничне відношення, визначену
величину, натомість у проблемному завданні в якійсь мірі узагальнене
відношення, в якому значно виразніше, ніж у задачі, усвідомлюється
суперечність нового з уже відомим, яка породжує потребу в пошуці шляхів
її вирішення (І. Лернер) [296, с. 21].
поняття
Розрізнення семантичних полів понять
«задача»,
 Відмінність між завданням і задачею полягає у формі представлення
«завдання»
кожної конкретної проблеми; проблема може набути форми завдання, якщо
вона виражається спонукальним реченням; проблема може бути виражена у
формі пізнавальної задачі, якщо її невідомі дані включені у певний
текст (І. Коноваленко) [261, с. 8].
 Поняття «задача» розглядається здебільшого як специфічний вид
завдання (І. Лернер, О. Савченко та інші), що має мету (вимогу), умову
(відоме), і те, що треба знайти (невідоме), яке формулюється у словесній
формі за допомогою запитання. Структура завдання в цілому відповідає
структурі задачі, але невідоме є більш досяжним, баченим, конкретним і
головний акцент робиться на наявність вимоги, вказівки на спосіб
розв’язання, визначений, приписаний спосіб дії.
 Навчальна задача – це специфічна система, обов’язковими, проте не
вичерпними компонентами якої є такі: вихідна інформація (предмет задачі);
вимоги до її виконання (модель опису предмета задачі) (Г. Балл) [26]
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Додаток Е.1
Навчально-організаційні вміння і навички молодших школярів (за О. Савченко)
У 1-ому класі учні під керівництвом учителя мають дібрати обладнання для
проведення уроку; включатися в роботу відразу після вказівки вчителя; дотримуватися
єдиних вимог до оформлення письмових завдань; практично розрізняти основні елементи
підручника (обкладинка, корінець, сторінка); користуватися закладинкою; дотримуватися
правильної постави під час читання і письма; співпрацювати у парі.
У 2-ому класі своєчасно готуватися до уроку, знати вимоги до організації виконання
домашніх завдань, самостійно добирати необхідне приладдя і дотримуватися порядку на
робочому

місці,

орієнтуватися

під

керівництвом

учителя

в

тривалості

роботи,

дотримуватися певної послідовності виконання роботи під керівництвом учителя (з чого
почну, що зроблю потім, чим закінчу), користуватися підрядковими примітками і
словником, який є у підручнику, дидактичним і роздатковим матеріалом, лінійкою,
трикутником; дбайливо ставитися до своїх і чужих речей; співпрацювати в парі, групі.
У 3-ому класі учні мають дотримуватися визначеного порядку (алгоритму, способу)
виконання самостійної роботи, під керівництвом учителя визначати мету складної роботи і
план її виконання, орієнтуватися у тривалості виконання різних видів завдань, тримати в
порядку своє робоче місце та навчальне приладдя, правильно користуватися умовними
позначеннями, словником тощо, узгоджено співпрацювати в парі, групі, колективі.
У 4-ому класі

школярам потрібно дотримуватися режиму навчальної праці,

працювати швидко і зосереджено, планувати під керівництвом учителя самостійну роботу
на день (тиждень), користуватися довідковою літературою, вільно орієнтуватися в
методичному

апараті

підручників

і

навчальних

посібників

(знати

й

правильно

користуватися умовними позначеннями, символами, шрифтами), розподіляти час для
виконання роботи залежно від її мети, використовувати прогнозування наступної роботи, її
результатів, виявляти самоорганізацію під час роботи в парі, групі, колективі.
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Додаток Е.2
Пізнавальні уміння молодших школярів (за О. Савченко)
У 1-ому класі діти мають оволодіти уміннями виокремлювати в предметах певні
ознаки, розрізняти розмір, форму, колір, смак тощо; знаходити у двох об’єктах однакові,
схожі, внутрішні й зовнішні ознаки; зіставляти групи предметів за однією істотною
ознакою, помічати зміни в спостережуваних об’єктах за орієнтирами, вказаними вчителем;
разом з учителем робити висновок-узагальнення за результатами виконання навчального
завдання; виконувати завдання за зразком і аналогією.
У 2-ому класі – виокремлювати в предметах ознаки та якості, розрізняючи їх за
значущістю (головні постійно притаманні об’єкту та другорядні, які за певних обставин
можуть з’являтися, а за інших – зникати); встановлювати тотожність, схожість і відмінність
між кількома предметами; визначати з допомогою вчителя найістотніші ознаки у
виконуваній роботі; встановлювати логічну послідовність викладу подій; застосовувати
деякі прийоми смислового заучування (встановлювати логічну і часову послідовність);
виконувати логічне групування об’єктів (за родовими і видовими ознаками, вилучати
«зайве» серед чотирьох-п’яти однорідних об’єктів; виконувати творчі завдання в контексті
навчальних завдань і проектів.
У 3-ому класі

– виділяти в об’єктах зовнішні й внутрішні ознаки та якості,

розрізняти серед них істотні й другорядні; порівнювати конкретні об’єкти за різними
ознаками

(абстрактні

за

орієнтирами,

визначеними

вчителем);

робити

висновок-

узагальнення з допомогою вчителя; з’ясовувати послідовність подій; встановлювати зв’язок
між причиною і наслідком; моделювати за зразком і аналогією; добирати факти, які
підтверджують висловлену думку або суперечать їй; висловлювати рефлексивні судження;
виконувати навчальні творчі завдання (доповнення, розширення, зміна тексту, умов
проектування тощо).
У 4-ому класі – визначати головне; самостійно робити висновок з пояснення вчителя
та з тексту; користуватися порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак
і якостей об’єкту; класифікувати і групувати вивчений матеріал, знаходити і пояснювати
причинно-наслідкові зв’язки; доводити правильність певного судження та власної думки;
моделювати і прогнозувати в контексті навчальних завдань; користуватися прийомами
осмисленого

запам’ятовування

(план,

зіставлення,

опорні

слова);

висловлювати

рефлексивні судження; виконувати навчальні творчі завдання (доповнити задачу,
продовжити розповідь, відтворити початок розповіді, запропонувати новий спосіб
розв’язання, проектування тощо).
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Додаток Є
Таблиця Є

Характеристика вияву учнем пізнавальної самостійності та взаємодії з
іншими з урахуванням типів темпераменту
Назва типу
Характеристика
темпераменту
Сангвінічний
Учня, у якого домінує сангвінічний тип темпераменту (далі ученьтип
сангвінік), поміж інших дітей вирізняє життєрадісність,
темпераменту енергійність, ініціативність, сприйнятливість до нового.
Взаємодіючи з іншими, він виявляє певну поступливість, пошук
злагоди та демонструє гнучкість, винахідливість і зацікавленість
взаємодією. У діалогічній й інтерактивній взаємодії з іншими
учасниками діяльності учень-сангвінік схильний до лідерства,
швидко встановлює контакти, виступає ініціатором у спілкуванні,
здатний легко контролювати свої емоції, але часто буває
мінливим і непостійним. Виконуючи завдання демонструє
дисциплінованість, працездатність, швидку концентрацію уваги,
виявляє зацікавленість новою справою. Швидко адаптується до
нових умов взаємодії, упродовж тривалого часу може
продуктивно співпрацювати, виявляючи пізнавальну активність.
Також без особливих зусиль переключається з одного виду
діяльності на інший. Під час взаємодії з іншими учень-сангвінік
уникає одноманітної діяльність або бездіяльності та надає
перевагу інтерактиву.
Холеричний
Активний, чуттєвий, неспокійний, нестриманий, нетерплячий,
тип
мінливий, імпульсивний – це учень з домінуванням холеричного
темпераменту типу темпераменту (далі учень-холерик). У процесі діалогічної й
інтерактивної взаємодії з іншими він виявляє бажання виконувати
роль організатора процесу. Серед учнів вирізняється високою
працездатністю, здатністю до подолання труднощів, спричинених
виконанням завдання, проте під час взаємодії може
демонструвати зміну емоційних станів, нестриманість у виразах,
прагнення до самоствердження, циклічність у зміні активності й
бадьорості на пасивність і млявість, захопленого виконання
роботи на байдуже ставлення до неї. У ситуації конфлікту часто
намагається загострити суперечності, виявити їх і, якщо це
можливо,
усунути,
але
у
загострені
суперечностей
звинувачуватиме інших учасників діяльності.
Флегматичний Урівноважений, повільний, емоційно вразливий учень, у якого
тип
домінує флегматичний тип темпераменту (далі учень-флегматик),
темпераменту пристосовується до інтерактивної взаємодії й нових умов
діяльності зі значними труднощами. Довго обмірковує свої дії,
зволікає з рішенням, ґрунтовно обговорює майбутній процес, але,
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розпочавши дії, доводить роботу до логічного завершення. Під
час взаємодії з іншими учасниками діяльності демонструє, з
одного боку, пасивність, невиразність міміки, інтонації, інертність
думки, повільне входження в роботу, низький рівень
переключення уваги й пристосовування до нового оточення, а, з
іншого –, виявляє терплячість, доброзичливість, організованість,
розсудливість, оскільки утримується від швидкого прийняття
рішення, ретельно обмірковує свої дії. Учень-флегматик повільно
налагоджує контакти, проте стійкий і постійний у своєму
ставленні до інших учасників діяльності. У складних ситуаціях
схильний виявляти розгубленість, втрачати самовладання.
Потребує більше часу на виконання поставленого завдання, не
прагне до виконання нового завдання, але отримавши його,
виконує старанно, не поспішаючи, дотримуючись порядку,
демонструє організованість. Під час діалогічної й інтерактивної
взаємодії з іншими учасниками діяльності уникає конфліктів.
Меланхолічний Глибоко
мислячий,
турботливий,
організований,
тип
цілеспрямований, відповідальний – це учень, у якого домінує
темпераменту меланхолічний тип темпераменту (далі учень-меланхолік),
вирізняється
підвищеною
чутливістю,
прагне
уникати
інтерактивної взаємодії, намагається працювати самостійно,
складно пристосовується до нових обставин. Під час діалогічної й
інтерактивної взаємодії, з одного боку, виявляє невпевненість у
собі, тривожність і неспокій у поведінці, а, з іншого –, демонструє
неординарність мислення, цілеспрямованість у діях, творчий
підхід, намагання систематизувати інформацію в таблиці, схемі,
малюнку тощо. Під час діалогічної та інтерактивної взаємодії з
іншими учасниками діяльності
здебільшого прагне до
компромісу.
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Додаток Ж
Способи здійснення спільно-індивідуальної, спільно-послідовної та спільновзаємодіючої форм співпраці учнів у групі та груп між собою.
Спільно-індивідуальна форма співпраці
1. Самостійна робота (ознайомлення зі змістом завдання).
2. Співпраця з учнями групи (обговорення мети діяльності; формулювання відповідей
на такі запитання: Що знаємо? Що вміємо? Чи достатньо відомих нам знань і способів
діяльності для виконання завдання? Чи можемо виконати завдання за аналогією? Чи маємо
перелік дій, щоб комбінуючи їх між собою, визначити спосіб виконання завдання? Що
потрібно для виконання комбінування?)
3. Самостійна робота кожного члена групи (визначення переліку дій та встановлення
порядку їх виконання).
4. Співпраця з учнями групи (обговорення варіантів переліку дій і порядку їх
виконання, які запропонували учні групи та обрання одного з них (у разі відсутності
спільного бачення процесу виконання завдання ініціюється звернення до вчителя)).
5. Самостійна робота кожного члена групи (визначення способу здійснення контролю
за власними діями під час виконання завдання).
6. Співпраця з учнями групи (обговорення оптимального способу здійснення контролю
за власними діями під час виконання завдання).
7. Самостійна робота кожного члена групи з дотриманням визначеного переліку дій,
встановленого порядку їх виконання; передбаченого способу самоконтролю.
8. Співпраця з учнями групи (обговорення результатів діяльності та формулювання
висновків).
Спільно-послідовна форма співпраці
1. Стисле представлення вчителем змісту завдання; способу розподілу його на три
частини (зміст трьох частин завдання ускладнюється зі збільшенням номеру, яким позначено
частини); завдань, які стосуються кожної з частин.
2. Самостійна робота (обрання частини завдання для подальшого його виконання).
3. Об’єднання учнів у три групи, розподіл завдань між групами.
Робота учнів І групи
1. Самостійна робота учнів групи (ознайомлення зі змістом завдання, яке отримала
група). У цей час учні ІІ та ІІІ груп працюють з учителем або самостійно виконують інші
завдання.
2. Співпраця з учнями групи (обговорення мети діяльності; формулювання відповідей
на такі запитання: Що знаємо? Що вміємо? Чи достатньо відомих нам знань і способів
діяльності для виконання завдання? Чи можемо виконати завдання за аналогією? Чи маємо
перелік дій, щоб комбінуючи їх між собою, визначити спосіб виконання завдання? Що
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потрібно для виконання комбінування? Визначення переліку дій та встановлення порядку їх
виконання; обговорення оптимального способу здійснення контролю за власними діями під
час виконання завдання).
3. Самостійна робота учнів групи з дотриманням визначеного переліку дій,
встановленого порядку їх виконання, передбаченого способу самоконтролю.
4. Співпраця з учнями групи (обговорення результатів діяльності, формулювання
висновків, передача учням другої групи отриманих результатів).
Учні першої та третьої груп працюють з учителем або самостійно виконують інші
завдання. Учні другої групи працюють за алгоритмом спільно-послідовної форми співпраці.
Робота учнів ІІ групи
1. Самостійна робота учнів групи (ознайомлення зі змістом завдання, яке виконувала
І група).
2. Співпраця з учнями групи (перевірка правильності виконання учнями І групи
першої частини завдання; формулювання висновку про виконання роботи учнями І групи). У
разі неправильного виконання завдання пропонування власного варіанту його виконання.
3. Самостійна робота учнів групи (ознайомлення зі змістом завдання, яке отримала
група).
4. Співпраця з учнями групи (обговорення мети діяльності; формулювання відповідей
на такі запитання: Що знаємо? Що вміємо? Чи достатньо відомих нам знань і способів
діяльності для виконання завдання? Чи можемо виконати завдання за аналогією? Чи маємо
перелік дій, щоб комбінуючи їх між собою, визначити спосіб виконання завдання? Що
потрібно для виконання комбінування? Визначення переліку дій та встановлення порядку їх
виконання; обговорення оптимального способу здійснення контролю за власними діями під
час виконання завдання).
5. Самостійна робота учнів групи з дотриманням визначеного переліку дій,
встановленого порядку їх виконання, передбаченого способу само-контролю.
6. Співпраця з учнями групи (обговорення результатів діяльності, формулювання
висновків, передача учням ІІІ групи результатів виконання першої та другої частин завдання
учнями І та ІІ групами).
Учні першої та другої груп працюють з учителем або самостійно виконують інші
завдання. Учні третьої групи працюють за алгоритмом спільно-послідовної форми співпраці.
Робота учнів ІІІ групи
1. Самостійна робота учнів групи (ознайомлення зі змістом завдання, яке виконували
учні І та ІІ груп).
2. Співпраця з учнями групи (перевірка правильності виконання учнями І та ІІ групи
першої й другої частин завдання; формулювання висновку про виконання роботи учнями
двох груп).
3. Самостійна робота учнів групи (ознайомлення зі змістом завдання, яке отримала
група).
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4. Співпраця з учнями групи (обговорення мети діяльності; формулювання відповідей
на такі запитання: Що знаємо?, Що вміємо? Чи достатньо відомих нам знань і способів
діяльності для виконання завдання? Чи можемо виконати завдання за аналогією? Чи маємо
перелік дій, щоб комбінуючи їх між собою, визначити спосіб виконання завдання? Що
потрібно для виконання комбінування? Визначення переліку дій та встановлення порядку їх
виконання; обговорення оптимального способу здійснення контролю за власними діями під
час виконання завдання).
5. Самостійна робота учнів групи з дотриманням визначеного переліку дій,
встановленого порядку їх виконання, передбаченого способу самоконтролю.
6. Співпраця з учнями групи (обговорення результатів діяльності, формулювання
висновків про роботу групи, отримані результати та про виконання завдання трьома
групами).
Узагальнюючі висновки вчителя. Акцентування уваги на вдалих моментах співпраці
учнів у групах. З’ясування, які пункти алгоритму діти виконували з певними труднощами.
Обмірковування можливих причин та способів їхнього усунення. Наголошення на знаннях і
способах дій, яких учні набули в процесі роботи.
Спільно-взаємодіюча форма співпраці
1. Самостійна робота (ознайомлення зі змістом завдання).
2. Робота у взаємодії з учнями групи (обговорення мети діяльності; формулювання
відповідей на такі запитання: Що знаємо? Що вміємо? Чи достатньо відомих нам знань і
способів діяльності для виконання завдання? Чи можемо виконати завдання за аналогією? Чи
маємо перелік дій, щоб комбінуючи їх між собою, визначити спосіб виконання завдання? Що
потрібно для виконання комбінування? Визначення переліку дій та встановлення порядку їх
виконання; обговорення оптимального способу здійснення контролю за власними діями під
час виконання завдання).
3. Самостійна робота кожного члена групи з дотриманням визначеного переліку дій,
встановленого порядку їх виконання, передбаченого способу самоконтролю.
4. Співпраця з учнями групи (обговорення результатів діяльності; формулювання
висновків).
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Додаток З
НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКЕ ЗАВДАННЯ
ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Навчально-дослідницьке завдання
«Забруднення води засобами для миття»
Об’єкт дослідження: водний розчин прального порошку.
Рік і термін проведення дослідження _______________________________________
______________________________________________________________________________
Мета виконання навчально-дослідницького завдання: визначити ступінь очищення
води від розчиненого у ній прального порошку, який та встановити ймовірні наслідки
надходження мильної води у водоймище.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хід виконання завдання. За допомогою дорослих закріпи на
порожній півлітровій банці учетверо складений шматок марлі таким
чином, щоб у ній утворилося заглиблення. На його дно поклади вату, а
зверху насип шар піску. «Очисна споруда» готова.
Для приготування розчину потрібно насипати у склянку з водою пральний порошок у
кількості, призначеній для прання. Це тобі допоможе зробити мама. Старанно розмішай
утворену суміш. Водний розчин прального порошку готовий. Не поспішаючи, вилий його
через «очисну споруду» у півлітрову банку. Уважно спостерігай, як розчин просочується
крізь марлю, вату і пісок. Зверни увагу на колір води та наявність мильних бульбашок.
Стисло опиши те, що ти спостерігав__________________________________________
______________________________________________________________________________
Обережно зніми з банки «очисну споруду», а воду залиш у ній на один день. Візьми
порожню склянку. Не поспішаючи, злий до неї, верхній шар води з банки. Візьми ложку й
швидко помішай воду. Обов’язково попробуй воду на дотик. Чи є у ній домішки прального
порошку? Що можна сказати про якість такої води?
Стисло опиши те, що ти спостерігав__________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Поспілкуйся з іншими учнями класу та з’ясуй, які результати
дослідження отримали вони. Який висновок ви можете зробити щодо
очищення
води
від
домішок
прального
порошку?____________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Спробуйте передбачити, яким чином діє на мешканців водоймищ вода з домішками
прального
порошку,
засобів
для
чищення
посуду
та
інших
хімічних
сполук________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Почитайте текст «Забруднення води» та допишіть його кінцівку.
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Забруднення води
Водний простір морів і океанів регулює температуру на планеті, наявність річок
визначає кліматичні особливості багатьох куточків Землі.
Вода є необхідною умовою життя і розвитку рослинного і тваринного світу.
Не можуть існувати без води і люди. Вони використовують її в промисловості,
сільському господарстві, побуті.
Використовуючи воду, люди значно впливають на її чистоту та хімічний склад. Одним із
шляхів інтенсивного забруднення води є застосування її для прання білизни, миття посуду,
промислових потреб синтетичних засобів для миття. Потрапляючи до водоймищ, вони
порушують газообмін між повітрям та водоймищем, тобто припиняють процес надходження
кисню до води, руйнують ікру риб і земноводних. Окрім цього викликають «цвітіння» води,
оскільки сприяють бурхливому розвитку мікроскопічних водоростей.
Життя на Землі може існувати лише за наявності ____________________ води.
Обговоріть та стисло запишіть заходи щодо збереження чистоти
водоймищ.
______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Підкресліть
ті
заходи,
які
ви
в
змозі
виконати
самостійно
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Навчально-дослідницьке завдання
«Стан забруднення атмосферного повітря» (3 клас)
Об’єкт с дослідження: атмосферне повітря у місті (селі),_________________________
на вулиці _____________________________________________________________________
Рік і термін проведення дослідження_______________________________________
______________________________________________________________________________
Мета виконання завдання: визначити міру забруднення атмосферного повітря та
встановити ймовірні джерела надходження у повітря часток, що забруднюють його.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Хід виконання завдання. Візьми аркуш паперу, з одного боку
намасти його рослинною олією.
Попроси дорослих, щоб лише вони прикріпили листок із зовнішнього
боку вікна намащеною стороною вгору.
Протягом трьох днів спостерігай за тим, що з’являтиметься на ньому. Після закінчення
визначеного терміну дослідження обережно дістань листок і поклади його на стіл. За
допомогою збільшувального скла розглянь усі часточки, що осіли на ньому.
У наведеному нижче переліку часток забруднення (за потреби список доповни)
підкресли ті з них, які ти побачив на папері. Поряд запиши їхню кількість. За умови, якщо
підрахунки зробити важко, користуйся умовними позначками слів, а саме: багато (_____),
дуже багато (_____).
Часточки кіптяви (_____), пилинки (_____), попіл (_____), пір’їнки (_____), шерстинки
(_____),
пух
із
дерев
(_____),
частинки
листя
дерев
(_____),
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Визнач міру забруднення атмосферного повітря та зафарбуй відповідним кольором
білий квадрат.
Дуже забруднене: чорний колір
Частково забруднене: сірий колір
Чисте: голубий колір
Прочитай наведений нижче перелік джерел, що постачають у повітря частки
забруднення. Підкресли у ньому лише ті з них, які, на твою думку, спричинили забруднення
атмосферного повітря.
Перелік джерел: підприємства, автомобілі, розпалені вогнища, тривала відсутність
дощу, дії людей.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Зроби висновок ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ознайом із результатом власного дослідження учнів класу та
дізнайся, які результати отримали вони. На основі колективного
обговорення записів складіть перелік того, що забруднює повітря у
досліджуваній вами місцевості та які, на ваш погляд, виявлені джерела
постачання у повітря часток забруднення.
На карті своєї місцевості за допомогою умовних позначень відмітьте ті промислові
підприємства, які діють території вашого району (області), шосейні дороги та інші місцеві
об’єкти, функціонування яких, на вашу думку, призводить до забруднення атмосферного
повітря. Почергово знайдіть на карті назви вулиць, де ви живете, та зафарбуйте кожну з них
олівцем, колір якого добираєте відповідно до отриманих результатів дослідження стану
атмосферного повітря.
Який висновок можете зробити?_____________________________________________
______________________________________________________________________________
Прочитайте текст «Про повітря» та допишіть його кінцівку.
Про повітря
Важливою умовою життя на Землі є повітря. До його складу входять різні гази, серед
основних – азот (захищає нашу планету від надмірного сонячного випромінювання),
вуглекислий газ (необхідний для росту рослин) та кисень (газ, яким дихають живі істоти).
Однак склад повітря не є постійним, оскільки атмосфера накопичує все, що надходить до неї.
Викиди промислових підприємств, вихлопні гази автомобільного транспорту, дим від вогнищ
забруднюють атмосферу.
У великих містах через загазованість і забрудненість повітря зменшується надходження
сонячного світла і тепла на 15%, а кількість похмурих днів збільшується на 10%, зростає і
чисельність людей, які хворіють на астму, бронхіт, рак легенів. Забруднене повітря порушує
розвиток тварин і рослин, прискорює процес руйнування неживої природи.
Планеті Земля необхідне _____________ повітря.
Розпалюючи вогнища, ви ____________________ його.
-Яких заходів, на вашу думку, потрібно вжити, щоб покращати стан атмосферного
повітря на досліджуваній вами території?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Навчально-дослідницьке завдання
«Забруднення ґрунтів у місті (селі)» (3 клас)
Об’єкт дослідження: ґрунти біля житлового будинку на вулиці, ________________
у місті (селі) _________________________________________________________________
Рік і термін проведення дослідження_______________________________________
_____________________________________________________________________________
Мета виконання навчально-дослідницького завдання: визначити різновид сміття,
яким забруднені ґрунти біля житлового будинку, встановити міру сміттєвого забруднення
території дослідження.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хід виконання завдання. Проведи спостереження подвір’я біля
будинку, де ти живеш:
адреса будинку_______________________________________________
кількість поверхів у помешканні________________________________
чисельність мешканців житла__________________________________
Запиши у наведеній нижче таблиці назву і кількість сміття, яке ти виявив під час
обстеження визначеної території.
НАЗВА СМІТТЯ
пластиковий пакет
пластмасова річ
пластикова пляшка
скляна пляшка
металева бляшанка
інші металеві речі
частини меблів
харчові відходи
поламані іграшки
інший непотріб
обгортка від цукерок
обгортка від морозива

КІЛЬКІСТЬ СМІТТЯ

Всього виявлено сміття
Визнач міру сміттєвого забруднення території екологічного спостереження та зафарбуй
відповідним кольором білий квадрат.
Дуже забруднена: чорний колір
Частково забруднена: сірий колір
Чиста: голубий колір
Поміркуй, чи спричинюють твої дії забруднення подвір’я житлового будинку? Зафарбуй
квадрат біля обраної відповіді. Стисло запиши, чому обрав саме таку відповідь.
Так

Ні
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Запиши назви 10 предметів, які ти щотижня викидаєш на смітник.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
У записі хвилястою лінією підкресли назви предметів, які ти можеш використати
повторно, а прямою – ті, які можеш здати у приймальні пункти макулатури, металобрухту,
склотари.
Стисло запиши висновок______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Порахуй, скільки сміття нагромаджують за рік мешканці будинку, де ти живеш, якщо
відомо, що за визначений період кожний житель Землі накопичує приблизно 1 тонну сміття.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
За результатами дослідження зроби висновок щодо міри забруднення визначеної
території та переліку сміття, яке виявлено на ній.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Зробіть підрахунки того, яка кількість сміття з’явиться у наслідок
життєдіяльності мешканців усіх досліджуваних будинків за рік, 2 роки,
10 років.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Визначте, який різновид сміття найчастіше забруднює подвір’я біля житлових будинків.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Стисло запишіть, яким чином можна зменшити сміттєве забруднення довкілля та
підтримувати чистоту у ньому. Що у записаному переліку залежить особисто від вас?
Відповідь підкресліть.
________________________________________________________________________________
Навчально-дослідницьке завдання
«Забрунення поверхні ґрунтів у різні пори року» (3 клас)
Об’єкт дослідження: поверхня ґрунтів у місті (селі) ______________________________
Період проведення дослідження (дати)_________________________________________
восени __________________________________________________________________________
взимку __________________________________________________________________________
навесні _________________________________________________________________________
Мета виконання навчально-дослідницького завдання: з’ясувати різновид сміття,
яким у різні пори року забруднені ґрунти, визначити міру сміттєвого забруднення території
дослідження та встановити ймовірних «постачальників» сміття у довкілля.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:______________________
________________________________________________________________________________
І етап (Пора року ________________)
Хід виконання завдання. Оберіть територію для дослідження. Запишіть у наведену
нижче таблицю перелік сміття, який ви виявили під час проведення екологічного
спостереження визначеної території.
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НАЗВА СМІТТЯ
пластиковий пакет
пластмасова річ
пластикова пляшка
скляна пляшка
металева бляшанка
інші металеві речі
частини меблів
харчові відходи
поламані іграшки
інший непотріб
обгортка від цукерок
обгортка від морозива

КІЛЬКІСТЬ СМІТТЯ

Всього виявлено сміття
Встанови міру забруднення території екологічного спостереження
та зафарбуй відповідним кольором білий квадрат.
Дуже забруднена: чорний колір
Частково забруднена: сірий колір
Чиста: голубий колір
У наведеному нижче переліку джерел забруднення довкілля підкресли ті з них, які, на
твою думку, спричинили забруднення території.
Перелік джерел забруднення довкілля: дії людей, відмирання рослин, викиди
підприємств, мешкання тварин.
Поспілкуйся з іншими учнями класу та зроби висновок щодо
забруднення території екологічного спостереження у певний період
(пора року) _________________________________________________.
______________________________________________________________________________
ІІ етап (Пора року ________________)
Хід виконання завдання. Оберіть територію для дослідження. Запишіть у наведену
нижче таблицю перелік сміття, який ви виявили під час проведення екологічного
спостереження визначеної території.
НАЗВА СМІТТЯ
пластиковий пакет
пластмасова річ
пластикова пляшка
скляна пляшка
металева бляшанка
інші металеві речі
частини меблів
харчові відходи

КІЛЬКІСТЬ СМІТТЯ
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поламані іграшки
інший непотріб
обгортка від цукерок
обгортка від морозива
Всього виявлено сміття
Встанови міру забруднення території екологічного спостереження
та зафарбуй відповідним кольором білий квадрат.
Дуже забруднена: чорний колір
Частково забруднена: сірий колір
Чиста: голубий колір
У наведеному нижче переліку джерел забруднення довкілля підкресли ті з них, які, на
твою думку, спричинили забруднення території .
Перелік джерел забруднення довкілля: дії людей, відмирання рослин, викиди
підприємств, мешкання тварин.
Поспілкуйтеся і зробіть висновок щодо забруднення території
екологічного спостереження у певний період (пора
року).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ІІІ етап (Пора року ________________)
Хід виконання завдання. Оберіть територію для дослідження. Запишіть у наведену
нижче таблицю перелік сміття, який ви виявили під час проведення екологічного
спостереження визначеної території.
НАЗВА СМІТТЯ
пластиковий пакет
пластмасова річ
пластикова пляшка
скляна пляшка
металева бляшанка
інші металеві речі
частини меблів
харчові відходи
поламані іграшки
інший непотріб
обгортка від цукерок
обгортка від морозива

КІЛЬКІСТЬ СМІТТЯ

Всього виявлено сміття
Встанови міру забруднення території екологічного спостереження
та зафарбуй відповідним кольором білий квадрат.
Дуже забруднена: чорний колір
Частково забруднена: сірий колір
Чиста: голубий колір
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У наведеному нижче переліку джерел забруднення довкілля підкресли ті з них, які, на
твою думку, спричинили забруднення території.
Перелік джерел забруднення довкілля: дії людей, відмирання рослин, викиди
підприємств, мешкання тварин.
Поспілкуйтеся і зробіть висновок щодо забруднення території
екологічного спостереження у певний період (пора року)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Прочитайте текст «Забруднення ґрунтів» та допишіть його кінцівку.
Дослідження забруднення ґрунтів
У природі існує велике різноманіття ґрунтів. Різняться вони між собою кольором, різним
вмістом природних домішок (глини, піску тощо), високою чи низькою родючістю.
Еталоном найбільш родючого ґрунту на планеті Земля визнано чорнозем. Тому у
Паризькому міжнародному інституті метрології (Франція) поряд із еталоном метра,
знаходиться зразок чорнозему, який було завезено з Росії (Воронезька область).
Ґрунти мають велике значення для людей, адже саме на них вони вирощують усі
природні продукти харчування. Виступають ґрунти й у ролі фільтра, який активно очищає від
часток забруднення природні та стічні води.
Та останнім часом ґрунти, у тому числі й чорноземи, починають втрачати свою якість.
Спричинено це явище бездумними діями людей, які забруднюють ґрунти великою кількістю
шкідливих хімічних речовин, сміття.
Міру забруднення ґрунтів можна визначити за наявністю в них комах, ракоподібних,
мишей-полівок, кротів. Ці тварини залишають забруднені території, так як швидко реагують
на зміну якості ґрунту.
Природі потрібний лише _____________ ґрунт.
Словничок
Метрологія – наука про міри, опис різних систем мір, ваги та способи визначення їх
зразків.
Еталон – ретельно виготовлений зразок міри, який використовує людина на перевірку
застосованих нею таких самих мір.
Разом з однокласниками сплануй заходи щодо благоустрою території
спостереження.
___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Запиши власні міркування щодо результатів виконання навчально-дослідницького
завдання.
Навчально-дослідницьке завдання
«Дії сонячного світла і тепла на матеріали, які мають
різне кольорове забарвлення» (3 клас)
Об’єкт дослідження: сонячне тепло.
Рік і термін проведення дослідження__________________________________________
Мета виконання: встановити залежність нагрівання предметів природи від їхнього
кольорового забарвлення.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:______________________
________________________________________________________________________________
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Хід виконання завдання. Виріж два однакових за розмірами, але
різних за кольором (коричневий, білий) клаптики тканини. Якщо
матеріал відсутній, підготуй папір. Кожний із клаптиків поклади окремо
на тарілку. Після цього із склянки з водою набери столову ложку рідини
і вилий на
коричневу тканину (папір). Потім таку саму кількість води вилий на білу тканину. Тарілки
постав на підвіконня з сонячного боку. За 10, 20, 30 хвилин розглянь тканину і попробуй її на
дотик.
Аналізуючи кожний клаптик, особливу увагу звертай на їхню температуру (холодний,
теплий, дуже теплий) та вологість (мокрий, вологий, сухий). Результати спостережень
записуй до наведеної нижче таблиці.
Колір тканини
коричневий
білий
Час
10 хв.
20 хв.
30 хв.
Який клаптик тканини висох швидше?_________________________________________
Який із них був теплим на дотик? ____________________________________________
Поясни чому?_________________________________________________________________
______________________________________________________________________________Зр
оби висновок ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ознайом із результатом власного дослідження учнів класу та
дізнайся, які результати отримали вони. На основі колективного
обговорення зробіть висновок про те, як будуть нагріватися предмети
природи, що мають різне забарвлення. Спробуйте пояснити, як буде
«реагувати» на сонячне тепло ґрунт. Чи можна це саме сказати про
сніг? Стисло запишіть ваші міркування.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прочитайте текст «Про Сонце» та допишіть його кінцівку.
Про Сонце
Сонце – найголовніша зірка Сонячної системи, у надрах якої виробляється велика
кількість світла і тепла. Та лише одна двохмільярдна частина сонячної енергії надходить до
поверхні Землі. Однак цього достатньо, щоб обігріти нашу планету, дати рослинам і
тваринам енергію.
Здатність предметів природи накопичувати сонячне тепло певною мірою залежить від
їхнього забарвлення. Предмети темного кольору швидко поглинають сонячне світло і тепло, а
предмети, які мають світле забарвлення велику кількість його відбивають, тому відчутно не
нагріваються.
Оскільки ґрунт має темне забарвлення, то він швидко нагрівається, а під час нагрівання
виділяє у повітря вологу. Пораховано, що лише за 1 хвилину з поверхні Землі випаровується
близько 1 мільярда тонн води: 14 % – з суші, а 86 % – з поверхні Світового океану, оскільки
вільна поверхня океану відбиває лише 20 відсотків сонячного світла, а іншу кількість
поглинає, а тому нагрівається.
Та сонячне проміння не нагріває сніг, бо його забарвлення відбиває у зовнішній простір
близько 80 % сонячного світла. Та не зважаючи на це, холодний пухнастий сніг може бути
теплою ковдрою, яка «зігріває» ґрунт і захищає коріння рослин від вимерзання. Це можливо
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тому, що між сніжинками є повітря. Саме воно утримує тепло на поверхні ґрунту та захищає
рослини від вимерзання.
Одяг різного забарвлення теж по-різному накопичує сонячне світло і тепло. У темній
футболці вам ________________, а у світлій _______________, тому що
______________________________________________________________________________
Навчально-дослідницьке завдання
«Різноманітність рослин рідного краю»
Об’єкт
дослідження:
рослини,
які
ростуть
у
місті
(селі)
області
_____________________________________________________________________________.
Рік і термін проведення дослідження_______________________________________
Мета виконання: зробити перелік назв дерев, кущів і трав’янистих рослин, які часто
(рідко) трапляються у визначеній місцевості.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Хід виконання завдання. Спостерігаючи за рослинами, з’ясуй, які
з них часто (рідко) трапляються в місцевості, де ти живеш чи
відпочиваєш під час літніх канікул.
Назви дерев, кущів і трав’янистих рослин записуй до нижче
наведених таблиць. У відповідній колонці вказуй назву місцевості, де ти бачив указані
рослини.
У ході запису скористайся умовними позначками:
листяна порода дерева – лист. п. д.; хвойна порода дерева – хв. п. д.;
плодове дерево – пл. д.; декоративний кущ – дек. к.; плодовий кущ – пл. к.;
дикоросла рослина – дик. р.; культурна рослина – культ. р.; зернова рослина – зерн. р.;
лікарська рослина – лік. р.; овочева рослина – овоч. р.; квіткова рослина – кв. р.
Назви рослин ти можеш запитати у дорослих або з’ясувати із книжок.
Таблиця 1
Назва місцевості

Назва місцевості

Назва дерев, які ростуть у досліджуваній місцевості
часто
рідко

Таблиця 2
Назва кущів, які ростуть у досліджуваній місцевості
часто
рідко
Таблиця 3

Назва місцевості

Назва трав’янистих рослин, які ростуть
у досліджуваній місцевості
часто
рідко

Зроби висновок за результатами виконання завдання:
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________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ознайом учнів класу з переліком назв рослин, який ти склав.
З’ясуй, яких представників рослинного світу бачили однокласники.
На основі колективного обговорення записів складіть перелік назв
рослин, які часто (рідко) можна бачити на досліджуваній вами території.
Відповідно до результатів обговорення доповни власні записи у таблицях і заштрихуй
рядки, на яких записані назви рослин, що часто трапляються у досліджуваній місцевості
зеленим кольором, а червоним – назви рослин, які ви рідко спостерігали.
За допомогою умовних позначень, записів назв рослин чи їхніх малюнків зобразіть на
власноруч виготовленій карті результат досліджень.
Зробіть висновок__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Прочитайте текст «Різноманіття рослин» та допишіть його кінцівку.
Різноманіття рослин
Рослини мають велике значення для природи. Вони очищують повітря від пилу, диму,
шкідливих речовин і збагачують його киснем. Лише за 6 місяців 1 квадратний метр листя
виділяє у повітря таку кількість кисню: бузок – 1,1 кг, осика – 1 кг, дуб – 0,85 кг, сосна –
0,81 кг, клен – 0,62 кг, липа – 0,5 кг.
Рослини утримують у ґрунті вологу, а відмерлі їхні рештки збагачують його верхній шар
гумусом, підвищуючи у такий спосіб родючість ґрунту. Коріння рослин ущільнює його,
зупиняючи вимивання та видування родючого шару ґрунту.
Представники флори є одночасно їжею та домівкою для звірів, птахів, комах, риб. Люди
теж харчуються плодами багатьох рослин. Окрім цього, вони використовують їх як цінну
сировину у меблевій, паперовій, будівельній, хімічній, харчовій промисловості. Найбільше
господарське значення серед понад 200 видів різних дерев і кущів, що ростуть у лісах
України, мають сосна, дуб, бук, ялина, граб, береза, вільха.
У процесі життєдіяльності люди інтенсивно використовують різні рослини, тому
впливають на їхню чисельність та різноманіття. Щоб зберегти рослини у 1991-1992 роках,
було опубліковано перелік назв рослин, яких у природі Європи залишилося дуже мало.
Перелік налічував 4500 видів рослин, із яких 182 види ростуть в Україні.
Перше видання Червоної книги України (1980) було не повним і включало 151 вид
рослин. До другого видання книги (1996) було записано назви 439 видів рослин, серед яких
уже були назви 28 видів мохів, 17 видів водоростей, 27 видів лишайників та 30 видів грибів.
Необхідно зберігати рослини й насаджувати нові, оскільки лісів в Україні дуже мало.
Якщо всю територію нашої Батьківщини прийняти за 100 %, то лісами зайнято лише 14 %
(7 частина території держави), у той час як в інших країнах цей показник сягає позначки
29 %. Відтак на кожного жителя країн припадає 1,4 гектари лісів, у той час як на одного
українця лише – 0,2 гектари зелених насаджень.
Вплинути на збереження різноманіття рослинного світу України можуть і мої дії, а
саме:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Словничок
Флора – різні види дерев, кущів і трав’янистих рослин, що ростуть на будь-якій
території нашої планети.
На основі прочитаної інформації та результатів виконання завдання зробіть
висновок._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Навчально-дослідницьке завдання
«Різноманітність тварин рідного краю»
Об’єкт дослідження: тварини, які мешкають
у місті (селі)______________________________________________ області.
Рік і термін проведення дослідження______________________________
____________________________________________________________________
Мета виконання завдання: встановити перелік звірів, птахів, риб, комах, які часто
(рідко) трапляються у визначеній місцевості.
Передбачення можливих результатів виконання завдання:
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Хід виконання завдання. Спостерігаючи за звірами, птахами,
рибами, комахами з’ясуй, які з них часто (рідко) трапляються в
місцевості, де ти живеш чи відпочиваєш під час літніх та зимових
канікул.
Назви тварин записуй до нижче наведених таблиць. Вказуй назву місцевості, де ти їх
бачив. У ході запису скористайся умовними позначками:
домашні тварини – дом. тв.; бездомні тварини – безд. тв.; дикі звірі – д. зв.;
свійські птахи – св. пт.; перелітні птахи – перел пт.; зимуючі птахи – зим. пт.
прісноводна риба – пр. р.; морська риба – мор. р. шкідливі комахи – шк. к.;
нешкідливі комахи – нешк. к.
Назви тварин ти можеш запитати у дорослих або з’ясувати із книжок.
Таблиця 1
Назва звірів, які живуть у досліджуваній місевості
Назва місцевості
часто
рідко

Назва місцевості

Назва місцевості

Назва місцевості

Таблиця 2
Назва птахів, які живуть у досліджуваній місцевості
часто
рідко
Таблиця 3
Назва риб, які ростуть у досліджуваній місцевості
часто
рідко

Таблиця 4
Назва комах, які живуть у досліджуваній місцевості
часто
рідко

Проаналізуй власні записи та зроби висновок про мешкання звірів (птахів, риб, комах)
на досліджуваній території.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Ознайом учнів класу з переліком назв тварин, який ти склав.
З’ясуй, яких звірів бачили однокласники.
На основі колективного обговорення записів складіть перелік назв
звірів, які часто (рідко) зустрічаються на
обстеженій вами території, оскільки територія дослідження значно збільшилася.
Заштрихуй зеленим кольором рядки, у яких записані назви звірів (птахів, комах, риб),
що часто трапляються у досліджуваній місцевості, а червоним – назви звірів, які рідко можна
бачити на визначеній території.
За допомогою умовних позначень, записів назв звірів (птахів, комах, риб) чи малюнків
зобразіть результат досліджень на власноруч виготовленій карті.
Зробіть висновок__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Прочитайте текст «Тварини в природі» та допишіть його кінцівку.
Тварини в природі
На планеті Земля мешкають різні види тварин. На їхню чисельність постійно впливає
діяльність людей. Тому у 1991-1992 роках до Європейського Червоного списку були занесені
назви тварин, які потребують охорони, оскільки можуть зникнути із території Землі. Це назви
60 видів ссавців, 28 видів птахів, 37 видів рептилій, 19 видів амфібій, 38 видів прісноводних
риб, 238 видів безхребетних.
Різноманіття тваринного світу України теж різко зменшується. Кожний із вас добре знає
ведмедя, та чи залишиться ця тварина надалі у природі? Це питання постає тому, що кількість
ведмедів різко зменшується. Якщо в 70-х роках ХХ століття налічували 1300 ведмедів, то на
початку ХХІ століття – лише 360. До того ж ведмеді залишилися лише у Карпатських лісах.
Кількість інших видів тварин теж відчутно зменшилася. Перше видання Червоної книги
України містило опис 85 видів тварин, друге – 382 видів тварин.
На переконання багатьох учених, для того, щоб зберегти різноманіття тваринного світу,
необхідно як відновити й оберігати природу, так і повністю виключити негативний вплив
людської діяльності на середовище мешкання тварин. В Україні створено 23 природних
заповідники і 123 пам’ятки природи державного значення. На їхній території заборонено
людям вести господарську діяльність.
У будь-якій місцевості заборонено ловити різних тварин, знищувати їх чи тримати
вдома, розводити вогнища та будь-де залишати сміття. Такі та інші дії людей теж відчутно
впливають на кількість у природі звірів, птахів, риб і комах.
Мої дії матимуть позитивний вплив на чисельність тваринного світу, якщо я
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
На основі прочитаної інформації та результатів виконаного завдання зробіть
висновок_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Додаток К
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЕКТ
ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Проект «Досліджуємо воду»
Учасники навчальнодослідницької діяльності
Мета залучення дітей до
навчально-дослідницької
діяльності

Спосіб виконання
Форма взаємодії учасників
навчально-дослідницької
діяльності

Інтелектуальний продукт
навчально-дослідницької
діяльності учнів
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності

учні початкової школи
розширити й поглибити знання дітей про воду та її
властивості, розвивати вміння аналізувати та
систематизувати опрацьований матеріал; розвивати
уяву, аналітичне й образне мислення; сприяти
вихованню толерантної взаємодії між учасниками
діяльності
інтеграція самостійної й групової діяльності
індивідуально-спільна
(кожний учень (група учнів) виконує конкретно
визначену частину навчально-пізнавального
завдання, відтак його (їхнє) виконання здійснюється
незалежно від інших учнів, а потім результати
діяльності почергово презентують й обговорюють в
урочний час)
загадки, конкурсні запитання, тестові завдання,
схема «Значення води для природного середовища та
живих істот».
Урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Школярі об’єднуються в чотири групи. Учні першої групи досліджують властивості
води та здійснюють добірку матеріалів, у якій показують вияв властивостей води на прикладі
життєдіяльності живих організмів; діти другої групи, опрацювавши рекомендовану вчителем
літературу, складають перелік дослідів на підтвердження певних властивостей води,
консультуються з учителем щодо способу демонстрації дослідів; учні третьої групи готують
завдання (загадки, тестові завдання) для проведення конкурсу на кращого знавця таємниць
води; учні четвертої – узагальнюють інформацію про значення води для природного
середовища в цілому та для живих істот зокрема.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Характеристика властивостей води
 Рідина (синонім слова «вода» – «життя», «молодість»).
 Не має запаху.
 Не має смаку.
 Не має своєї форми, набуває форму посуду, в якому знаходиться.
 Може існувати в 3 агрегатних станах (рідкий – вода, твердий – лід, газоподібний –
пара).
 Прозора на вигляд.
 Зменшує об’єм під час нагрівання та збільшує у ході охолодження.
 Вода під впливом розчинених у ній речовин змінює властивості, приміром,
температуру кипіння й замерзання.

535

Таблиця 1
Вияв властивостей води на прикладі
Властивості води
життєдіяльності живих організмів
Розчиняє всі необхідні живому організмові
Найкращий розчинник серед відомих
сполуки (органічні та мінеральні речовини,
рідин.
гази).
Завдяки цьому температура тіла
Має високу теплопровідність.
теплокровних тварин практично однакова.
Можливість існування живих організмів у
Має високу температуру кипіння
земних умовах, бо температура на поверхні
(1000С).
Землі рідко досягає 1000С.
Випаровуючись, вона охолоджує тіло, з якого
Велика теплота випаровування.
випаровується (потовиділення).
Тверда вода (лід) легша від рідкої –
0
Максимальна густина при 4 С.
можливість існування організмів, які зимують
у водоймах.
Збереження форми живих клітин, можливість
Великий поверхневий натяг.
існування деяких організмів на водній
поверхні (водомірка, ряска).
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Питання-загадки
 Сидить дід за подушками і стріляє галушками. (Град)
 Вночі на лузі – гляньте ви! – Сивко пасеться без трави. (Туман)
 Хто малюнок на вікні / Уночі зробив мені? (Мороз)
 Що росте догори коренем? (Бурулька)
 По якій дорозі півроку їздять на коні, а півроку – без коня? (По льоду)
 На мене – чекають, а прийду – втікають. (Дощ)
 Розпустила крила і сонце закрила. (Хмара)
 Скатертина біла увесь світ накрила. (Сніг)
 У вогні не горить, у воді не тоне. (Лід)
 Мене частенько просять, ждуть,
А тільки покажусь – ховатися почнуть. (Дощ)
Тестові завдання
Речовина, яка без домішок не має запаху і смаку, це – ...
а) соняшникова олія;
б) вода;
в) нафта;
г) риб’ячий жир;
д) оцет.
2. Вибери речовини, які розчиняються у воді:
1) сіль;
2) пісок;
3) глина;
4) сода:
а) 1, 2, 3, 4;
б) 1, 4;
в) 2, 3;
г) 1, 3;
д) 1, 3, 4.
3. Чим відрізняються молекули води, льоду і водяної пари?
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а) розмірами;
б) кількістю атомів;
в) нічим не відрізняються;
г) молекули льоду і води однакові, а водяної пари – більших розмірів;
д) молекули води та водяної пари однакові, а льоду – менших розмірів
4. У якому випадку вода може розірвати закриту посудину, в якій вона міститься?
а) якщо посудину поставити біля гарячої батареї опалювання;
б) в кімнаті включити потужний вентилятор;
в) помістити в морозильну камеру;
г) поставити біля увімкненого телевізора;
д) обгорнути мокрою ганчіркою.
5. Для чого слони обливають себе та один одного у спекотні дні водою?
а) щоб нагрітися;
б) щоб охолодитися;
в) щоб загартуватися;
г) щоб приманювати бризками води рибу.
6. На цьому материку немає жодної річки. Це – …
а) Австралія;
б) Африка;
в) Євразія;
г) Антарктида;
д) Північна Америка.
7. Як ластівки попереджають нас про наближення дощу?
а) голосно кричать;
б) сидять у гніздах;
в) кружляють високо в небі;
г) купаються в росі;
д) літають низько над землею.
Проведення дослідів
Дослід 1
У попередньо підготовлену посудину налити невелику кількість води, покласти сірник і
прокоментувати положення сірника на її поверхні. Потім учні демонструють таку саму
посудину з сірником, який аналогічно до продемонстрованого досліду був покладений на
поверхню води, що під час перебування в морозильній камері перетворилася на лід. Після
уважного розгляду вмісту двох посудин, учні пропонують дати відповіді на такі запитання:
- Чи змінилося положення сірника у воді в другій посудині?
- Яким чином можна дістати сірник з льоду, не розморожуючи його?
За необхідності учень другої групи коментує результат досліду в такому контексті:
достатньо лід навколо сірника посипати сіллю, порахувати приблизно до 30 і дістати сірник.
Це можливо, тому що солона вода замерзає при температурі 200С.
Дослід 2
У попередньо підготовлену широку посудину наливають воду, кладуть декілька
сірників та шматочок цукру (бажано його розмістити в центрі посудини). Учнів класу
залучають до коментування зміни положення сірників у воді та зосередження їх у центрі
посудини. Після висловлювань однокласників дослід продовжують у такий спосіб: учень
опускає у воду (у центр посудини) мило і пропонує пояснити, що спричинило зміну
положення сірників у воді та концентрування їх біля стінок посудини.
За необхідності учень другої групи коментує результат досліду в такому контексті:
цукор поглинає воду, що викликає слабкий потік води до центру посудини, це спричинює
відповідний рух сірників. У результаті опускання мила зменшується поверхневий натяг води
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у центрі та збільшується біля країв посудини, тому сірники починають плавати, тільки
рухаються вони в протилежному напрямку, тобто до країв посудини.
Колективне заповнення таблиці
Таблиця 1
Значення води для природного середовища та живих істот
Що визначаємо?
Зміст значення
Значення води для природного
середовища
Значення води для тварин
Значення води для рослин
Значення води для людей
Зразок заповнення таблиці
Таблиця 2
Значення води для природного середовища та живих істот
Що визначаємо?
Зміст значення
Значення води
Збереження атмосфери, формування клімату;
для природного
підтримання водного балансу планети;
середовища
забезпечення кругообігу води в природі.
Складова живлення, що забезпечує; повноцінне
Значення води для тварин
функціонування організму;
середовище проживання певних видів тварин.
Повноцінний розвиток;
Значення води для рослин
живлення;
надходження з ґрунту мінеральних речовин.
Приготування їжі;
дотримання чистоти приміщень і власних речей;
Значення води для людей
задоволення технічних і промислових потреб;
дотримання чистоти та гігієни тіла.
Проект «Досліджуємо метал»
учні початкової школи
Учасники навчальнодослідницької діяльності
розширити й поглибити знання дітей про
Мета залучення дітей до
метали та їхні властивості; формувати вміння
навчально-дослідницької
порівнювати метали, зорово знаходячи
діяльності
елементи спільності та відмінності, з
урахуванням конкретних властивостей;
розвивати логічне мислення, спостережливість;
сприяти виховуванню культури спілкування з
використанням мережних інструментів
інтеграція самостійної й групової діяльності
Спосіб виконання
учасників навчально-дослідницької діяльності
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує конкретно
навчально-дослідницької
визначену частину навчально-пізнавального
діяльності
завдання, відтак його (їхнє) виконання
здійснюється незалежно від інших учнів, а
згодом результати діяльності почергово
презентують і обговорюють в урочний час)
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Інтелектуальний продукт
навчально-дослідницької
діяльності учнів

Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності

складання таблиць «Властивості олова та
способи його використання людиною»,
«Порівняння властивостей міді та олова»,
схеми «Властивості золота як металу»;
складання учнями кожної групи завдань на
перевірку засвоєння учасниками інших груп
вербально та зорово презентованої ними
інформації про метали
урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні класу об’єднуються в чотири групи та самостійно опрацьовують зміст статей,
рекомендованих учителем, з метою пошуку інформації про срібло (1 група), золото (2 група),
олово (3 група) та мідь (4 група). Опрацювати матеріал статей та стисло занотувати
інформацію, яку, на переконання кожного учня, доцільно використати на заповнення колонок
таблиць. Об’єднавшись у чотири групи, діти обговорюють дібраний матеріал і визначають,
які із записів варто використати на заповнення таблиць. Індивідуальне консультування з
учителем спрямоване на визначення правильності заповнення таблиць, обговорення способу
їхньої коментованої презентації та визначення варіанту перевірки слухового й зорового
зосередження учнів класу на змісті повідомлення.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
До кінця ХVІІІ століття вважали, що в природному середовищі існує всього 7 металів.
Це золото, срібло, ртуть, мідь, залізо, олово й свинець. Назву «благородні метали» отримали
золото і срібло.
Срібло
У сиву давнину його використовували в основному для виготовлення монет та
ювелірних прикрас. Сьогодні застосування цього металу значно розширилося. Зокрема срібло
є необхідним складником для виготовлення лабораторного посуду, зубних протезів,
ювелірних виробів, продукції на хімічних заводах. Срібло (точніше його солі) також
використовують у медичній галузі й фотолабораторіях. Необхідний цей метал і для виклику
штучного дощу.
Цікавим є такий факт, що зі срібла, маса якого всього 0,045 грамів, можна витягнути
дріт довжиною 100 метрів.
Розгляд виробів із срібла
з метою визначення основних властивостей металу
-Розгляньте виріб (ложка, ювелірна прикраса тощо).
- З якого металу, на вашу думку, він виготовлений?
- Як би ви охарактеризували цей метал? Якого він кольору? Який на дотик? Чи має
блиск?
Колективне обговорення змісту таблиці
Таблиця 1
Назви властивостей

Характеристика властивостей срібла

Металевий блиск
Електропровідність
Розчинність
Хімічні властивості
Фізичні властивості

Зберігає металевий блиск під дією вологи й повітря
Найкращий провідник електричної енергії
Легко розчиняється в кислотах
При кімнатній температурі покривається темним нальотом
Тягучий, пластичний і порівняно м’який метал
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Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Із золота, маса якого 0,04 грамів, можна витягнути дріт довжиною 100 метрів. Окрім
цього, цей благородний метал (робота з рис.)
Золото

розчиняється тільки в суміші
соляної та азотної кислот

не вступає в дію з неметалами (навіть при
нагріванні), окрім галогенів
не діють на нього кислоти
(соляна, азотна, сірчана)

Розгляд виробів із золота
з метою визначення основних властивостей металу
-Розгляньте виріб (ювелірна прикраса тощо).
-З якого металу, на вашу думку, він виготовлений?
-Як би ви охарактеризували цей метал? Якого він кольору? Який на дотик? Чи має
блиск?
Колективне обговорення змісту таблиці
1. Колективне обговорення записів у таблиці (таблиця 2).
2. Формулювання висновків про метал.
3. Визначення інформації, яка найбільше запам’яталася дітям (вразила своєю новизною,
цікавістю).
Таблиця 2
Назва властивостей
Характеристика властивостей золота
Металевий блиск
Має металевий блиск
Електропровідність
Добре проводить електричний струм
Розчиняється тільки в суміші певних кислот (соляної
Розчинність
та азотної)
Вступає в дію з деякими речовинами (хлором,
Хімічні властивості
бромом)
Фізичні властивості
Легко кується й плавиться
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Олово
Напевно, вам добре відома казка про стійкого олов’яного солдатика, зробленого із старої
ложки і закоханого в прекрасну балерину. Солдатика, який після багатьох пригод
розплавився у вогні, і від якого залишилося тільки сріблясто-біле сердечко. Та мало хто знає,
що він боявся не лише вогню, але й сильних морозів.
Як доказ, наведемо такий приклад: у дореволюційній Росії, зокрема у Петербурзі, в один
із зимових морозних днів перевіряли військові склади. У скринях, що знаходилися в
неопалюваних складах, зберігалися ґудзики, яких і не виявили ті, хто здійснював перевірку.
Заглянувши до скринь, вони побачили лише купи сірого порошку. Зрозуміло, що комірника,
який відповідав за збереження ґудзиків, чекало покарання за недбале виконання своїх
обов’язків. Утім, перевіряючі все ж таки прислухалися до наполегливих доказів комірника,
що в скринях ще донедавна лежали ґудзики. За роз’ясненням звернулися до Д. Менделєєва.
Відомий учений підтвердив той факт, що порошок, виявлений у скринях, – це сіре олово, на
яке і перетворилися ґудзики внаслідок низької температури повітря у військових складах.
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Із сплавів на основі олова раніше виготовляли
органні труби

посуд для заможних
людей

різноманітні ємкості для
зберігання олії, пального

поверхні дзеркал (сплав олова та ртуті)

Олово ще називають «металом консервної банки».
легко кується та спаюється
академік О. Ферсман назвав «металом консервної банки»

О
Л
О
В
О

біле олово – це
пластичний метал,
який за низьких
температур здатний
перетворюватися на
сіре олово

біле олово – це білий пластичний метал,
значна частина якого сьогодні
використовується для внутрішнього
покриття консервних банок з метою
запобігання окисленню жерсті, з якої
банки виготовлено, та псуванню
продуктів, що містяться в них

Сіре олово – це неметал. Він крихкий, має вигляд порошку,
стійкий до температур, нижчих від – 3,20С

Розгляд виробів із олова
з метою визначення основних властивостей металу
1.Розгляньте припой, матеріал яким спаюють деякі із металів.
2.З якого металу, на вашу думку, він виготовлений?
3.Як би ви охарактеризували цей метал? Якого він кольору? Який на дотик? Чи має
блиск?
Колективне обговорення змісту таблиці
1.Колективне обговорення записів у таблиці (таблиця 3).
2.Формулювання висновків про метал.
3.Визначення інформації, яка найбільше запам’яталася дітям (вразила своєю новизною,
цікавістю).
Таблиця 3
Назви властивостей
Металевий блиск
Електропровідність
Розчинність
Хімічні властивості
Фізичні властивості

Характеристика властивостей олова
Має металевий блиск
Добре проводить електричний струм
Реагує з киснем та кислотою (азотною)
Легко кується й плавиться

Стисла інформація (опрацьовують учні 4 групи)
Мідь
Безліч речей, які оточують нас, виготовлено із використанням міді. Це електромонтажні
дроти, деталі в машинобудуванні тощо. Необхідна мідь і на виробництві, і у побуті, і, як не
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дивно, в організмі людини. Найбільша її кількість виявлена в печінці та у тих ділянках кори
головного мозку, які відповідають за рух тіла. Мідь до організму людини надходить під час
споживання різних продуктів, зокрема таких як горіхи, гриби, устриці, печінка та питна вода.
Солі міді, що надходять до організму людини, негативно діють на бактерії холери, деякі види
вірусів та пліснявих грибків.
Виявляється, що рослинам мідь теж потрібна. Саме завдяки їй відбувається утворення
хлорофілу та подальше його збереження в клітинах рослин. Виявлено цей метал і в організмі
тварин. Приміром, блакитний колір лімфи у безхребетних тварин пояснюється вмістом міді.
Здавна відомо, що мідь має лікувальні властивості для організму людини.
Використовують її для зняття запальних процесів, заспокоєння болю, прискорення
дозрівання наривів, попередження інфекційних захворювань, стимулювання захисних сил
організму.
Мідь також має місцеву бактерицидну дію, а тому радять прикладати її до хворих
частин тіла, лікувати з її допомогою запальні процеси слизової оболонки рота й очей,
використовувати для стерилізація води.
Розгляд виробів із міді
з метою визначення основних властивостей металу
-Обережно розгляньте частину монтажного дроту.
-З якого металу, на вашу думку, його виготовлено?
-Як би ви охарактеризували цей метал? Якого він кольору? Який на дотик? Чи має
блиск?
Колективне обговорення змісту таблиці
1.Колективне обговорення записів у таблиці (таблиця 4).
2.Формулювання висновків про метал.
3.Визначення інформації, яка найбільше запам’яталася дітям (вразила своєю новизною,
цікавістю).
Таблиця 4
Назви властивостей
Характеристика властивостей міді
Металевий блиск
Не зберігає металевого блиску
Електропровідність
Найкращий провідник електричної енергії
Легко розчиняється в кислотах (холодній розведеній
Розчинність
азотній та гарячій концентрованій сірчаній)
При кімнатній температурі вкривається темним
Хімічні властивості
нальотом (сульфід Ag2S)
Поміркуйте й виконайте завдання
Завдання 1
Запропонуйте власний варіант продовження казки про стійкого олов’яного солдатика.
Прокоментуйте ті властивості металу, які були визначальними для вас під час роботи над
продовженням казки.
Завдання 2
1. Благородний блискучий метал сірувато-білого кольору, пластичний і ковкий, що
використовується для виготовлення ювелірних виробів, карбування монет.
2. Гості першого дня – … , другого – … , третього – … , хоч додому їдь.
3. Відновіть зміст вірша, доцільно використавши властивості одного із металів.
… дерева,
… гілля,
… пухнастим вкрита земля.
… у синьому небі хмарки,
в … заметах
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…стежки.
…-пре…
ліс приберіг
білочці…
…горіх. (Л. Первомайський)
-Пригадайте властивості срібла та міді й заповніть порожні рядки таблиці (таблиця 5).
Таблиця 5
Характеристика
Характеристика властивостей
Назви властивостей
властивостей срібла
міді
Зберігає металевий блиск
Металевий блиск
під дією вологи та повітря
(вуглекислого газу)
Найкращий провідник
Електропровідність
електричної енергії
Легко розчиняється в
кислотах (холодній
Розчинність
розведеній азотній та
гарячій концентрованій
сірчаній)
При кімнатній температурі
Хімічні властивості
вкривається темним нальотом
(сульфід Ag2S)
Дуже тягучий, пластичний
Фізичні властивості
і порівняно м’який метал
-Пригадайте властивості золота та олова й заповніть порожні рядки таблиці (таблиця 6).
Таблиця 6
Назви
властивостей
Металевий блиск

Характеристика
властивостей
золота
Має металевий блиск

Хороший провідник
електричної енергії

Електропровідність
Розчинність

Характеристика
властивостей олова

Розчиняється в суміші
кислот соляної та
азотної

Хімічні властивості
Фізичні властивості
Учасники навчальнодослідницької діяльності
Мета залучення дітей до
навчально-дослідницької
діяльності

Легко кується й плавиться
Проект «Досліджуємо крейду»
учні початкової школи
розширити й поглибити знання учнів про крейду, її
властивості, способи видобування, використання у
виробництві та в побуті, формувати вміння добирати
необхідну інформацію для складання загадок, ребусів,
кросвордів про крейду; розвивати креативне
мислення, сприяти вихованню толерантної взаємодії
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Спосіб виконання
Форма взаємодії учасників
навчально-дослідницької
діяльності

Інтелектуальний продукт
навчально-дослідницької
діяльності учнів
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності

інтеграція самостійної й групової діяльності
індивідуально-спільна
(кожний учень (група учнів) виконує конкретно
визначену частину навчально-пізнавального завдання,
відтак його (їхнє) виконання здійснюється незалежно
від інших учнів, а потім результати діяльності
почергово презентують і обговорюють в урочний час)
загадки про крейду та рисунок «Використання крейди
у виробництві та в побуті»
Урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Школярі об’єднуються у дві групи. Учні 1 групи з’ясовують властивості крейди в
процесі ознайомлення з матеріалами, запропонованими вчителем. Учні 2 групи,
опрацювавши різні джерела інформації, систематизують матеріал про використання крейди у
виробництві та в побуті. У вільний від занять час вони обговорюють способи систематизації
визначеного матеріалу та складають ребуси, загадки, кросворди. Презентація
інтелектуальних продуктів здійснюється на уроці природознавства.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Крейда – це осадова напівзв’язна мазка малозцементована біла гірська порода, що
утворюється на дні морів унаслідок нагромадження залишків морських планктонних
водоростей та дрібних частинок черепашок, які можна помітити, розглядаючи порошок
крейди під мікроскопом.
Крейда є в багатьох місцях України. Відомі великі її поклади на Донбасі, у
Придніпров’ї, Придністров’ї. Розрізняють крейду озерну (гажа), іспанську (стеарит),
французьку (тальк), червону (суміш з глиною) та інші.
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Використання крейди у промисловості та побуті
Для письма на класній дошці використовують білу крейду. Їй надають форму
чотирикутної палички з шириною кожної бічної поверхні 5-6 міліметрів. Проте писати на
дошці краще не пресованою у формі паличок крейдою, а природною (грудковою). Тому її
розпилюють на квадратики певного розміру й форми. Щоб гарно писати на дошці, крейда
повинна бути сухою і м’якою, але не пересушеною, оскільки вона під час письма
кришитиметься.
Пишуть на класній дошці не тільки білою, але і кольоровою крейдою. Її можна придбати
в магазині або виготовити самостійно. Для цього достатньо покласти грудочку білої крейди у
розчин фарби потрібного кольору, після чого добре висушити.
Застосовують крейду як малярну фарбу для побілки приміщень, виготовлення замазок,
зубних паст і порошків, як наповнювач гуми і паперу тощо. Значна кількість її йде на
виробництво вапна. Отже, її використовують також у сільському господарстві, паперовій і
гумовій промисловості, на будівництві тощо.

544

Колективний аналіз рисунка з метою формулювання висновку
про використання крейди на виробництві та в побуті

Використання крейди

Використання в промисловості:

Виготовлення

Використання в побуті:

Варіант заповнення рискнка
фармацевтичній

цукровій

будівельній
косметологічній

Використання крейди

Використання в промисловості:
паперу

клею

фарби

скла

пластику

вапна

Виготовлення
кераміки

емульсій

добрив

лаків

комбікормів

гуми

Використання в побуті: побілка
стовбурів дерев

огорож

стін

бордюрів

Рис. 1. Використання крейди на виробництві та в побуті
Формулювання висновку про властивості крейди
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Колективне складання учнями груп загадок про крейду
Загадки про крейду
 Не треба паперу, не треба ручки.
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Пишу і малюю різні штучки.
Можу бути білою, а можу – кольоровою.
Ти щодня у школі бачишся зі мною.
 Біла, жовта, кольорова –
Легко писати і на дошці, й на тротуарі.
Легко витирається і дощем змивається.
Як це називається?
 Маленька, біленька, на дошці гуляє, сліди залишає.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Проект «Досліджуємо вугілля»
Учасники навчально-дослідницької
діяльності
Мета залучення дітей до навчальнодослідницької діяльності

Спосіб виконання
Форма взаємодії учасників навчальнодослідницької діяльності

Інтелектуальний продукт навчальнодослідницької діяльності учнів
Презентація результатів навчальнодослідницької діяльності

учні початкової школи
ознайомити з основними властивостями
вугілля: походженням, видобутком та
використанням корисної копалини в
промисловості та побуті; формувати вміння
опрацьовувати різні джерела інформації,
виокремлювати необхідну пізнавальну
інформацію та узагальнювати її у вигляді
загадки; розвивати креативне та логічне
мислення; сприяти вихованню культури
спілкування
інтеграція самостійної й групової діяльності
індивідуально-спільна
(кожний учень (група учнів) виконує
конкретно визначену частину навчальнопізнавального завдання, відтак його (їхнє)
виконання здійснюється незалежно від інших
учнів, а потім результати діяльності
почергово презентують і обговорюють в
урочний час)
рисунки «Вугілля як речовина», «Способи
видобування вугілля», «Використання
вугілля в промисловості»; загадка(и) про
вугілля
Урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні класу об’єднуються в три групи та залучаються до виконання різних завдань. Учні
1 групи опрацьовують зміст статей, рекомендованих учителем, узагальнюють інформацію
про вугілля як речовину. Учні 2 групи дізнаються про те, як утворюється вугілля, учні
3 групи систематизують відомості про видобуток вугілля та його використання в
промисловості та в побуті. Колективна робота учнів трьох груп спрямована на слухове
зосередження членів кожної із груп на презентаціях інтелектуальних продуктів з метою
узагальнення сприйнятої інформації в процесі складання загадки про вугілля.
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Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Про вугілля як речовину
Вугілля – це продукт, що має неоднакову текстуру й структуру та характеризується
різними відтінками кольору, наявністю або відсутністю блиску. Можна спостерігати чорне
блискуче, тьмяно-блискуче або матове вугілля.
Вугілля – це тверда осадова порода, що утворилася з рослинних залишків шляхом
вуглефікації. Вугілля вважається незвичайною гірською породою, тому що
 утворилося з органічного матеріалу (відмерлих рослинних залишків);
 горить і виділяє тепло (на відміну від інших порід).
До складу вугілля входять вода, вуглець (він надає корисній копалині чорного кольору) і
леткі речовини з невеликою кількістю мінеральних домішок, що утворюють попіл у процесі
спалювання.
Вугілля поділяють на види: буре, кам’яне, антрацит.
Колективне опрацювання рисунка з метою формулювання висновку
про властивості корисної копалини

В
У
Г
І
Л
Л
Я

тверда осадова копалина ____________ кольору з різними
відтінками: ___________________________ матовим
копалина, що _____________ і під час спалювання залишає
попіл
складається з вуглецю, ________, летючих речовин з
мінеральними домішками

Варіант заповнення рисунка
тверда осадова копалина, чорного кольору з різними
відтінками: блискучим, тьмяно-блискучим, матовим
В
У
Г
І
Л
Л
Я

копалина, що горить і під час спалювання
залишає попіл

складається з вуглецю, води, летючих речовин з
мінеральними домішками

Рис. 1. Вугілля як речовина
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Спосіб утворення вугілля
У кам’яно-вугільний період, що тривав приблизно 360-286 мільйонів років тому,
утворилася значна частина покладів вугілля. Джерелом вугільних родовищ стали доісторичні
тропічні дерева, які росли в болотистих місцевостях і були значно більшими за розмірами від
сучасних. Відмираючи, рослини падали на дно боліт, а їхнє місце займали молоді дерева. З
часом вони теж відмирали й падали у болота, води яких містили лише незначну кількість
кисню. Повільно гниючи, дерева перетворювалися на торф (перша стадія утворення вугілля).
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Минав час. На торф’яні болота вітром наносило різні гірські породи, зокрема, шари піску.
Під їхньою вагою, як під пресом, торф поступово ущільнювався й ставав вугіллям.
Частково дослідити такі процеси можна на основі вивчення фрагментів покладів вугілля.
У процесі детального розгляду, а саме під мікроскопом, на деяких із них можна розгледіти
відбитки листя, насіння, структуру деревини рослин кам’яно-вугільного періоду.
Завдання для перевірки усвідомленого сприймання
учнями 2 групи стислої інформації
- Доповніть речення словами:
Доісторичні тропічні дерева росли у … .
У болота падали … .
У болотній воді було мало … .
Гниючи, дерева перетворювалися на … .
Торф під вагою гірських порід перетворювався на ... .
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Видобуток вугілля та його використання
в промисловості та у побуті
Спосіб видобутку вугілля залежить від глибини залягання покладів корисної копалини.
Якщо їх виявлено на глибині, що не перевищує 100 метрів, то здійснюють відкритий
видобуток копалини з кар’єру. Для видобування вугілля з великих глибин використовуються
шахти. Це так званий підземний спосіб видобутку (рис. 2).
Вугілля використовують (рис. 3)
 для здійснення різних виробничих процесів (приміром, як виплавка металу в
домнах), отримання електроенергії, обігріву приміщень;
 як паливо на електростанціях, заводах;
 як сировину для виготовлення різноманітних речовин (фарб, антисептиків,
медикаментів, засобів для миття, парфумів, добрив, гербіцидів, отрутохімікатів, засобів
побутової хімії, сахарину (замінника цукру), аміаку, кам’яно-вугільної смоли, коксу
(утворюється з вугілля шляхом нагрівання його до температури 1000 С без доступу повітря).
Колективний аналіз рисунка «Способи видобування вугілля»
Способи видобування вугілля
глибина залягання: до
100 метрів
спосіб видобування:
відкритий
кар’єри

глибина залягання: понад
100 метрів
спосіб видобування:
підземний
шахти

Рис. 2. Способи видобування вугілля
Формулювання висновку про способи видобування вугілля
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Колективний аналіз рисунку «Використання вугілля в промисловості»

Використання вугілля

як палива на електростанціях, заводах
парфумів

ядохімікатів

засобів побутової
хімії

як сировини для виготовлення
добрив

медикаментів

засобів для миття

антисептиків

для здійснення різних виробничих процесів
виплавка металу в домнах

фарб

гербіцидів

коксу

аміаку

обігріву приміщень

отримання електроенергії

Рис. 3. Використання вугілля в промисловості
Колективне складання учнями груп загадок про вугілля
Це – корисна копалина, тверда на дотик, має здатність горіти. До назви цієї речовини
додають слова «кам’яне» або «буре». Утворилася вона із рослинних залишків на дні боліт. За
кольором може мати різні відтінки чорного кольору, бути блискучою або матовою. У
залежності від глибини залягання корисної копалини, її видобувають у кар’єрах чи шахтах.
Використовують для здійснення різних виробничих процесів, виготовлення речовин
(приміром, добрив, фарб, ліків, парфумів тощо) та для опалення будинків.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Проект «Досліджуємо злакові рослини»
учні початкової школи
Учасники навчальнодослідницької діяльності
розширити та поглибити знання дітей про хліб,
Мета залучення дітей до
зокрема, способи його виготовлення в різні періоди
навчально-дослідницької
розвитку цивілізації; з’ясувати походження
діяльності
зернових культур, особливості їхнього
вирощування, харчову цінність, спосіб
використання; сформувати навички сприймання
хлібу як геніального винаходу людства, що поєднав
минуле, сучасне і майбутнє; сприяти вихованню
шанобливого ставлення до хліба, повагу до людей
хліборобської праці
інтеграція самостійної й групової діяльності
Спосіб виконання
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує конкретно
навчально-дослідницької
визначену частину навчально-пізнавального
діяльності
завдання, відтак його (їхнє) виконання
здійснюється незалежно від інших учнів, а потім
результати діяльності почергово презентують і
обговорюють в урочний час)
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Інтелектуальний продукт
навчально-дослідницької
діяльності учнів
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності

кросворд, таблиці «Способи виготовлення хліба в
історичній послідовності», «Особливості,
походження, вирощування, використання та
харчова цінність злакових культур (пшениці,
ячменю, жита, вівса, риса, кукурудзи, проса)»
Урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні класу об’єднуються у дев’ять груп. Учні першої групи з’ясовують лексичне
значення таких слів, як борошно, пшениця, мука, зерно, злак. Самостійно опрацьовують зміст
таблиці 1 та формулюють висновок про вплив розвитку цивілізації на спосіб виготовлення
хліба. Учні інших груп самостійно опрацьовують статті, рекомендовані вчителем, а також
зміст таблиць 2-7 і з’ясовують особливості, походження, вирощування, використання та
харчову цінність таких злакових культур, як пшениця (учні другої групи), ячмінь (учні
третьої групи), жито (учні четвертої групи), овес (учні п’ятої групи), рис, кукурудза (учні
шостої групи), просо (учні сьомої групи). Колективною роботою учасників усіх груп
передбачено складання запитань до кросворду.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Таблиця 1
Послідовність
Спосіб виготовлення хліба
етапів
І

Збирали і жували зерна

ІІ

Товкли зерна за допомогою твердих предметів

ІІІ

Перетирали зерна між двома каменями

ІV

Виготовляли борошно, змішавши його з водою, отримували тісто,
яке розкачували та випікали на розпеченому камені біля вогнища

V

Тісто виготовляли з додаванням дріжджів та випікали

Формулювання висновку про вплив розвитку цивілізації
на спосіб виготовлення хліба
______________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Таблиця 2
Основні параметри
Стисла характеристика
характеристики
Назва зернової
Пшениця
культури
Походження рослин
7 тис. років тому, Туреччина, Ірак, Йордан, Єгипет
Особливості
Тверда пшениця – теплолюбна, вимоглива рослина. М’яка
вирощування
пшениця – добре росте у помірних кліматичних умовах
Харчова цінність
Крохмаль, рослинні білки, вітаміни, мікро- та макроелементи
Використовують для виробництва пшеничної та манної круп,
Спосіб використання
макаронів, вермішелі. Пшениця йде на борошно для хліба
Вшановували, зображуючи на гербах багатьох країн
Цікава інформація
Центральної Азії (Афганістан, Таджикистан, Вірменія та інші)
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Формулювання висновку про харчову цінність пшениці
______________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Таблиця 3
Основні параметри
Стисла характеристика
характеристики
Назва зернової культури
Ячмінь
Походження рослин
100 тис. років тому в Месопотамії
Особливості
Скоростигла, холодостійка зернова культура
вирощування
Містить білки, які погано перетравлюються організмом
Харчова цінність
людини. Хліб кришиться, швидко черствіє
Спосіб використання
Готують різні супи, соуси, пудинги
Росте навіть у Заполяр’ї і в горах на висоті аж до 5000 м
Цікава інформація
над рівнем моря
Формулювання висновку про спосіб використання ячменю
___________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 4 групи)
Таблиця 4
Основні параметри
Стисла характеристика
характеристики
Назва зернової культури
Жито
Походження рослин
4 тис. років у районі Закавказзя
Характеризується зимостійкістю та невибагливістю до
Особливості вирощування
ґрунтів, стійкістю до хвороб та шкідників
Харчова цінність
Містить вітаміни, амінокислоти
Спосіб використання
Випікають хліб, який тривалий час не черствіє
Цікава інформація
Назва рослини походить від слова «жити»
Стисла інформація (опрацьовують учні 5 групи)
Таблиця 5
Основні параметри
характеристики
Назва зернової культури
Походження рослин
Особливості
вирощування
Харчова цінність
Спосіб використання
Цікава інформація

Стисла характеристика
Овес
Походить з Китаю, Монголії. В Європі вперше
з’явився в бронзовому віці
Висока життєстійкість. Кращі врожаї дає у вологій
місцевості
Легко засвоюється, рекомендують для дитячого
дієтичного харчування. Містить жири, білки, цукор,
органічні кислоти, багато крохмалю
Із зерна виготовляють вівсяні крупи, толокно, пластівці,
печиво
Вівсяні пластівці дають дітям, щоб вони мали багато сил,
не дарма їх назвали іменем давньогрецького героя
Геркулеса. Для
випікання хліба овес широко не використовується
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Формулювання висновку про харчову цінність рослини
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 6 групи)
Таблиця 6
Основні параметри
характеристики
Назва зернової культури

Стисла характеристика

Рис
7 тис. років тому почали вирощувати народи Китаю та
Походження рослин
Індії
Особливості
Зернова культура з високою вимогливістю до тепла й
вирощування
вологості
Має найвищу калорійність. Зернівки рису містять цінні
Харчова цінність
білки, жири та близько 70 % крохмалю. В оболонках
неочищеного рису є вітамін В
Через низький вміст клейковини рисове зерно більшості
сортів не підходить для випікання хліба. Деякі сорти рису
Спосіб використання
використовують для виготовлення борошнистих,
круп’яних і кондитерських виробів
Першими з європейців куштували рис воїни великого
Цікава інформація
полководця Олександра Македонського (356-323 р. до
н. е.) під час загарбницьких походів на азіатські держави
Формулювання висновку про спосіб використання рису
________________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 7 групи)
Таблиця 7
Основні параметри
Стисла характеристика
характеристики
Назва зернової
Просо
культури
Походить із сухих областей Індії. Згодом просо потрапить до
Походження рослин
Китаю. В Україні відоме ще з часів трипільської культури
Особливості
Посухостійка зернова культура, поширена переважно в
вирощування
тропіках і субтропіках
Поживний продукт, який містить більше білків, ніж зерно
Харчова цінність
рису та ячменю
В їжу просо вживають у вигляді круп, які називають
Спосіб використання
пшоном. Готують розсипчасту кашу, а з борошна печуть
коржі і хліб
Слово «пшоно» походить від давнього слова «пихати», що
Цікава інформація
означає товкти. Назва свідчить про те, що в давнину зерно не
мололи, а товкли в ступі
Формулювання висновку про спосіб використання проса
________________________________________________________________________________
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Колективне складання кросворду
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Запитання кросворду
1. Яке старослов’янське слово з коренем «зол» має початкове значення –
«зелені пагінці»?
2. Яке давнє слов’янське слово індоєвропейського походження має спільний корінь зі
словами «зріле», «зріти», означає «дозрілий плід»?
3. Яке слово походить від назви давньогрецьких горщиків для випікання хліба –
«клібанос»?
4. Яке слово було запозичене ще трипільськими племенами зі східно-кавказьких мов, де
воно означало «ячмінь»?
5. Яку давню зернову культуру з високою вимогливістю до тепла й вологості називають
«сином води і сонця»?
6. Що отримують, коли змішують борошно з водою?
7. Яку другу назву має маїс?
Примітка. Якщо правильно відгадаєте кросворд, то у виділених клітинках прочитаєте
назву суцвіття, яке мають більшість злаків.
1.

2.
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Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні класу об’єднуються в п’ять груп. Учасники першої групи опрацьовують зміст
статей та виокремлюють інформацію, яку, на їхній погляд, доцільно використати під час
складання загадки та у стислому повідомленні про сіль як речовину. Учні другої групи
опрацьовують літературу та готують інформацію про родовища солі та способи її
видобування на території України. Учні третьої групи опрацьовують літературу з метою
інформування на тему «Чим корисна та шкідлива сіль». Учасники четвертої групи
опитують учнів та їхніх батьків і з’ясовують способи використання солі у побуті. Учасники
п’ятої групи добирають прислів’я, загадки, казки про сіль.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Кухонна сіль – це речовина, що має вигляд прозорих кристалів, гіркуватих на смак, які
швидко поглинають воду, тверді на дотик, не мають запаху, добре розчиняються у воді
(незалежно від її температури). Водний розчин солі замерзає при низьких температурах
повітря.
Розрізнення видів солі здійснюють з урахуванням місця розташування покладів та
способу видобування. Приміром, сіль можна добувати з морської води (садну), з надр землі
(кам’яну), з підземних розчинів (виварну) чи із озер (самосадну).
За якістю сіль поділяють на екстру, вищий, перший і другий сорти. Харчова кухонна
сіль (кам’яна, самосадна, садна) може бути сіяною й меленою. За розміром зерен меленій солі
надають певний номер: від 0 до 3. Якість найбільших за розмірами зерен відповідає цифрі 3.
Сіль може бути йодованою (якщо до її складу додають йодид калію). Зберігають таку
сіль до 6 місяців. Йодовану сіль радять споживати людям, що мають певні захворювання, або
з метою профілактики певних захворювань.
Дієтична сіль збагачена такими мікроелементами, як магній і калій. Таку сіль
рекомендують споживати людям із остеохондрозом та захворюваннями серцево-судинної
системи.
Морську сіль добувають із морської води шляхом випаровування. Вона багата
мінералами й мікроелементами.
Сіль грубого помолу, столова і кулінарна, – це очищена речовина, що не містить
домішок. Найбільш очищеною (рафінованою) є столова сіль, яку ми щодня додаємо до страв.
Добова норма споживання солі для дорослої людини – 10-15 грамів.
Розгляд солі різних сортів (приміром, кухонна кам’яна помолу № 1, кухонна
виварна «Екстра»)

Сіль кухонна кам’яна помолу № 1

Сіль кухонна виварна «Екстра»
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Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Україна має великі й унікальні за якістю поклади кухонних солей. За хімічною чистотою
їх можна вважати кращими у світі. Основні запаси знаходяться в Донбасі (Слов’янськ,
Артемівськ), Придніпровській низовині (біля Лубен, на горі Золотусі біля Ромен),
Прикарпатті (Дрогобич, Калуш, Долина), Закарпатті (Солотвино) та у Криму. Найбільші
запаси кам’яної кухонної солі дуже високої якості залягають на глибинах від 100 до 200 м у
Донбасі. Саме у цій місцевості видобувають найбільшу кількість кухонної солі в Європі.
Є в Україні й родовища, представлені підземними розсолами та ропою озер (води
Сакського і Перекопського соляних озер і води озер і лиманів, розташованих на півдні
України). Запаси кам’яної солі та природних розсолів в Україні досить значні й складають
понад 9 міліардів тон. Високоякісні кам’яні солі постачають (експортують) із України в інші
країни світу.
Як наші предки добували сіль?
Наші предки добували сіль у такий спосіб: спочатку діставали із шахт (так званих
«криниць» або «вікон», що сягали в глибину на 60-90 метрів) соляну ропу, потім розливали її
у величезні сковороди площею від 5 до 40 метрів і виварювали вологу.
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Чим корисна та шкідлива сіль?
Сіль – це традиційний продукт на нашому столі, оскільки використовується під час
консервування харчових продуктів та для приготування їжі. Незначне підсолення страв
позначається на їхніх смакових якостях та є корисним для людини. Існує багато доказів того,
що в щоденному раціоні певна кількість солі необхідна для нормального функціонування
організму. Саме завдяки їй відбувається регулювання водного балансу в організмі,
забезпечується нормальна робота шлунку, підтримується кров’яний тиск у судинах. Сіль
входить до складу крові, жовчі, клітинної рідини. Вона містить також важливі організму
людині мікроелементи – натрій і хлор.
Незважаючи на це, сіль називають «білою смертю» або «повільною отрутою». Поява
таких назв спричинена наслідками надмірного споживання солі. Головним і найбільш
очевидним ускладненням зловживання сіллю є затримування води в організмі, що
призводить до погіршення зору, набуття надмірної ваги, підвищення артеріального тиску,
порушення обміну речовин в організмі, виникнення захворювань нирок, серця.
На переконання вчених, кількості солі, що надходить в організм людини з продуктами
тваринного й рослинного походження, цілком достатньо для забезпечення нормального
функціонування організму. А тому щоденна доза споживання солі не повинна перевищувати
3-5 грамів за умови, якщо людина мешкає в країнах із спекотним кліматом, і досягати
позначки 20 грамів для тих, хто проживає у країнах із холодним кліматом.
Чим можна замінити сіль?
Відвикнути від надмірного споживання солі нескладно. Ось декілька порад тим, хто
вирішив обмежити споживання солі.
1. Протягом двох тижнів приймати в основному їжу, що не вимагає підсолювання;
потреба в підсолюванні їжі відпаде сама собою.
2. Використовувати висушену морську капусту як замінник солі.
3. Споживати смакові замінники солі – «гострі» овочі, ароматичні трави й кислі фрукти.
Приміром, часник, хрін, цибулю, редьку, петрушку, кріп, різні дикорослі трави та соки
(журавлиновий, гранатовий, апельсиновий).
Стисла інформація (опрацьовують учні 4 групи)
Використання солі у побуті
Сіль – це речовина, яку інтенсивно використовують у побуті. Ось декілька порад:
- машинне скло не запітніє зсередини, якщо його протерти ганчіркою, змоченою в
слабкому розчині солі;
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- плями від різних компотів (соків) не залишаться на одязі або світлому килимі, якщо їх
відразу ж засипати великою кількістю солі та дати їй увібрати всю рідину, а потім охайно
очистити поверхню тканини;
- на кухні сіль теж знадобиться. Для того, щоб сік зберігся всередині курки, її тушку
перед запіканням у духовці натирають сіллю.
- варити яйця потрібно в підсоленій воді – шкаралупка ніколи не трісне.
Сіль також використовують для
- підсолювання продуктів, щоб довше зберігалися;
- приготування консервів;
- профілактики йодного дефіциту;
- вичинювання хутра.
Прислів’я про сіль
 Де лише сіль, хліб і каша – там батьківщина наша.
 Без солі, без хліба немає обіду.
 Без солі не смачно, без хліба не ситно.
 Де хліб, сіль, каша, там домівка наша.
 Є хліб – солі нема, є сіль – хліба нема.
Загадки про сіль
 У воді родиться і води боїться. (Сіль)
 Кристалиночки тверді,
Світлі — аж іскряться.
Народились у воді,
А води бояться. (Сіль)
 Білий камінь у воді тане. (Сіль)
Казки про сіль
 «Казка про сіль».
 «Сіль у страві».
 «Хліб, виноград та сіль».
Фразеологізми про сіль
Вислів «сіль землі» вживається в значенні кращі люди свого часу. Історія виникнення
висловлювання така: у так званій «нагірній проповіді» Христос звертається до своїх учнів з
такими словами: «Ви сіль землі. Якщо ж сіль втратить силу, то чим зробиш її солоною?
Вона не потрібна ні на що, її тільки викинути геть на попрання людям» (Матф., 5:13).
Вислів «соляний стовп» означає непорушність, а «перетворитися на соляний стовп» має
значення завмерти від несподіванки, подиву, обурення. За біблійною легендою, перед
знищенням Содому ангели попередили праведника Лота, щоб він негайно йшов з міста, не
оглядаючись. Та дружина Лота переступила цю заборону, за що її було перетворено на
соляний стовп.
Колективна складання учнями всіх груп
загадки про сіль
Це побутова речовина, що має вигляд ________________________________________
__________________________________. Видобувають її ____________________________
_____________________________________________________________________________.
Використовують ____________________________________________. Якщо людина споживає
страву, у якій її _______________, то це зашкоджує її організму. Якщо ж споживають
_______________ кількість цієї речовини, то людина відчуває втому, м’язову слабкість,
втрачає апетит. Про неї згадано у багатьох творах відомих письменників,
______________________________________________________________________________,
а також складено казки _________________________________________________________.
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Варіант змісту загадки
Це побутова речовина, що має вигляд прозорих кристалів, гіркуватих на смак.
Видобувають її з гірської породи або із вод деяких водоймищ. Використовують під час
приготування їжі. Якщо людина споживає страву, у якій її багато, то це зашкоджує її
організму. Якщо ж споживають недостатню кількість цієї речовини, то людина відчуває
втому, м’язову слабкість, втрачає апетит. Про неї згадано у багатьох творах відомих
письменників, а також складено казки «Хліб, виноград та сіль», «Сіль у страві».
Проект «Досліджуємо мило»
учні початкової школи
Учасники навчальнодослідницької діяльності
розширити й поглибити знання учнів про
Мета залучення дітей до
мило як продукт, його склад і способи
навчально-дослідницької
використання; розвивати просторову уяву,
діяльності
спостережливість; сприяти вихованню
охайності
інтеграція самостійної й групової діяльності
Спосіб виконання
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує
навчально-дослідницької
конкретно визначену частину навчальнодіяльності
пізнавального завдання, відтак його (їхнє)
виконання здійснюється незалежно від інших
учнів, а потім результати діяльності почергово
презентують і обговорюють в урочний час)
діаграмне представлення опитування учнів
Інтелектуальний продукт
щодо розуміння ними складу мила й способів
навчально-дослідницької
його використання; рисунки «Визначення
діяльності учнів
якостей туалетного мила» та «Способи
використання мила», загадки про мило
Урок природознавства
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності
Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні об’єднуються в чотири групи. Представники першої групи здійснюють опитування
школярів 3-5 класів, під час якого з’ясовують, чи знають респонденти складові, з яких
виготовляють мило, та з якою метою його використовують у їхніх родинах. Кінцевий
результат роботи – діаграмне представлення узагальнених результатів опитування учнів.
Учні другої групи готують стисле повідомлення «Миючі засоби наших предків». Учні третьої
групи опрацьовують різні джерела інформації й узагальнюють матеріал про те, яким чином і
з яких складників виготовляють мило й узагальнюють опрацьований матеріал схематично.
Учні четвертої групи читають рекомендовану літературу з метою пошуку інформації, що
доводить залежність стану здоров’я людей від інтенсивності миття ними рук, та схематично
представляють способи використання мила. Колективна робота учнів чотирьох груп
спрямована на складання загадки (загадок) про мило.
Учні першої групи здійснюють опитування за такими запитаннями:
1. З чого, на вашу думку, виготовляють мило?
2. Яким чином у вашій родині використовують мило?
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Колективне узагальнення результатів опитування учнів 3-5 класів
Аналіз результатів опитування учнів за першим запитанням
1 % учнів уважає, що мило виготовляють з жаб’ячої піни; 4 % переконані у тому, що до
складу мила входить глина; така сама кількість учнів зазначає, що мило виготовляють із
шампуню; на переконання 5 % дітей, з цією метою використовують жир тварин; 10 % учнів
указують на такі складові мила, як крейда, вода, крем; 21 % дітей уважає, що мило
виготовляють з піску; і 65 % опитуваних учнів називають олію як основну речовину, з якої
виготовляють зазначений засіб для миття (діаграма 1).
Діаграма 1

Аналіз результатів опитування учнів за другим запитанням
1 % учнів використовують мило на виготовлення розчину для надування мильних
бульок; 4 % дітей використовують мило для прання речей; 35 % опитуваних уважають, що
миття рук із використанням мила сприяє знищенню мікробів; для 60 % учнів мило – це засіб,
за допомогою якого вони позбавляються від різних забруднень (діаграма 2).
Діаграма 2
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Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Засоби, які використовували наші предки для миття
Коли та в якій країні почали варити мило ніхто не знає, проте достовірно відомо, яким
було перше мило та у який спосіб його готували. Рецепт був надзвичайно простий: потрібно
було варити разом жир і попіл. Саме з цих речовин у процесі варіння готувалася суміш для
миття. Варто зазначити, що миловаріння як ремесло виникло лише в ХІV столітті. За часів
Людовика XIV миловарні були збудовані у Версалі.
Рослини теж використовували як засоби для миття. На території нашої країни росте
мильнянка. У її коренях містяться речовини (сапоніни), які надають розчинам здатності
пінитися. Така властивість і спричинила появу нової назви. Рослину в народі почали називати
«мильним коренем» і використовувати під час прання. В інших країнах, зокрема в
Південній Америці, з цією метою використовували плоди дерев, що теж мали здатність
пінитися.
Слово «мило» в перекладі з англійської мови (soap) означає давню назву гори Сапо в
Римі. Саме на ній жінки прали білизну.
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Процес виготовлення різних сортів мила
У який спосіб виготовляють мило сьогодні? Цей процес зовсім неважко зрозуміти, якщо
вивчаєш хімію. Оскільки вивчення цього предмета попереду, спробуємо пояснити процес, не
вдаючись до конкретизації деталей. Перегляд відеосюжету: у великих автоклавах нагрівають
воду, до якої додають жир. Після того, як під час варіння утворилися нові речовини (гліцерол
і жирні кислоти), додають ще одну (розчин натрію карбонату). Для того, щоб із загальної
маси виділити мило, до розчину додають ще одну речовину (натрій хлорид). У результаті на
поверхню спливають кульки. З цієї маси (ядрового мила) і виготовляють звичайні сорти
господарського мила.
Для виготовлення туалетного мила масу, що утворилася в результаті переробки жиру,
висушують, змішують із барвниками й речовинами, що мають різні запахи, піддають
пластичній обробці та розподіляють на брусочки потрібної форми. Вищі сорти туалетного
мила виготовляють виключно із високоякісних натуральних жирів: яловичого (60-65 %),
свинячого (15-20 %) та кокосової олії (15-20 %). У дешевих сортах мила значну частину його
компонентів складають синтетичні (штучно виготовлені) речовини.
Колективний аналіз рисунка з метою формулювання висновку
про способи визначення якості мила
Визначальні якості туалетного мила
здатність добре
розчинятися
в холодній воді й
утворювати піну

стійкість
до дій
зовнішнього
середовища

здатність
тривалий час
зберігати
дію миття

відсутність крихкості,
тобто пластичність
у процесі використання

Рис. 1. Визначення якостей туалетного мила
Формулювання висновку про способи визначення якості мила
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 4 групи)
Залежність стану здоров’я від миття рук
На доведення необхідності використання мила наведемо наступні факти. Кілька років
тому в одному із навчальних центрів американської піхоти було видало такий наказ: «Мити
руки не менше п’яти разів на день!». Наслідки від уведення наказу не забарилися. Невдовзі
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медичною частиною навчального центру було зафіксовано зниження майже удвічі
захворювань новобранців на застуду і бронхіт.
Один англійський учений (вірусолог Рон Екклз) указав на те, що лише в 20 % випадків
зараження простудою та гострими респіраторними захворюваннями відбувається
безпосередньо під час говоріння та чхання, тобто розповсюдження мікробів здійснюється
повітряно-крапельним шляхом., натомість у 80 % випадків захворювання виникало як
наслідок почергового дотику до поверхні, на якій були віруси, а потім торкання цією самою
рукою носа, губ або очей.
Інший учений (епідеміолог із США Ральф Корделл) уважає, що регулярне миття рук є
найефективнішим (після вакцинації) засобом профілактики вірусних та мікробних
захворювань.
Працівники американського Центру боротьби з хворобами провели інше дослідження. З
метою встановлення залежності захворюваності дітей від частоти використання ними засобу
для миття, вони роздали декільком сотням пакистанських сімей необхідну кількість
туалетного мила. Аналіз результатів засвідчив, що захворюваність серед дітей на запалення
легенів і розлад шлунку протягом року знизилася вдвічі.
Німецький учений (гігієніст Маркуса Деттенкофера) переконаний у тому, що, миючи
руки з милом, ви знищуєте на кожній долоні приблизно 180 мільйонів збудників.
Температура води при цьому великого значення не має, хоча тепла або гаряча вода все таки
трохи ефективніша холодної.
Важливо знати, що особливі марки мила, рекламовані як антибактеріальні, не є
ефективнішими за звичайне мило. Такий висновок отримали в результаті проведення
експерименту в Пакистані. Захворюваність однаково скоротилася як у сім’ях, що отримали
звичайне мило, так і в тих сім’ях, яким видали спеціальне антисептичне мило.
Колективний аналіз рисунка з метою формулювання висновку
про способи використання мила
Способи використання мила
захист від інфекцій

боротьба зі шкідниками

отримання шампунів та кремів

позбавлення від забруднень

обробка водонепроникних тканин

засіб від надмірного росту водоростей

Рис. 2. Способи використання мила
Формулювання висновку про способи використання мила
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Колективне складання учнями всіх груп
загадок про мило
 Маленьке, а від інфекцій оберігає.
 Не шампунь, та має піну, у вологі руки не візьмеш.
 Маленьке, різнокольорове, весь бруд змиває.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Проект «Досліджуємо оцет»
Учасники навчально-дослідницької учні початкової школи
діяльності
розширити й поглибити знання дітей про
Мета залучення дітей до
побутові речовини, зокрема про оцет,
навчально-дослідницької
способи його використання з лікувальною
діяльності
метою, дати поняття про безпечне
використання оцту в побуті; розвивати
логічне мислення, слухове зосередження
на інформації; сприяти виховуванню
акуратності у поводженні з побутовими
речовинами
інтеграція самостійної й групової
Спосіб виконання
діяльності
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує
навчально-дослідницької
конкретно визначену частину навчальнодіяльності
пізнавального завдання, відтак його (їхнє)
виконання здійснюється незалежно від
інших учнів, а потім результати діяльності
почергово презентують і обговорюють в
урочний час)
загадка про оцет як побутову речовину;
Інтелектуальний продукт
рисунки
«Використання
оцту
з
навчально-дослідницької
лікувальною
метою»
та
«Правила
діяльності учнів
поводження з оцтом»
Урок природознавства
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності
Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
На проведення проектної діяльності учні об’єднуються в три групи. Члени кожної з груп
самостійно читають зміст текстів, стисло фіксують інформацію, яка, на їхнє переконання,
може бути використана під час виконання завдання навчального проекту. У вільний від
занять час діти обговорюють способи систематизації опрацьованого матеріалу та визначають
форму презентації дібраної інформації.
Учні першої групи готують інформацію про властивості оцту та способи його
використання в побуті. Учні другої групи інформують про лікувальні властивості оцту. Учні
третьої групи готують матеріал, що безпосередньо стосується правил поводження з
досліджуваною речовиною в побуті.
Консультування з учителем спрямоване на встановлення оптимальності визначених
способів і форм подання інформації, обговорення змісту анкети, що її пропонують на
заповнення батькам учнів, та схематичного представлення дібраного матеріалу.
На уроці природознавства в 3 класі під час вивчення теми «Речовини. Властивості
речовин» учні кожної із груп почергово презентують кінцеві інтелектуальні продукти. Згодом
колективно складають загадки про оцет як побутову речовину.
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Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Властивості оцту та способи його використання в побуті
На основі власного досвіду, аналізу результатів опитування батьків та усвідомлення
змісту прочитаних текстів учні першої групи дійшли висновку, що оцет – це прозора рідина,
котра немає осаду, слизу та сторонніх включень.
Запах і смак повинні відповідати виду оцту. Оцет буває натуральний і синтетичний.
Натуральний оцет виробляють у такому асортименті:
- спиртовий (із спирту);
- яблучний і фруктовий (із фруктової сировини);
- винний (із виноградних виноматеріалів шляхом багаторічної витримки в бочках,
виготовлених з різних порід дерев);
- сироватковий (із молочної сироватки).
Використовують оцет на приготування напоїв, деяких страв, виготовлення соусів,
майонезів, заправок, під час консервування та як приправу.
Для технічних цілей натуральний оцет не використовують, а відтак беруть розведену
оцтову кислоту.
Членами експертної групи було опитано 30 учнів однієї із шкіл з метою з’ясування
відповіді на запитання, якому виду оцту надають перевагу в їхній родині. Аналіз результатів
анкетування засвідчив, що використання у побуті яблучного й фруктового оцтів зафіксовано
в 94 % відповідей респондентів, а спиртовий – лише у 6 %.
Найтиповішими способами використання оцту в побуті сімей респондентів є такі:
- миття жирного посуду з додаванням оцту у воду;
- варіння яйця з додаванням однієї столової ложки оцту;
- очищення раковини, емальованого посуду тампоном, змоченим в оцті;
- знищення неприємного запаху цвілі у хлібниці чи шафі під час миття їхніх стінок
ганчіркою, змоченою в оцті;
- очищення посуду від накипу.
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Використання оцту з лікувальною метою
Опрацювання змісту рисунка (рис. 1).
випікання бородавок
і нашарувань шкіри

знеболювальний засіб у
вигляді компресу
засіб дезінфекції
допомога від запаморочення

Оцет

допомога від укусів комах
основа деяких лікувальних настоїв

Запам’ятай! Під час неправильного, необережного або неграмотного застосування
навіть натуральний оцет може бути
небезпечним здоров’ю людини

Рис. 1. Використання оцту з лікувальною метою
Формулювання висновків про лікувальні властивості натурального оцту
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Аналіз результатів анкетування учнів однієї із шкіл засвідчив, що у їх родинах яблучний
(рідше – виноградний) оцет використовують для лікування:
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- ангіни (як приклад, наводився такий рецепт: узяти 1 склянку соку червоного буряку,
додати до нього 1 столову ложку яблучного оцту. Суміш використовувати на полоскання
горла);
- запалень від укусів комах (бджіл, ос): місце укусу протирати тампоном, змоченим у
оцті;
- пітливості рук (робити п’ятихвилинні ванночки у розчині, який готують у такий
спосіб: до 1 літру води додати 3 чайні ложки оцту); лікування полягає у стягуючій дії оцту на
шкіряні покриви;
- зниження температури тіла.
Формулювання висновку про використання оцту з лікувальною метою
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Правила поводження з оцтом
1. Коментоване опрацювання змісту рисунка (рис. 2).
2. Формулювання висновків про правила безпечної поведінки з оцтом як побутовою
речовиною.
у побуті використовують
не допускати потрапляння
розчин оцтової кислоти (3 %,
на слизові оболонки
9 %), але він теж може бути
(особливо очі)
небезпечним
якщо це трапилося, то:
- промити проточною
водою слизові;
- звернутися до лікаря
дотримуватися дозування
та рецептури

Оцет

зберігати в спеціальних,
недоступних дітям місцях

використовувати тільки
відповідно до призначення та
разом із дорослими

Рис. 2. Правила поводження з оцтом
Формулювання висновку про правила поводження з оцтом
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Колективне складання учнями всіх груп загадок про оцет
Я – безбарвна прозора рідина, кисла на смак, із запахом яблук; знадоблюся як
лікувальний засіб, на консервування та приготування майонезів, соусів. Використовувати
мене можна тільки за призначенням з дозволу дорослих і разом із ними.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Проект «Досліджуємо сірку»
учні початкової школи
Учасники навчальнодослідницької діяльності
розширити знання дітей про речовини,
Мета залучення дітей до
зокрема про сірку, вчити опрацьовувати
навчально-дослідницької
дібраний матеріал; формувати вміння
діяльності
самостійно здійснювати пошук та
систематизацію пізнавального матеріалу;
узагальнювати інформацію та формулювати
висновки; виробляти навички дослідницької
діяльності; розвивати мислення; сприяти
виховуванню відповідальності за доручену
справу
інтеграція самостійної й групової діяльності
Спосіб виконання
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує
навчально-дослідницької
конкретно визначену частину навчальнодіяльності
пізнавального завдання, відтак його (їхнє)
виконання здійснюється незалежно від інших
учнів, а потім результати діяльності
почергово презентують і обговорюють в
урочний час)
загадки про сірку, рисунки «Властивості
Інтелектуальний продукт
сірки» та «Промислове значення сірки»
навчально-дослідницької
діяльності учнів
Урок природознавства
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності
Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні класу об’єднуються у дві групи. Учні першої із них залучаються до пошуку та
опрацювання інформації про властивості сірки, діти другої групи готують інформацію про
способи її використання в промисловості. Консультування з учителем здійснюється в
напрямку обговорення способу представлення дібраних матеріалів. Презентація
інтелектуальних продуктів учнями кожної із груп здійснюється під час перебування дітей у
групі продовженого дня. Колективна співпраця дітей двох груп спрямована на використання
отриманих знань на складання загадки про сірку.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Властивості сірки
Сірка – це крихка кристалічна речовина жовтого кольору, яка погано проводить тепло,
не розчиняється у воді й не належить до металів.
Якщо сірку розплавити і швидко охолодити, то утвориться пластична сірка: коричнева,
гумоподібна маса. Їй можна надати будь-якої форми, навіть розтягнути в нитку.
Сірка взаємодіє з усіма неметалами, реакції відбуваються у ході нагрівання.
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Колективний аналіз рисунка з метою формулювання висновку
про властивості сірки
неметал
лимонно-жовтого або
блідо жовтого кольору

плавиться за високої
температури
СІРКА

крихка кристалічна речовина

не розчиняється у воді

у природі трапляється
у вільному стані (самородна сірка)

Рис. 1. Властивості сірки
Формулювання висновку про властивості сірки
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Добування сірки
Цілком чисту сірку одержують шляхом перегонки речовини в спеціальних печах,
з’єднаних між собою великими камерами. Пари сірки в холодній камері відразу переходять у
твердий стан і осідають на стінках камер дуже тонким шаром порошку жовтого кольору.
Коли ж камера нагрівається до 120 градусів, то пари сірки перетворюються в рідину.
- Прочитайте текст «Видобування сірки» та підкресліть у ньому слова, що називають
стани, в яких може перебувати сірка. Який висновок можна зробити?
Варіант виконаного завдання
Цілком чисту сірку одержують шляхом перегонки речовини в спеціальних печах,
з’єднаних між собою великими камерами. Пари сірки в холодній камері відразу переходять у
твердий стан і осідають на стінках камер дуже тонким шаром порошку жовтого кольору.
Коли ж камера нагрівається до 120 градусів, то пари сірки перетворюються в рідину.
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Застосування сірки
Сірку широко застосовують у різних галузях виробництва. Приміром, у хімічній
промисловості на виробництво деяких барвників та інших хімічних продуктів. Значну
кількість сірки «споживає» гумова промисловість на перетворення каучуку в гуму. Сірку
також використовують у сірниковому виробництві, в піротехніці, у виробництві чорного
пороху, на виготовлення люмінофорів (речовин, які здатні світитися). У медицині сірку
використовують на виготовлення сіркової мазі, що застосовують для лікування хвороб шкіри.
У сільському господарстві сірку застосовують для боротьби зі шкідниками. Використання
сірки можна зобразити за допомогою рисунка 2.
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Колективний аналіз рисунка з метою формулювання висновку
про промислове значення сірки
Сільське господарство

С

Чорний порох

І
Гумова промисловість
Сірникове виробництво

Р
К

Піротехніка
Косметика

А
Папір

Хімічна промисловість

Люмінофори

Рисунок 2. Промислове значення сірки
Формулювання висновку про властивості сірки
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Колективне складання учнями всіх груп
загадок про сірку
Загадка про сірку
Ця речовина не є металом, зовні має вигляд порошку жовтого кольору, який не
розчиняється у воді. Використовують на виготовлення сірників, оскільки має здатність легко
запалюватися. Загадану речовину застосовують у промисловості на виготовлення гуми,
люмінофорів та для лікування захворювань шкіри.
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Проект «Досліджуємо питну соду»
учні початкової школи
Учасники навчальнодослідницької діяльності
розширити знання дітей про речовини,
Мета залучення дітей до
зокрема про соду; розвивати вміння та
навчально-дослідницької
навички дітей здійснювати самостійний
діяльності
пошук інформації та систематизацію
дібраних матеріалів; виробляти навички
дослідницької роботи; розвивати
спостережливість, креативне мислення;
сприяти вихованню охайності
інтеграція самостійної й групової діяльності
Спосіб виконання
індивідуально-спільна
Форма взаємодії учасників
(кожний учень (група учнів) виконує
навчально-дослідницької
конкретно визначену частину навчальнодіяльності
пізнавального завдання, відтак його (їхнє)
виконання здійснюється незалежно від інших
учнів, а потім результати діяльності
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Інтелектуальний продукт
навчально-дослідницької
діяльності учнів
Презентація результатів
навчально-дослідницької
діяльності

почергово презентують і обговорюють в
урочний час)
рисунок «Властивості соди та використання її
на виробництві й у побуті», складений на
основі заданої матриці
Урок природознавства

Стислий опис
виконання навчально-дослідницької діяльності
Учні об’єднуються у три групи. Діти першої групи опрацьовують різні джерела
інформації та з’ясовують властивості соди. Учні другої групи здійснюють пошук та
узагальнення матеріалів щодо використання соди на виробництві та в побуті. Учнів третьої
групи залучають до виконання практичної роботи, якою передбачено дослідження
особливостей застосування соди в побуті. Колективна робота учнів трьох груп спрямована на
заповнення матриці рисунка.
Стисла інформація (опрацьовують учні 1 групи)
Про соду як речовину
Назва «сода» походить від рослини Salsola Soda, з попелу якої видобувають соду. В
природі сода міститься в окремих мінералах, попелі морських водоростей та в деяких озерах,
що знаходяться в Забайкаллі, Сибіру, Танзанії, Каліфорнії.
У Стародавньому Єгипті люди видобували соду шляхом випаровування з озерних вод.
До кінця XVIII століття соду, що застосовували у промисловості, видобувалася виключно з
природних джерел. І лише 1775 року у Франції винайшли спосіб отримання соди із
куховарської солі, проте це відкриття було засекречене на багато років. У середині
ХІХ століття був відкритий другий, більш економний спосіб отримання соди, що сприяло
інтенсивному застосуванню соди у хлібопеченні.
Його назвали аміачним способом. Людині, яка не має певних знань з хімії, важко
зрозуміти, яким чином отримують соду. Однак ми вирішили розповісти про хімічні реакції
речовин, у результаті яких утворюється сода.
Отже, у 1861 році бельгійський інженер-хімік Ернест Сольве запатентував метод
видобування соди, який використовують і в наш час. У насичений розчин хлориду натрію
вводять гідрокарбонат амонію. Залишок гідрокарбонату натрію, який випав, відфільтровують
і кальцинують (зневоднюють) нагріванням до 140-160 градусів, відтак він переходить у
карбонат натрію, тобто соду.
Сьогодні використовують кальциновану, кристалічну, каустичну та питну соду.
Останню отримують зі звичайної кальцинованої соди, нагріваючи її до дуже високих
температур. Сода не має запаху, але має ледь відчутний специфічний смак.
Стисла інформація (опрацьовують учні 2 групи)
Використання соди на виробництві та у побуті
Уже в Стародавньому Єгипті були відомі властивості соди. Її застосовували як
дезинфікуючий засіб для інгаляцій та очищення шкіри. У Франції та Німеччині соду
використовували на збільшення об’єму тіста. З кінця ХІХ та на початку ХХ століття
використання соди у хлібопеченні набуло поширення й у побуті жителів інших країн.
Кальцинована (технічна) сода призначена для хімічної, скляної, електронної,
целюлозно-паперової та інших галузей промисловості. Вона входить і до складу деяких
засобів для миття та барвників. Питну соду використовують у хлібопеченні, її додають до
м’ясних страв, а також напоїв, солодощів.
Сода – необхідний помічник у побуті. Її використовують під час миття посуду та з
метою знищення неприємних запахів.
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Зберігати соду необхідно в герметичному посуді та діставати з нього сухим предметом
(ложкою, ножем тощо).
Стисла інформація (опрацьовують учні 3 групи)
Сода й оцет – це речовини, які складаються з невидимих людському окові частинок –
атомів. Вони нагадують величезну кількість дуже маленьких кульок, що постійно рухаються
(як кульки в лототроні).
Якщо в пробірку насипати соду й долити невелику кількість оцту, то спостерігаємо
спінювання розчину. Подібний процес відбувається й під час збовтування пляшки з
газованою водою.
Отже, взаємодія соди з оцтом призводить до інтенсивного та швидкого виділення
вуглекислого газу і солей оцтової кислоти. Як результат взаємодії, спостерігаємо спінення
розчину.
Проведення з дітьми досліду «Виверження вулкану»

У «кратер вулкану», виготовлений із пластиліну, насипати соду й долити невелику
кількість оцту. Спостерігати за спіненням розчину.
Колективне складання рисунка
Обговорення варіантів записів до матриці рисунка «Властивості соди та використання її
на виробництві й у побуті».
Використовують:

Колір:
С
О
Д
А

Смак:
Запах:
Агрегатний стан:

Види:

Варіант заповнення рисунка «Властивості соди та використання її на виробництві й у
побуті».
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Використовують:
- як дезінфікуючий засіб,
- для інгаляцій,
- очищення шкіри,
- миття посуду,
- знищення неприємних запахів,
- у різних галузях промисловості
(хімічній, електронній,
целюлозно-паперовій та інших)

Колір: білий
С

Смак: специфічний,
ледь відчутний

О
Д
А

Запах: відсутній
Агрегатний стан:
порошок

Види: кальцинована, кристалічна, каустична, питна

Рис. 1. Властивості соди та використання її на виробництві й у побуті
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Додаток Л. 1
Завдання
Уважно розглянь малюнки. Визнач, який настрій у дитини: сумний чи веселий.
Домалюй обличчя дитини. Під час виконання завдання можеш скористатися зразками
зображення обличчя. Поясни, чому обрано саме такий вираз обличчя.
(Малюнки використанні з тестової методики Р. Темла, М. Доркі, В. Амен)
3 клас. Серія малюнків для дівчаток .

Серія малюнків для хлопчиків.

4 клас. Серія малюнків для дівчаток / хлопчиків.

1.Розуміння змісту завдання.
- Поясни, що потрібно зробити у завданні.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Учитель пропонує виконати це завдання учням, щоб вони…
зрозуміли, що їхні внутрішній стан відображається на обличчі. Поміркуй, чого ти навчишся,
коли виконаєш це завдання.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб виконати завдання?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть виконати завдання.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконуватимеш це завдання: пригадаєш дії, які ти вже застосовував
(ла), чи будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Що тобі потрібно для виконання цього завдання? Поясни, чому тобі потрібні саме те,
що ти назвав (назвала)?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати це завдання в парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати це завдання в групі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати роботу в групі.
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9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не помилитися під час виконання
дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати діяльності?
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Додаток Л. 2
Задача
3 клас. Для годування кролів на фермі приготували Х кг моркви, У кг буряків. Це
денний раціон тварин. Скільки всього кілограмів овочів потрібно приготувати, щоб
прогодувати тварин упродовж трьох місяців: січня, лютого та березня.
4 клас. Школярі запланували виготовити для птахів Х годівниць та У шпаківень.
Годівниць зробили на третину більше. Скільки всього виробів для птахів виготовили
школярі.
1. Розуміння змісту задачі.
- Поясни, що потрібно зробити в задачі.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Учитель пропонує виконати це завдання учням, щоб вони…
пригадали як розв’язувати:
3 клас – задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел;
4 клас – складені задачі, що містять частини.
Поміркуй, чого ти навчишся, коли виконаєш це завдання.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб розв’язати задачу?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть розв’язати задачу.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти розв’язати задачу: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла), чи
будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб розв’язати задачу? Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно розв’язати задачу в парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно розв’язати задачу в групі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не помилитися під час виконання
дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати діяльності?
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Додаток Л. 3
Вправа
3 клас.
Запиши слова в чотири колонки таблиці. Дай назву трьом колонкам таблиці 1.
Таблиця 1
Слова, які відповідають на запитання

…

…

…

Слова, до яких не
ставлять запитання

Перелік слів: маленький, радість, в, учень, говорити, під, червоний, писати.
4 клас.
Запиши слова в чотири колонки таблиці. Дай назву трьом колонкам таблиці 2.
Таблиця 2
Правопис
…

…

…

…

Перелік слів: скакати, не читати, розказати, безкоштовний, схопити, розмірковувати,
безтурботний, не дивитися.
1. Розуміння змісту задачі.
- Поясни, що потрібно зробити у вправі.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Учитель пропонує виконати це завдання учням, щоб вони…
пригадали: 3 клас – слова, до яких ставляться запитання, та слова, котрі не відповідають на
запитання; 4 клас – правопис різних префіксів та частки не з дієсловами.
Поміркуй, чого ти навчишся, коли виконаєш цю вправу.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб виконати вправу?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть виконати вправу.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконаєш вправу: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла), чи
будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб виконати вправу? Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати вправу в парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати вправу в групі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не помилитися під час виконання
дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати діяльності?
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Додаток Л. 4
Проект
3 клас. Поміркуй, як виконати міні-проект «Не зривай підсніжники»
4 клас. Поміркуй, як виконати міні-проект «Захисти свій куточок природи».
1. Розуміння змісту проекту.
- Поясни, що потрібно зробити в проекті.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Учитель пропонує виконати учням проект, щоб вони…
дізналися більше про:
3 клас – первоцвіт;
4 клас – властивості повітря та встановлення джерел його забруднення.
Поміркуй, чого ти навчишся, коли виконаєш цей проект.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб виконати проект?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть реалізувати проект.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконаєш проект: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла), чи
будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб виконати проект? Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати проект у парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно виконати проект в групі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, під час виконання проекту? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не
помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати проектної
діяльності?
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Додаток Л. 5
Спостереження
3 клас. Уяви, що вчителька запропонувала поспостерігати за деревами восени. Подумки
підготуйся й проведе спостереження самостійно (в парі, групі).
4 клас. Уяви, що вчителька запропонувала поспостерігати за листям і стеблами
кімнатних рослин. Подумки підготуйся й проведе спостереження самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту спостереження.
- Поясни, що потрібно зробити.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Учитель пропонує учням провести спостереження, щоб вони…
дізналися більше про:
3 клас – зміни, які відбуваються з деревами восени;
4 клас – будову рослин.
Поміркуй, чого ти навчишся, коли проведеш спостереження.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб провести спостереження?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть провести спостереження.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти проведеш спостереження: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла),
чи будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб провести спостереження? Поясни, чому тобі потрібні саме
ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно провести спостереження у парі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно провести спостереження в групі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, під час проведення спостереження? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб
не помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню
завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати проектної
діяльності?
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Додаток Л. 6
Практична робота
3 клас. Уяви, що вчителька запропонувала створити з паперу квітку. Подумки
підготуйся й проведе практичну роботу самостійно (в парі, групі).
4 клас. Уяви, що вчителька запропонувала позначити на контурній карті водойми
різного краю. Подумки підготуйся й проведе практичну роботу самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту практичної роботи.
- Поясни, що потрібно зробити.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Поміркуй, чого ти навчишся, коли проведеш цю практичну роботу.
- Учитель пропонує учням виконати практичну роботу для того, щоб вони…
3 клас – пригадали будову квітки та техніку оригамі;
4 клас – пригадали водойми різного краю та особливості роботи з контурною картою.
Чи погоджуєшся ти з такою метою роботи?
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб провести спостереження?
- Поміркуй, навіщо виконувати ці дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть провести практичну роботу.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконаєш практичну роботу: пригадаєш дії, які ти вже застосовував
(ла), чи будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб провести практичну роботу? Поясни, чому тобі потрібні
саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно провести практичну роботу в парі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати цю роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно провести практичну роботу в групі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, під час проведення практичної роботи? Що, на твою думку, потрібно робити,
щоб не помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню
завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати практичної
роботи?
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Додаток Л. 7
Дослід
3 клас. Уяви, що вчителька запропонувала скласти перелік дослідів, для проведення
яких потрібна вода. Поміркуй, які це можуть бути досліди. Подумки підготуйся й проведи
досліди самостійно (в парі, групі).
4 клас. Уяви, що вчителька запропонувала скласти перелік дослідів, за допомогою яких
можна продемонструвати властивості повітря. Поміркуй, які це можуть бути досліди.
Подумки підготуйся й проведи досліди самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту роботи.
- Поясни, що потрібно зробити у цьому завданні.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Поміркуй, чого ти навчишся, коли проведеш ці досліди.
- Учитель пропонує учням виконати таку роботу для того, щоб вони…
3 клас – пригадали властивостей води та продемонстрували їх за допомогою дослідів;
4 клас – пригадали властивості повітря та продемонстрували їх за допомогою дослідів.
- Чи погоджуєшся ти з такою метою роботи?
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб провести досліди, які демонструють,
що вода безбарвна, прозора, набуває форми посуду, тече (що повітря пружне, може
проводити тепло, розширяється при нагріванні, може забруднюватися?
- Поміркуй, навіщо послідовно виконувати вказані тобою дії під час проведення
кожного досліду?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть провести досліди.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконаєш досліди: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла), чи
будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб провести досліди? Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно провести дослід у парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати цю роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно провести дослід у групі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, під час проведення досліду? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не
помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати досліду?
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Додаток Л. 8
Гра
3 клас. Уяви, що вчителька запропонувала на уроці придумати правила гри, яка має
назву «Промінці». Подумки склади правила гри самостійно (в парі, групі).
4 клас. Уяви, що вчителька запропонувала на уроці придумати правила гри, яка має
назву «Ланцюжок». Подумки склади правила гри самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту роботи.
- Поясни, що потрібно зробити у цьому завданні.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Поміркуй, чого ти навчишся, коли придумаєш правила гри.
- Учитель пропонує учням виконати таку роботу для того, щоб вони…
3 клас – добирали слова-ознаки до заданого слова;
4 клас – добирали спільнокореневі слова до заданого слова.
- Чи погоджуєшся ти з такою метою роботи?
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб придумати правила гри?
- Поміркуй, навіщо послідовно виконувати визначені тобою дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть скласти правила проведення гри.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти виконаєш завдання: пригадаєш дії, які ти вже застосовував (ла), чи
будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб придумати правила гри та провести її з однокласниками?
Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно скласти правила гри в парі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати цю роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно скласти правила гри в групі. Поясни, як краще, на твою думку,
організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, складаючи правила гри? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не
помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати роботи?
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Додаток Л. 9
Екскурсія
3 клас. Уяви, що вчителька повідомила, що на наступний понеділок заплановано
проведення екскурсії у весняний сад. Подумки підготуйся й проведи екскурсію самостійно (в
парі, групі).
4 клас. Уяви, що вчителька повідомила, що на наступний понеділок заплановано
проведення екскурсії з ознайомлення з розмаїттям рослинного світу рідного краю. Подумки
підготуйся й проведи екскурсію самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту роботи.
- Поясни, що потрібно зробити.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Поміркуй, чого ти навчишся, коли підготуєшся до заходу.
- Учитель пропонує учням виконати таку роботу для того, щоб вони…
дізналися більше про
3 клас – рослин рідного краю і були активними під час екскурсії;
4 клас – компас і були активними під час екскурсії.
- Чи погоджуєшся ти з такою метою роботи?
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб підготувати до екскурсії та бути
активним під час її проведення?
- Поміркуй, навіщо послідовно виконувати визначені тобою дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть підготуватися до екскурсії.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти готуватимешся до екскурсії: пригадаєш дії, які ти вже застосовував
(ла), чи будеш самостійно складати перелік дій для виконання.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб підготувати до екскурсії та бути активним під час її
проведення? Поясни, чому тобі потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно підготувати до екскурсії в парі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати цю роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно підготувати до екскурсії в групі. Поясни, як краще, на твою
думку, організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, складаючи правила гри? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не
помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати роботи?
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Додаток Л. 10
Проблемна ситуація
3 клас. Уяви таку ситуацію: учителька запропонувала учням об’єднатися в три групи й
кожній групі виготовити для шкільного саду одну шпаківню?
- Ми облаштуємо житло лише трьом сім’ям птахів, а де поселяться інші шпаки? –
здивовано запитали діти. Що, на твою думку, відповіла вчителька? Поясни свої міркування.
Подумки підготуйся розв’язати проблемну ситуацію самостійно (в парі, групі).
4 клас. Уяви таку ситуацію: учні готувалися до походу в гори. Дмитрик сказав, що вони
віддалятимуся від Землі й наближатимуться до джерела тепла – Сонця, тому потрібно
одягнутися дуже легко. Що ти порадиш одягнутися дітям? Поясни свої міркування. Подумки
підготуйся розв’язати проблемну ситуацію самостійно (в парі, групі).
1. Розуміння змісту проблемної ситуації.
- Поясни, що потрібно зробити у цьому завданні.
2. Ставлення до мети діяльності.
- Поміркуй, чого ти навчишся, коли поясниш проблемну ситуацію.
- Учитель пропонує учням виконати таку роботу для того, щоб вони…
3 клас – навчальний матеріал, який вивчали в 2 класі, практично застосували для
вирішення проблемної ситуації;
4 клас – навчальний матеріал, який вивчали в 3 класі, практично застосували для
вирішення проблемної ситуації.
- Чи погоджуєшся ти з такою метою роботи?
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
- Сплануй дії, які потрібно тобі реалізувати, щоб розв’язати проблемну ситуацію?
- Поміркуй, навіщо послідовно виконувати визначені тобою дії?
4. Вияв ініціативи з пригадування необхідних знань і досвіду.
- Пригадай знання, які тобі допоможуть розв’язати проблемну ситуацію.
5. Визначення способу виконання дій.
- Поміркуй, як ти розв’язуватимеш проблемну ситуацію: пригадаєш дії, які ти вже
застосовував (ла), чи будеш самостійно визначати, дії, котрі робитимеш.
6. Вибір матеріалів і знарядь діяльності.
- Які речі тобі потрібні, щоб розв’язати проблемну ситуацію? Поясни, чому тобі
потрібні саме ці речі?
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
- Уяви, що тобі потрібно розв’язати проблемну ситуацію в парі. Поясни, як краще, на
твою думку, організувати цю роботу в парі.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
- Уяви, що тобі потрібно розв’язати проблемну ситуацію в групі. Поясни, як краще, на
твою думку, організувати роботу в групі.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
- Навіщо здійснювати контроль за своїми діями та за діями тих, з яким ти працюєш в
парі чи групі, складаючи правила гри? Що, на твою думку, потрібно робити, щоб не
помилитися під час виконання дій? Що може допомогти правильному виконанню завдання.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
- Що, на твою думку, потрібно зробити, щоб правильно оцінити результати роботи?
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Додаток М
Аналіз виконання учнями діагностичних завдань
1. Розуміння змісту завдання.
Самостійне швидке розуміння (схоплення) змісту завдання – 4 бали; уповільнене схоплення
змісту, що може супроводжуватися запитанням (запитаннями) дитини – 3 бали; ситуативне
розуміння змісту завдання; відчуття утруднення, яке школяр не може подолати без часткової
допомоги дорослого – 2 бали; усвідомлене розуміння змісту завдання відсутнє або дитина
відчуває утруднення, для подолання якого необхідна суттєва допомога дорослого – 1 бал або 0
балів.
2. Ставлення до мети діяльності.
Самостійне формулювання мети (я хочу навчити себе …); стійка активність (усвідомлення
й прийняття мети, визначеної дорослим; наприкінці виконання завдання дитина повторює мету
діяльності) – 4 бали; епізодична активність; усвідомлення й прийняття мети визначеної
дорослим; наприкінці виконання завдання дитина повторює мету діяльності – 3 бали;
усвідомлення й прийняття мети залежить від складності завдання; усвідомлення й прийняття
мети, визначеної дорослим викликає в дитини певні утруднення; наприкінці виконання завдання
дитина не завжди повторює мету діяльності – 2 бали; усвідомлення мети часткове або відсутнє;
під час виконання діяльності мета швидко забувається – 1 бал або 0 балів.
3. Прогнозування результатів майбутньої діяльності.
Результати співвідносяться з набуттям нових знань та з оволодінням способами дій – 4
бали; результати співвідносяться з розв’язанням прикладу (рівняння, задачі), виконанням вправи
(завдання) та з набуттям нових знань – 3 бали; результати майбутньої діяльності вбачають у
розв’язанні прикладу (рівняння, задачі) чи у виконанні вправи (завдання) – 2 бали; результати
майбутньої діяльності визначаються при активній допомозі дорослого або відсутність міркувань
– 1 бал або 0 балів.
4. Пригадування необхідних знань і досвіду.
Стійка ініціатива дитини спрямована на самостійне пригадування необхідних знань,
досвіду; творче використання актуалізованого – 4 бали; епізодичний вияв ініціативи, спрямованої
на самостійне пригадування необхідних знань, досвіду; після незначної підказки дитина пригадує
необхідні знань, досвід; демонструє творче використання актуалізованого – 3 бали; слідування за
ініціативою інших; для пригадування необхідних знань і досвіду потрібна суттєва допомоги
дорослого; дитина орієнтована на репродуктивне їх використання – 2 бали; чітке слідування за
ініціативою інших або відсутність ініціативи –1 бал або 0 балів.
5. Визначення способу добору дій.
Самостійне визначення способу добору дій та обґрунтування здійсненого вибору
застосуванням аналогізування, комбінування, конструювання – 4 бали; частково самостійне
визначення способу добору дій; за незначної допомоги дорослого обґрунтування здійсненого
вибору з використанням аналогізування, комбінування, конструювання – 3 бали; процес
визначення способу добору дій усвідомлюється дитиною частково; після пояснень дорослого
дитина виявляє ініціативу; обґрунтування відсутні – 2 бали; слідування за іншими у визначенні
способу виконання дій або відсутність активності – 1 бал або 0 балів.
6. Визначення матеріалів і знарядь, необхідних для виконання діяльності.
Самостійне визначення матеріалів і знарядь діяльності й обґрунтування здійсненого вибору
метою діяльності та умови, у яких вона здійснюватиметься – 4 бали; частково самостійне
визначення матеріалів і знарядь діяльності й обґрунтування вибору метою діяльності – 3 бали;
процес визначення матеріалів і знарядь діяльності усвідомлюється дитиною частково, тому
здійснюється лише за допомоги дорослого; здійснений вибір не обґрунтовується – 2 бали; у
визначенні матеріалів і знарядь діяльності дитина неусвідомлено слідує за іншими або
відсутність активності – 1 бал або 0 балів.
7. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі.
Самостійне планування роботи в парі передбачає вказування на те, що потрібно спільно
обговорити мету діяльності й майбутні дії; пригадати необхідні знання; домовитися про
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послідовне виконання дій або про розподіл ролей; не порушувати визначених домовленостей –
4 бали; вияв часткової самостійності з планування роботи в парі; дитина вказує на те, що
потрібно спільно обговорити майбутні дії, домовитися про послідовне виконання дій або про
розподіл ролей, дотримуватися визначених домовленостей; за допомоги дорослого вказує на
обговорення мети діяльності та на спільне пригадування необхідних знань – 3 бали; процес
планування роботи в парі усвідомлюється дитиною частково; за активної допомоги дорослого
вона вказує на необхідність розподілу ролей й дотримання визначених домовленостей – 2 бали;
неусвідомлене слідування за іншими в розумінні взаємодії в парі або відсутність активності –
1 бал або 0 балів.
8. Вияв пізнавальної активності під час взаємодії в групі.
Самостійне пояснення ходу вибудовування спільно-індивідуальної, спільно-послідовної та
спільно-взаємодіючої форм співпраці учнів (груп учнів) між собою; розуміння дій, які потрібно
виконати під час запровадження кожної з форм взаємодії – 4 бали; вияв часткової самостійності
під час пояснення суті спільно-індивідуальної, спільно-послідовної та спільно-взаємодіючої форм
співпраці; за незначної допомоги дорослого дитина пояснює як практично реалізувати
співпраці – 3 бали; процес взаємодії в групі усвідомлюється частково; за активної допомоги
дорослого дитина практично виконує дії, які стосуються спільно-індивідуальної форми
співпраці – 2 бали; неусвідомлене слідування за іншими під час спільно-індивідуальної форми
співпраці або відсутність активності – 1 бал або 0 балів.
9. Само- і взаємоконтроль ходу виконання дій.
Усвідомлене розуміння дитиною цінності контролю як засобу, по-перше, попередження
можливих помилок, по-друге, виявлення зроблених, по-третє, корегування своїх дій; вказування
на необхідність зіставлення проміжних результатів з бажаними; формулювання висновку про
доцільність / недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів дій на основі
встановлення розбіжності між метою й одержаними результатами; практична реалізованість
зазначеного в самостійній та спільній діяльності – 4 бали; усвідомлене розуміння цінності
контролю, ситуативна активність, спрямована на зіставлення проміжних результатів з бажаними
та на формулювання висновку про доцільність / недоцільність пошуку нових більш адекватних
меті способів дій на основі встановлення розбіжності між метою й одержаними результатами;
практична реалізованість зазначеного в самостійній та спільній діяльності в переважній більшості
випадків здійснюється з ініціативи дорослого – 3 бали; часткове усвідомлене розуміння цінності
контролю; вияв активності як слідування за іншими під час зіставлення проміжних та кінцевих
результатів з бажаними та в процесі формулювання висновку про доцільність / недоцільність
пошуку нових більш адекватних меті способів дій; практична реалізованість зазначеного в
самостійній діяльності за допомоги дорослого – 2 бали; практична реалізованість зазначеного в
самостійній діяльності за активної допомоги дорослого або відсутність міркувань –1 бал або 0
балів.
10 . Само- і взаємооцінка результатів діяльності.
Усвідомлене й активне висловлювання дитиною оцінних суджень (що вийшло добре, у
чому помилка, як її краще виправити); обговорення результатів спільно виконаних дій за
заданими дорослим критеріями; підбиття підсумків спільного виконання дій – 4 бали;
усвідомлене формулювання оцінних суджень (що вийшло добре, у чому помилка); ситуативний
вияв активності під час обговорення результатів спільно виконаних дій за заданими критеріями
та під час підбиття підсумків спільного виконання дій – 3 бали; вияв активності як слідування за
іншими під час формулювання оцінних суджень (у чому помилка); часткова усвідомленість
процесу обговорення результатів спільно виконаних дій за заданими критеріями та підбиття
підсумків спільного виконання дій – 2 бали; обговорення результатів спільно виконаних дій за
заданими критеріями та підбиття підсумків спільного виконання дій за активної допомоги
дорослого або відсутність міркувань чи неадекватність здійснення само- і взаємооцінки
результатів діяльності – 1 бал чи 0 балів.
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Додаток Н
Обробка результатів виконання учнями діагностичних завдань
До складу діагностичних завдань ввійшло 10 різних завдань, виконання кожного з яких
досліджувалося за 10 позиціями: 1) розуміння змісту завдання; 2) ставлення до мети
діяльності; 3) прогнозування результатів майбутньої діяльності; 4) пригадування необхідних
знань і досвіду; 5) визначення способу добору дій; 6) визначення матеріалів і знарядь
діяльності; 7) вияв пізнавальної активності під час взаємодії в парі; 8) вияв пізнавальної
активності під час взаємодії в групі; 9) само- і взаємо-контроль ходу виконання дій; 10) самоі взаємооцінка результатів діяльності.
З урахуванням, по-перше, кількості діагностичних завдань; по-друге, кількості позицій;
по-третє, кількості балів, яка відповідає високому, достатньому, середньому та початковому
рівням виконання діагностичних завдань було встановлено загальну кількість балів, яка
відповідає кожному рівню.
Початковий рівень – 0 – 100 балів;
середній рівень – 101 – 200 балів;
достатній рівень – 201 – 300 балів;
високий рівень – 301 – 400 балів.
Дані, отримані під час виконання кожною дитиною діагностичних завдань, фіксувалися
в таблиці 1, з використанням інформації супровідної таблиці 2. Приклади таблиць наводяться
далі по тексту.

Роман
Т.
3/4
(клас)

Катя
З.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Кількість балів за діагностичне завдання
(2/3 читається так: у 3-му класі – 2 бали, у 4-му – 3 бали)
2/3 3/4 4/4 2/4

Рівень готовності
за класами

Номер діагностичного завдання

Загальна кількість
балів за класами

№ складового
показника

Прізвище, ім'я
дитини; клас

Таблиця 1
Результати виконання учнями 3-х та 4 класів діагностичних завдань

3/4

3/4

583

1. Розуміння
змісту
завдання

В
Д
С
П

2. Ставлення
до мети
діяльності

В

Д
С

П
3. Прогнозування
результатів
майбутньої
діяльності

В
Д
С
П

4. Пригадування
необхідних
знань і досвіду

В
Д

С
П

Рівнева характеристика досліджуваних позицій
самостійне швидке схоплення змісту завдання
уповільнене схоплення змісту, що може супроводжуватися
запитанням (запитаннями) дитини
ситуативне розуміння змісту завдання; відчуття утруднення,
яке школяр не може подолати без часткової допомоги
дорослого
усвідомлене розуміння змісту завдання відсутнє або дитина
відчуває утруднення, для подолання якого необхідна суттєва
допомога дорослого
самостійне формулювання мети діяльності (я хочу навчити
себе …); стійка активність (усвідомлення й прийняття мети,
визначеної дорослим; наприкінці виконання завдання дитина
повторює мету діяльності)
епізодична активність; усвідомлення й прийняття мети
визначеної дорослим; наприкінці виконання завдання дитина
повторює мету діяльності
усвідомлення й прийняття мети залежить від складності
завдання; усвідомлення й прийняття мети, визначеної дорослим
викликає в дитини певні утруднення; наприкінці виконання
завдання дитина не завжди повторює мету діяльності
усвідомлення мети часткове або відсутнє; під час виконання
діяльності мета швидко забувається
результати співвідносяться з набуттям нових знань та з
оволодінням способами дій
результати співвідносяться з розв’язанням прикладу (рівняння,
задачі), виконанням вправи (завдання) та з набуттям нових
знань
результати майбутньої діяльності вбачають у розв’язанні
прикладу (рівняння, задачі) чи у виконанні вправи (завдання)
результати майбутньої діяльності визначаються при активній
допомозі дорослого; відсутність міркувань
стійка ініціатива дитини спрямована на самостійне
пригадування необхідних знань, досвіду; творче використання
актуалізованого
епізодичний вияв ініціативи зі самостійного пригадування
необхідних знань, досвіду; після незначної підказки дитина
пригадує необхідні знань, досвід; демонструє творче
використання актуалізованого
слідування за ініціативою інших; для пригадування необхідних
знань і досвіду потрібна суттєва допомоги дорослого; дитина
орієнтована на репродуктивне їх використання
чітке слідування за ініціативою інших або відсутність
ініціативи

Кількість
балів

Номер та назва
досліджуваних
позицій

Рівні

Таблиця 2
Супровідні дані для визначення рівнів готовності молодших школярів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності
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5. Визначення
способу
добору дій

В
Д

С
П
6. Визначення
матеріалів і
знарядь
діяльності

В
Д
С
П

7. Вияв
пізнавальної
активності під
час співпраці в
парі

В

Д

С

П
8. Вияв
пізнавальної
активності під
час взаємодії в
групі

В

Д

С
П

самостійне слідування за іншими у визначенні способу
виконання дій
частково самостійне визначення способу добору дій; за
незначної допомоги дорослого обґрунтування здійсненого
вибору з використанням аналогізування, комбінування,
конструювання
процес визначення способу добору дій усвідомлюється
дитиною частково; після пояснень дорослого дитина виявляє
ініціативу; обґрунтування відсутні
слідування за іншими у визначенні способу виконання дій або
відсутність активності
самостійне визначення матеріалів і знарядь діяльності й
обґрунтування здійсненого вибору метою діяльності та умови,
у яких вона здійснюватиметься
частково самостійне визначення матеріалів і знарядь діяльності
й обґрунтування вибору метою діяльності
процес визначення матеріалів і знарядь діяльності
усвідомлюється дитиною частково, тому здійснюється лише за
допомоги дорослого; здійснений вибір не обґрунтовується
у визначенні матеріалів і знарядь діяльності дитина
неусвідомлено слідує за іншими або відсутність активності
самостійно планування роботи в парі передбачає вказування на
те, що потрібно спільно обговорити мету діяльності й майбутні
дії; пригадати необхідні знання; домовитися про послідовне
виконання дій або про розподіл ролей; не порушувати
визначених домовленостей
вияв часткової самостійності з планування роботи в парі;
дитина вказує на те, що потрібно спільно обговорити майбутні
дії, домовитися про послідовне виконання дій або про розподіл
ролей, дотримуватися визначених домовленостей; за допомоги
дорослого вказує на обговорення мети діяльності та на спільне
пригадування необхідних знань
процес планування роботи в парі усвідомлюється дитиною
частково; за активної допомоги дорослого вона вказує на
необхідність розподілу ролей й дотримання визначених
домовленостей
неусвідомлене слідування за іншими в розумінні взаємодії в
парі або відсутність активності
самостійне пояснення ходу вибудовування спільноіндивідуальної, спільно-послідовної та спільно-взаємодіючої
форм взаємодії учнів (груп учнів) між собою; розуміння дій, які
потрібно виконати під час запровадження кожної з форм
співпраці
вияв часткової самостійності під час пояснення суті спільноіндивідуальної, спільно-послідовної та спільно-взаємодіючої
форм співпраці; за незначної допомоги дорослого дитина
пояснює як практично реалізувати співпраці
процес взаємодії в групі усвідомлюється частково; за активної
допомоги дорослого дитина практично виконує дії, які
стосуються спільно-індивідуальної форми співпраці
неусвідомлене слідування за іншими під час спільноіндивідуальної форми взаємодії або відсутність активності
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9. Само- і
взаємоконтроль ходу
виконання дій

В

Д

С

П
10. Само- і
взаємооцінка
результатів
діяльності

В

Д

С

П

усвідомлене розуміння дитиною цінності контролю як засобу,
по-перше, попередження можливих помилок, по-друге,
виявлення зроблених, по-третє, корегування своїх дій;
вказування на необхідність зіставлення проміжних результатів
з бажаними; формулювання висновку про доцільність /
недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів
дій на основі встановлення розбіжності між метою й
одержаними результатами; практична реалізованість
зазначеного в самостійній та спільній діяльності
усвідомлене розуміння цінності контролю, ситуативна
активність, спрямована на зіставлення проміжних результатів з
бажаними та на формулювання висновку про доцільність /
недоцільність пошуку нових більш адекватних меті способів
дій на основі встановлення розбіжності між метою й
одержаними результатами; практична реалізованість
зазначеного в самостійній та спільній діяльності в переважній
більшості випадків здійснюється з ініціативи дорослого
часткове усвідомлене розуміння цінності контролю; вияв
активності як слідування за іншими під час зіставлення
проміжних та кінцевих результатів з бажаними та в процесі
формулювання висновку про доцільність / недоцільність
пошуку нових більш адекватних меті способів дій; практична
реалізованість зазначеного в самостійній діяльності за
допомоги дорослого
практична реалізованість зазначеного в самостійній діяльності
за активної допомоги дорослого або відсутність міркувань
усвідомлене й активне висловлювання дитиною оцінних
суджень (що вийшло добре, у чому помилка, як її краще
виправити); обговорення результатів спільно виконаних дій за
заданими дорослим критеріями; підбиття підсумків спільного
виконання дій
усвідомлене формулювання оцінних суджень (що вийшло
добре, у чому помилка); ситуативний вияв активності під час
обговорення результатів спільно виконаних дій за заданими
критеріями та під час підбиття підсумків спільного виконання
дій
вияв активності як слідування за іншими під час формулювання
оцінних суджень (у чому помилка); часткова усвідомленість
процесу обговорення результатів спільно виконаних дій за
заданими критеріями та підбиття підсумків спільного
виконання дій
обговорення результатів спільно виконаних дій за заданими
критеріями та підбиття підсумків спільного виконання дій за
активної допомоги дорослого або відсутність міркувань чи
неадекватність здійснення само- і взаємооцінки результатів
діяльності
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Прізвище
та ім’я учня
основи здоров’я

трудове навчання

музичне мистецтво

трудове навчання

сходинки до інформатики

читання

природознавство; Я у світі

українська мова

Предмет
зацікавленості

математика

проблем а

спосіб виконання завдання

зміст завдання

Мотив діяльності

конкретний об’єкт

Негативне ставлення

Відсутність мотиву

відчути радість від процесу
відкриття нових знань і способів
дій.

перевірити себе, чи зможу
самостійно виконувати завдання

отримати задоволення від
самостійного виконання
завдання;

заглибитися в пізнавальну
проблему

сподобатися дорослим
(однокласникам)

отримати гарну оцінку
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Додаток П

Таблиця
П
Картка спостережень готовності молодших школярів до здійснення навчально-дослідницької діяльності
за показниками мотиваційно-вольового критерію
Наявність виходу за межі заданого,
ініціювання прагнення виконати
розумові й (чи) практичні дії

Додаток Р
Опитувальник щодо оцінки якісних особливостей навчально-дослідницької
діяльності учня та ступеня їхньої виразності
(за Г. Рєпкіною, Є. Заїкою)
Репкина Г. В., Заика Е. В. Оценка уровня сформированности учебной деятельности. –
М. : ПЛЕНГ, 1993.
1. Як учень реагує на новий фактичний матеріал (конкретні відомості, факти, слова
тощо)? а) байдуже; б) емоційно.
2. Як учень включається у виконання нових завдань (вправ, задач) чи практичної
роботи) на використання добре відомого способу? а) неохоче, байдуже; б) охоче.
3. Чи відволікається учень, виконуючи нові завдання (вправи, задачі)?
а) дуже легко; б) працює зосереджено.
4. Чи ставить учень запитання стосовно нового фактичного матеріалу? а) ні; б) так.
5. Як ставиться до відповідей учителя на свої запитання або на запитання інших
учнів? а) задовольняє будь-яка відповідь; б) домагається змістовної відповіді.
6. Як учень реагує на новий теоретичний матеріал (з’ясування суттєвих ознак поняття,
способів дій)? а) байдуже; б) емоційно.
7. Чи ставить учень запитання щодо нового теоретичного матеріалу?
а) ні (майже ніколи); б) ставить.
8. Як учень реагує на той факт, що завдання виконане ним самостійно?
а) байдуже; б) емоційно.
9. Чи трапляється, щоб запитання учня стосовно нового матеріалу виходили за межі
теми? а) ні; б) так.
10. Чи виявляє учень прагнення самостійно одержувати нову інформацію поза
школою та підручниками (читає додаткову літературу, відвідує гуртки тощо)?
а) ні (зрідка); б) так.
11. Чи може учень правильно відповісти на запитання: «Що потрібно знати для
виконання завдання?» а) ні; б) так.
12. Чи може учень після виконання завдання відповісти на запитання «Що ти мав
дізнатися?», «Що дізнався нового?»
а) ні; б) так.
13. Чи розрізняє учень завдання, що потребують різних способів виконання, якщо
вони зовні подібні (сюжетом, формуванням умов тощо)? а) ні; б) так.
14. Як учень включається у виконання нового теоретичного завдання (виокремлення
нових понять, їх властивостей, наслідків тощо)?
а) не включається; б) включається, але потім втрачає його основну мету, зводить її
лише до результату; в) включається, зберігаючи весь суттєвий зміст мети.
15. Чи може учень, виконавши завдання (вправу, задачу, проект, практичну роботу),
або провівши спостереження (дослід, гру, екскурсію), або розв’язавши проблемну ситуацію
дати змістовну обґрунтування способів дій? а) ні; б) так.
16. Чи може учень, виконавши завдання (вправу, задачу, проект, практичну роботу),
або провівши спостереження (дослід, гру, екскурсію), або розв’язавши проблемну
ситуацію, пояснити зв'язок способу його виконання з уже відомим йому? а) ні; б) так.
17. На що спрямована основна активність учня під час вирішення нових завдань?
а) на копіювання дій (вказівок) інших (учителя, учнів); б) самостійний пошук
рішення.
18. Чи може учень самостійно розповісти про свої дії, виконавши завдання (вправу,
задачу, проект, практичну роботу), або провівши спостереження (дослід, гру, екскурсію),
або розв’язавши проблемну ситуацію? а) ні; б) так.
19. Чи може учень виконати завдання самостійно? а) ні; б) так.
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20. Чи намагається учень під час виконання нового завдання (вправи, задачі, проекту,
практичної роботи), або проведення спостереження (досліду, гри, екскурсії), або
розв’язання проблемної ситуації.
а) ні; б) так, частіше за все неправильно, не вносить змін; в) так, з урахуванням змін в
умовах.
21. Якщо учень використовує для виконання який-небудь спосіб дій, не придатний
для даного завдання, чи може він без допомоги вчителя знайти свою помилку?
а) ні; б) так.
22. Чи може учень внести зміни у спосіб дій, засвоєний раніше, відповідно до умов
нового завдання?
а) ні; б) тільки з допомогою; в) намагається зробити сам, але не може; г) може
самостійно.
23. Чи може учень після невдалих спроб виконати завдання правильно, пояснивши
причину невдач?
а) практичні ні; б) може.
24. Чи вміє учень на певному етапі вивчення матеріалу під час введення нового
способу дії побачити його принципову спільність із відомими йому раніше й виділити цей
принцип?
а) ні; б) так.
25. Чи припускається учень, виконуючи знайомі завдання, одних і тих самих
помилок?
а) ні; б) іноді; в) так.
26. Чи може учень, виконуючи самостійно знайомі завдання, знайти й виправити
помилку, якої він припустився?
а) ні; б) у деяких випадках; в) так.
27. Якщо учень використовує для виконання завдання спосіб, що призводить до
помилок, чи може він виявити, що причиною помилки є саме обраний спосіб?
а) ні; б) тільки з допомогою; в) може самостійно.
28. Чи може учень пояснити причини таких помилок (зіставити способи дій,
обґрунтувати придатність одного й непридатність іншого)?
а) ні; б) так.
29. Як учень обґрунтовує правильність виконання завдання (вправи, задачі, проекту,
практичної роботи), або проведення спостереження (досліду, гри, екскурсії), або
розв’язання проблемної ситуації, якщо він не припустився помилки?
а) не обґрунтовує; б) посилається на свої оцінки, слова учителя; в) посилається на
зразок, правило, схему; г) виокремлює змістовий зв'язок між умовами (особливостями
завдання та власними діями).
30. Як учень ставиться до критики власних дій, рішень з боку вчителя (учнів)?
а) байдуже; б) емоційно, але без намагань взяти до уваги ступінь справедливості
критики; в) намагається розібратися у підставах критики.
31. Чи може учень оцінити власні можливості щодо виконання нового завдання (яке
ще не обговорювалося з учителем)
а) ні (враховує лише окремі ознаки завдання); б) оцінює, посилаючись на власні
успіхи (невдачі) у минулому; в) посилається на відоме правило (подібні за типом завдання);
г) може, якщо з допомогою вчителя побачить можливість перебудови відомого йому
способу; д) може самостійно, враховуючи умови завдання та власні дії.
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Додаток С
Шановний колего!
Ми проводимо дослідження з організації навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів. Це передбачає дослідження особливостей організації зазначеного
процесу та ефективне використання різних засобів.
Ваші відповіді, судження, пропозиції допоможуть знайти ефективні шляхи вирішення
даної проблеми.
Короткі особисті дані
Освіта __________________________________________________________________
Стаж роботи _________ Категорія та звання___________________________________
Назва навчального закладу_________________________________________________
Клас, у якому працюєте ___________________________________________________
Анкета
1. Що Ви робите на уроці для того, щоб учень зрозумів мету майбутньої діяльності?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Що Ви робите на уроці для того, переконатися у тому, що учень зрозумів мету
діяльності, яку йому пропонується
виконати______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Як Ви переконуєтеся у тому, що учень прийняв мету майбутньої діяльності? Тобто,
поставив перед собою певну мету._____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Як Ви переконуєтеся у тому, що учень прийняв мету майбутньої діяльності? Тобто,
намітив способи виконання завдання для отримання результату._______________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Чи пропонуєте Ви учням складати перелік дій, у результаті виконання яких
досягається поставлена мета? Якщо «так», то у який спосіб Ви це
проводите?___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Яким мисленнєвим прийомам Ви навчаєте дітей?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Як Ви навчаєте дітей аналізувати? _________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Як Ви навчаєте дітей порівнювати? ________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Як Ви навчаєте дітей визначати головне?____________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Як Ви навчаєте дітей узагальнювати?______________________________________
______________________________________________________________________________
11. Як Ви навчаєте дітей визначати й пояснювати причинно-наслідкові зв’язки?____
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
12. Як Ви навчаєте дітей доводити свої думки?_______________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
13. Як Ви навчаєте дітей запам’ятовувати інформацію? ________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Як Ви навчаєте дітей здійснювати самооцінку під час виконання самостійної
роботи?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
15. Як Ви навчаєте дітей здійснювати взаємооцінку під час роботи в: парах; групах?
1)_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________2)____________________________________________________________
______________________________________________________________________________
16. Чи організовуєте Ви навчально-дослідницьку діяльність, тобто навчальну
діяльність, за якої діти самостійно відкривають для себе суб’єктивно нові знання і способи
діяльності? Якщо «так», то як це проводите? _______________________________________
______________________________________________________________________________
17. Чи доцільно, на Вашу думку, організовувати навчально-дослідницьку діяльність
в початковій школі? Так ____. Ні____.
18. На яких уроках, це краще робити?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
19. Як організувати навчально-дослідницьку діяльність дітей під час:
1) виконання вправи ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) розв’язування задачі _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) проведення дидактичної гри _____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) проведення спостереження ________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5) проведення досліду _____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6) розв’язання проблемної ситуації __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. Які практичні роботи проводите з дітьми? На яких уроках?___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. Які екскурсії проводите з дітьми? __________________________________________
______________________________________________________________________________
22. Які проекти організовуєте з дітьми?_______________________________________
______________________________________________________________________________
Дякуємо за допомогу!
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Додаток Т
Для перевірки наших підрахунків щодо сформованості в учнів готовності до
здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час було
використано метод математичної статистики, зокрема критерій «хи-квадрат».
Обчислення проводилося за формулою, яку наведено у виданні Д. Новікова [394]

(5)

де, N – кількість учнів в експериментальних класах; М – кількість учнів у контрольних
класах; L – кількість рівнів оцінювання; n1 – кількість учнів експериментальних класів,
які отримали оцінку k-ий бал, k = 1, 2… L; m1 – кількість учнів контрольних класів, які
отримали k-ий бал, k = 1, 2… L.
Для
встановлення
відмінностей
між
показниками,
отриманими
в
експериментальних і контрольних класах, було висунуто дві гіпотези:

2

 2 0,05,

H0 – якщо
≤
емп
співпадають з рівнем значущості 0,05

 2 емп

то характеристики порівнюваних вибірок

 2 0,05, то достовірність відмінностей характеристик вибірок

H1 якщо
≥
складає 95%.
Розрахуємо емпіричне значення критерію «хи-квадрат». Із таблиці 1 оберемо
вибірки для контрольних і експериментальних класів за даними констатувального
експерименту.
Таблиця 1
Розподіл учнів за рівнями готовності до здійснення навчально-дослідницької
діяльності в урочний та позаурочний час за результатами констатувального та
формувального експериментів
Рівні
сформованості
готовності
Високий
Достатній
Середній
Початковий

Констатувальний експеримент
Формувальний експеримент
Кількість учнів
контрольні
експерименталь
контрольні
експерименталь
класи
ні класи
класи
ні класи
34
36
75
117
76
79
89
54
72
69
22
9
8
8
4
2
190
192
190
192

Вичислимо для порівнюваних вибірок



2

за формулою (5).

 2 емп. – емпіричне

значення критерію
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2

Виявили, що одержане значення
менше відповідного табличного значення

L
= 4 (оскільки виділено чотири рівні готовності учнів до здійснення навчальнодослідницької діяльності). Відповідно L–1=3, із таблиці отримуємо для L–1=3:
Х20.05=7.82
Сформулюємо висновок: характеристики порівнюваних вибірок співпадають з
рівнем значимості 0,05. Істотна різниця між рівнями сформованості готовності учнів до
здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час в
контрольних і експериментальних класах за результатами констатувального
експерименту відсутня.
Оберемо вибірки для експериментальних класів, які були отримані під час
проведення констатувального і формувального експериментів. Вичислимо для
порівнюваних вибірок

 2 емп. – емпіричне значення критерію  2 за формулою (5).

Висновок: достовірність різниці характеристик рівнів сформованості готовності
учнів експериментальних класів до здійснення навчально-дослідницької діяльності за
реультатами констатувального і формувального експерименту складає 95%.
Оберемо вибірки для контрольних класів за результатами проведення
констатувального і формувального експериментів. Визначимо емпіричне значення
критерию

 2 , скориставшись формулою (5).

Отже, достовірність різниці характеристик рівнів сформованості в учнів
готовності до здійснення навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний
час умінь складає 95%.
Оберемо вибірки для контрольних і експериментальних класів під час
проведення формувального експерименту. Визначимо емпіричне значення
критерию

 2 , скориставшись формулою (5).

593

Висновок: достовірність різниці характеристик рівнів сформованості готовності
учнів контрольних і експериментальних класів до здійснення навчально-дослідницької
діяльності в урочний та позаурочний час складає 95%.
Результати обчислень статистично підтвердили ефективність запровадження
моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та
правомірності гіпотези. За результатами експерименту, переважна більшість дітей
знаходиться на високому й достатньому рівнях сформованості готовності до здійснення
навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.
Для перевірки наших підрахунків щодо сформованості в учителів готовності до
організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів було використано
метод математичної статистики, зокрема обчислення проводилося за формулою «Хквадрат критерій», яку наведено у виданні Є. Сидоренка [536]

(Vk  Pk ) 2
 
PK
2

(6)



де

– сума показників,

Vk

– показник кінцевий,

PK

– показник початковий.
Для встановлення відмінностей між показниками, отриманими за результатими
констатувального і формувального експериментів, було висунуто дві гіпотези:

 2 емп

 2 0,05,

H0 – якщо
≤
співпадають з рівнем значущості 0,05

2

то характеристики порівнюваних вибірок

2

H1 якщо
емп ≥
0,05, то достовірність відмінностей характеристик вибірок
складає 95%.
Розрахуємо емпіричне значення критерію «Х-квадрат критерій». Із таблиці 2
оберемо вибірки за даними констатувального й формувального експериментів.
Таблиця 2
Розподіл учителів за рівнями готовності до організації навчально-дослідницької
діяльності молодших школярів за результатами констатувального та
формувального експериментів
Рівні сформованості
готовності
Високий
Середнього
Початковий
Всього учителів

Назва експерименту
Констатувальний
Формувальний
19
48
31
21
22
3
72
72

Вичислимо для порівнюваних вибірок



2

за формулою (6).

 2 емп. – емпіричне

значення критерію
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Високий рівень

2

Виявили, що одержане значення
більше відповідного табличного значення L
= 3 (оскільки виділено три рівні готовності вчителів до організації навчально дослідницької діяльності молодших школярів). Відповідно
L–1=2, із таблиці
2
отримуємо для L–1=2: Х 0.05=5.99
Сформулюємо висновок: достовірність різниці характеристик високого рівня
сформованості готовності учителів до здійснення навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів складає 95%.
Вичислимо для порівнюваних вибірок



 2 емп. – емпіричне

значення критерію

2

за формулою (6).
Достатній рівень
2

Виявили, що одержане значення
менше відповідного табличного значення L

= 3 (оскільки виділено три рівні готовності вчителів до організації навчальнодослідницької діяльності молодших школярів). Відповідно
L–1=2, із таблиці
2
отримуємо для L–1=2: Х 0.05=5.99
Сформулюємо висновок: достовірність різниці характеристик середнього рівня
сформованості готовності учителів до здійснення навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів співпадає з рівнем значимості 0,05.
Вичислимо для порівнюваних вибірок

 2 емп. – емпіричне

значення критерію

 2 за формулою (6).
Початковий рівень

2

Виявили, що одержане значення
більше відповідного табличного значення L
= 3 (оскільки виділено три рівні готовності вчителів до організації навчально дослідницької діяльності молодших школярів). Відповідно
L–1=2, із таблиці
2
отримуємо для L–1=2: Х 0.05=5.99
Сформулюємо висновок: достовірність різниці характеристик початкового рівня
сформованості готовності учителів до здійснення навчально-дослідницької діяльності
молодших школярів складає 95%.
Результати обчислень статистично підтвердили ефективність запровадження
моделі організації навчально-дослідницької діяльності молодших школярів та
правомірності гіпотези. За результатами експерименту, переважна більшість вчителів
знаходиться на високому й достатньому рівнях сформованості готовності до організації
навчально-дослідницької діяльності в урочний та позаурочний час.

