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АНОТАЦІЯ 

Загорулько М. О. Формування дослідницько-діагностичних умінь 
майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-
педагогічних дисциплін. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання. – Інститут педагогіки НАПН 
України, Київ, 2021. – Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2021. 

У дисертації подано результати теоретико-практичного дослідження 
проблеми формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 
початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

У вступі розкрито актуальність теми дослідження; визначено об’єкт, 
предмет, мету й завдання дослідження; сформульовано наукову новизну, 
теоретичне й практичне значення; подано відомості про зв’язок роботи з 
науковими планами, темами, апробацію й упровадження одержаних 
результатів; інформацію про публікації авторки, структуру й обсяг 
дисертаційної праці. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи» здійснено аналіз 
психолого-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми, визначено й 
обґрунтовано особливості організації освітнього процесу в межах психолого-
педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічних 
закладах вищої освіти України, уточнено сутність поняття «дослідницько-
діагностичні вміння»; з’ясовано зміст і структуру дослідницько-діагностичних 
умінь майбутніх учителів початкової школи. 

У другому розділі – «Обґрунтування дидактичних умов та структурно-
функційної дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних 
умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-
педагогічних дисциплін» – визначено дидактичний потенціал процесу 
навчання психолого-педагогічних дисциплін щодо формування дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи; визначено й 
теоретично обґрунтовано сукупність дидактичних умов як фундаційну основу 
розроблення структурно-функційної моделі формування дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 
психолого-педагогічних дисциплін; представлено розроблену авторську 
модель формування досліджуваного дидактичного феномена. 

У третьому розділі – «Експериментальна апробація дидактичної моделі 
формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 
початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін» – 
представлено експериментальну перевірку дієвості розробленої авторської 
моделі, описано методику діагностування рівнів вияву сформованості 
дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 
процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін; проаналізовано й 
узагальнено результати експериментальної роботи. 

Ключові слова: майбутні вчителі початкової школи; дослідницько-
діагностичні вміння; дидактичні умови; структурно-функційна дидактична 
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модель формування дослідницько-діагностичних умінь; педагогічні заклади 
вищої освіти. 

 
ANNOTATION 

Zahorulko M. O. Formation of future primary school teachers’ research 
and diagnostic skills in the process of teaching psychological and pedagogical 
disciplines. – The manuscript. 

The dissertation thesis submitted for the scientific degree of Candidate of 
Pedagogical Sciences on specialty 13.00.09 – Theory of Education. – Institute of 
Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The thesis is aimed at investigating the problem of forming future primary 
school teachers’ research and diagnostic skills in the process of teaching 
psychological and pedagogical disciplines. 

The research topicality is substantiated, the object, the subject, the aim and 
the tasks of research are determined, the hypothesis is formulated, the scientific 
novelty, theoretical and practical value are defined, the information about 
approbation and implementation of obtained results is presented in the Introduction. 

In the first part – “Theoretical foundations of forming research and diagnostic 
skills of future primary school teachers” – the essence of the notion of “future 
primary school teachers’ research and diagnostic skills” is specified in the context 
of the problem under investigation, the content and structure of future primary 
school teachers’ research and diagnostic skills as a subject of pedagogical and 
psychological research is found out, the peculiarities of professional training of 
future primary school teachers at higher educational establishments of Ukraine are 
determined. 

In the second part – “Substantiation of didactic conditions and structure and 
function model of forming future primary school teachers’ research and diagnostic 
skills in the process of teaching psychological and pedagogical disciplines” – the 
didactic potential of psychological and pedagogical disciplines in the process of 
forming of research and diagnostic skills of future primary school teachers is 
revealed, the complex of didactic conditions as a basis for modeling process of 
forming research and diagnostic of future primary school teachers is determined, the 
didactic model of forming future primary school teachers’ research and diagnostic 
skills is developed and substantiated. 

The conducted research enables to determine and formulate the complex of 
didactic conditions as a basis for modeling process of forming research and 
diagnostic skills of future primary school teachers 

In the third part – “Experimental approbation of the didactic model of forming 
future primary school teachers’ research and diagnostic skills in the process of 
teaching psychological and pedagogical disciplines” – the criteria and indicators 
aimed at measuring the levels of future primary school teachers’ research and 
diagnostic skills are defined, diagnostic tools for measuring the levels of future 
primary school teachers’ research and diagnostic skills are selected and described. 

To the main criteria and indicators of research and diagnostic skills' 
expression in future elementary school teachers attributed: motivational (value 
orientations; motivation to carry out educational activities; motivational orientations 



4 
 

in interpersonal communications and timber orientations), cognitive (acquired in the 
preparation of theoretical knowledge, skills, the competencies defined in the state 
standard), the proactive activity (the presence of skills to communicate 
constructively with others; to attract others to various activities; to solve conflict 
situations; creatively acting; understand the interlocutor) and reflexive (ability to 
reflect and adequately assess themselves). 

The programme of experimental work aimed at implementing the developed 
didactic model of forming future primary school teachers’ research and diagnostic 
skills and the results of the experimental work are presented. 

Key words: future primary school teachers, research and diagnostic skills, 
didactic conditions, didactic model of forming future primary school teachers’ 
research and diagnostic skills. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Перетворення знаннєво-орієнтованої 

парадигми освіти на компетентнісно-орієнтовану потребує суттєвого 

оновлення процесу фахової підготовки студентів у системі вищої школи 

загалом та студентів – майбутніх учителів – у системі вищої педагогічної 

школи зокрема. Зміна напряму провідного освітнього вектора забезпечується 

реалізацією положень компетентнісного підходу в організації освітнього 

процесу закладів вищої освіти. Підготувати майбутнього вчителя початкової 

школи до ефективної й функційно-результативної професійно-педагогічної 

діяльності на компетентнісній основі – одне з ключових завдань, котре має 

бути виконаним у контексті забезпечення кардинального оновлення системи 

загальної середньої освіти. 

Ґрунтовний аналіз нормативно-правової бази (Закон України «Про 

освіту» (2017 р.), Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.), Закон України 

«Про повну загальну середню освіту» (2020 р.), Концепція розвитку 

педагогічної освіти (2018 р.), Концепція «Нова українська школа» (2016 р.), 

Професійний стандарт «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (2020 р.), 

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» (2020 р.), Професійний стандарт «Вчитель з початкової 

освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» (2020 р.), Державний стандарт 

початкової освіти (2018 р.)), що прямо чи опосередковано впливає на 

підготовку майбутніх учителів початкової школи, свідчить про актуалізацію 

потреби формування в них різних видів умінь як невіддільних складників 

розвитку їхньої педагогічної компетентності та професійно-значущих 

компетентностей нижчого ієрархічного порядку. 

Наукові засади вивчення питань організації та здійснення педагогічно-

доцільного дослідження та діагностування висвітлюються в психолого-

педагогічних працях (О. Абдулліна, С. Алєксєєва, Н. Арістова, І. Бех, Н. Бібік, 

Н. Богданець-Білоскаленко, А. Богуш, В. Бондар, М. Бурда, М. Вашуленко, 

Л. Величко, П. Гальперін, С. Гончаренко, О. Горошкіна, В. Давидов, 

Н. Делікатна, Т. Засєкіна, Д. Ельконін, М. Єрофеєва, О. Іонова, Л. Калініна, 
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В. Кизенко, О. Коваленко, В. Корнят, Г. Костюк, В. Краєвський, О. Кривонос, 

О. Леонтьєв, О. Локшина, О. Ляшенко, І. Малафіїк, О. Малихін, 

Ю. Мальований, С. Мартиненко, О. Онопрієнко, І. Осадченко, В. Паламарчук, 

О. Пометун, Р. Попов, С. Рубінштейн, Л. Савенкова, О. Савченко, 

В. Семиченко, С. Сисоєва, М. Стельмахович, В. Сухомлинський, 

О. Сухомлинська, Н. Тализіна, О. Топузов, М. Фіцула, А. Хуторськой, 

В. Чайка, Л. Шелестова, М. Шмир, О. Янкович, М. Ярмаченко, 

О. Ярмоленко).  

Наявність різних наукових підходів до розуміння та трактування 

педагогічних феноменів у психолого-дидактичній площині вивчення 

дослідних і діагностувальних процесів під час підготовки майбутніх учителів 

закладів загальної середньої освіти свідчить про вияв константного інтересу 

педагогів і психологів до проблеми формування дослідницько-діагностичних 

умінь у різних суб’єктів освітнього процесу за урахування швидкозмінних 

умов його організації та здійснення. Одночасно більшість дослідників 

одностайні в думці, що реалізація дослідно-діагностувальної діяльності в 

підготовці майбутніх учителів уможливлює формування комплексу 

професійно важливих умінь, серед яких особлива роль належить умінням 

досліджувати та діагностувати діяльність учнів загалом та учнів початкової 

школи зокрема. 

Філософсько-освітнє підґрунтя виучуваної проблеми формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи в 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін визначається 

провідними положеннями філософії освіти, котрі представлено в наукових 

доробках В. Андрющенка, Б. Гершунського, С. Гессена, І. Зязюна, М. Кагана, 

В. Кременя, В. Лугового, В. Огнев’юка.  

Особливості та специфіка організації освітнього процесу в закладах 

вищої освіти (з акцентуацією на підготовку вчителя загалом та вчителя 

початкової школи зокрема) представлено в наукових працях А. Алексюка, 

С. Архангельського, В. Буряка, В. Гриньової, В. Євдокімова, М. Євтуха, 

Л. Кондрашової, О. Лаврентьєвої, В. Лозової, О. Малихіна, І. Прокопенка, 
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Л. Хомич. Загальнодидактичними та психолого-дидактичними основами 

дослідження простих і комплексних умінь є праці вітчизняних і зарубіжних 

учених, які вивчали зміст і структуру професійно-значущих умінь майбутніх 

учителів (у тому числі й майбутніх учителів початкової школи) (О. Абдулліна, 

Ю. Бабанський, Н. Бібік, В. Желанова, І. Зимня, Я. Кодлюк, Н. Кузьміна, 

Н. Майбородюк, Т. Мишковська, О. Онопрієнко, О. Острянська, О. Савченко, 

В. Сластьонін, А. Степанюк та ін.). Питання підготовки до дослідної 

діяльності порушуються в дослідженнях Л. Артемової, А. Богуш, І. Беха, 

В. Білоусової, О. Гриви, О. Запорожця, Б. Кобзаря, І. Кона, О. Кононко, 

Г. Майбороди, В. Мухіної, В. Оржеховської, С. Рубінштейна, 

М. Стельмаховича, О. Сухомлинської, О. Ярмоленка. Над розробленням 

ефективних методів і форм підвищення пізнавальної та творчої активності 

студентів працюють учені-педагоги Г. Артемчук, А. Вербицький, 

С. Заскалєта, М. Князян, В. Ковальчук, Є. Спіцин. Вивченням проблеми 

формування діагностичних умінь майбутніх педагогів займалися 

О. Безпалько, П. Гальперін, Г. Гац, М. Єрофеєва, В. Корнят, О. Кривонос, 

С. Мартиненко, Л. Савенкова, Н. Тализіна, М. Фалько. 

Актуальність проблеми, необхідність її вирішення зумовлені також 

наявними суперечностями між: 

- наявністю суспільно зумовленої потреби в модернізації освіти в 

цілому й вищої освіти зокрема на засадах реалізації положень 

компетентнісного підходу до процесу й результатів навчання та відсутністю 

функціональних механізмів практичного втілення теоретичних і власне 

методологічних напрацювань учених; 

- об’єктивною потребою суспільства у підготовці компетентних 

педагогічних фахівців для системи початкової освіти та невизначеністю 

сутності та змісту професійної компетентності вчителя початкової школи; 

- розумінням студентами необхідності й значущості формування 

дослідницько-діагностичних умінь та недостатнім рівнем наявних знань, 

сформованості вмінь, практичного досвіду їх використання на мотиваційно-
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ціннісній основі, що й є ознаками сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь; 

- необхідністю формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи та відсутністю обґрунтованого 

дидактико-методичного забезпечення процесу її формування; 

- усвідомленням наявності дидактичного потенціалу психолого-

педагогічних дисциплін щодо формування досліджуваного феномену та 

відсутністю розробленої моделі формування дослідницько-діагностичних 

умінь у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Отже, актуальність, недостатня розробленість питань удосконалення 

підготовки майбутніх учителів початкової школи в контексті формування 

дослідницько-діагностичних умінь, а також необхідність усунення виявлених 

суперечностей зумовили вибір теми дисертаційної праці «Формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи 

у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін». 

Зв’язок роботи з науковими програми, планами, темами. 

Дисертаційну працю виконано в межах реалізації плану науково-дослідної 

роботи Інституту педагогіки НАПН України «Прогнозування розвитку 

загальної середньої освіти як рівневої системи» (№ державної реєстрації 

0116U003185, 2016-2018 рр.). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Київського університету 

імені Бориса Грінченка (протокол № 3 від 26.03.2015 р.) й узгоджено в бюро 

Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і 

психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 27.10.2015 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати структурно-функційну 

дидактичну модель формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін й експериментально перевірити її дієвість в освітньому процесі на 

основі створення відповідної сукупності дидактичних умов. 

Реалізація мети дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 
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1. Висвітлити й узагальнити наукові ідеї вітчизняних і зарубіжних 

дослідників щодо вивчення проблеми формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів. 

2. Визначити сутність поняття, зміст і структуру дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. 

3. Дефініціювати дидактичні умови формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін як фундаційну основу розроблення 

відповідної дидактичної моделі. 

4. Теоретично обґрунтувати структурно-функційну дидактичну 

модель формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

5. Експериментальним шляхом перевірити дієвість авторської 

структурно-функційної дидактичної моделі в освітньому процесі педагогічних 

закладів вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – психолого-педагогічна підготовка майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічних закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – структурно-функційна дидактична модель та 

сукупність дидактичних умов формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. 

Гіпотеза дослідження полягає в припущенні про те, що розроблення, 

теоретичне обґрунтування структурно-функційної дидактичної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін, 

фундаційну основу якої становить створення відповідної сукупності провідної 

та супідрядних дидактичних умов, а також її імплементація в освітню 

діяльність педагогічних закладів вищої освіти забезпечить суттєве підвищення 

ефективності та функційної результативності формування досліджуваного 

дидактичного феномена. 
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Для досягнення мети, розв’язання поставлених завдань і перевірки 

гіпотези дослідження було застосовано комплекс взаємопов’язаних наукових 

методів: 

- теоретичних (аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, 

зіставлення різних наукових підходів щодо вивчення досліджуваної проблеми, 

прогнозування та моделювання) – задля висвітлення теоретичних основ 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін, 

визначення сутності поняття, змісту та структури дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи, дефініціювання дидактичних 

умов формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін як 

фундаційної основи розроблення авторської дидактичної моделі; 

- емпіричних (анкетування, бесіди, опитування, дискусії, 

спостереження за роботою студентів з метою вивчення стану досліджуваної 

проблеми на практиці, педагогічна рефлексія, педагогічний експеримент) – 

задля отримання даних щодо дієвості розробленої авторської структурно-

функційної дидактичної моделі; 

- статистичних (визначення середнього арифметичного та 

критерію узгодженості Пірсона χ2) – задля статистичного оброблення 

отриманих даних та встановлення статистичної значущості результатів 

експериментальної роботи; 

- графічних – задля наочного відображення результатів 

педагогічного експерименту. 

Експериментальна база дослідження. Дослідження проводилося 

упродовж 2017-2021 рр. на базі Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова; Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка; Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 
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- уперше визначено й дефініційовано сукупність дидактичних умов 

як фундаційну основу для розроблення та теоретичного обґрунтування 

структурно-функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін (провідна дидактична умова: інтеграція 

самоосвітньої й академічної діяльності майбутніх учителів початкової школи 

у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін на засадах збільшення 

науково-дослідної складової; супідрядні дидактичні умови: індивідуалізація 

процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін як засіб забезпечення 

потребісно-мотиваційної основи формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи; створення ІТ-дидактичного 

середовища формування дослідницької компетентності майбутніх учителів 

початкової школи; стратегізація процесу навчання психолого-педагогічних 

дисциплін; активація дослідно-рефлексійної діяльності студентів – майбутніх 

учителів початкової школи); визначено сутність поняття, зміст і структуру 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи як 

єдність чотирьох взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів 

(мотиваційно-дослідницького; когнітивно-конструктивного; діяльнісно-

проєктного; рефлексійно-діагностувального), критерії, показники й рівні 

вияву їхньої сформованості; розроблено, теоретично обґрунтовано й 

експериментально перевірено структурно-функційну дидактичну модель 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін, яка 

включає чотири компонентних блоки: методологічно-дослідний; визначення 

когнітивно-конструктивної основи; реалізації дослідно-діагностувальної 

діяльності; забезпечення рефлексійності дослідно-діагностувальної 

діяльності; 

- уточнено сутність понять «дослідницько-діагностичні вміння 

майбутніх учителів початкової школи», «дидактичні умови формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи» 

«структурно-функційна дидактична модель формування дослідницько-
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діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін»;  

- конкретизовано особливості й специфіку застосування положень 

компетентнісного підходу в інтегративному поєднанні з положеннями інших 

методологічних підходів у педагогічному закладі вищої освіти в контексті 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи; критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, 

рефлексійний) і вимоги до рівнів (високого, достатнього, середнього, 

низького) сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи та відповідний діагностувальний інструментарій. 

Подальшого розвитку набули положення дидактики вищої школи щодо 

змісту, організації та здійснення навчання психолого-педагогічних дисциплін 

у межах професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, а також щодо форм організації, методів і засобів формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін у педагогічних закладах 

вищої освіти України. 

Практична значущість отриманих результатів дослідження полягає 

в апробації структурно-функційної дидактичної моделі формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін у педагогічних закладах 

вищої освіти України; підготовці методичних рекомендацій для викладачів і 

студентів педагогічних спеціальностей щодо формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. Матеріали 

розроблених методичних рекомендацій, дисертації та відповідних розділів 

колективних монографій можуть бути використані в підготовці майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічних закладах вищої освіти України, 

системі підвищення кваліфікації вчителів початкової школи; під час 

викладання психолого-педагогічних дисциплін студентам педагогічних 

спеціальностей у вищій педагогічній школі; укладання підручників, 

навчальних посібників та методичних рекомендацій для студентів 
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педагогічних закладів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 013 

Початкова освіта; організації та проведення педагогічної практики. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка 

№ 155 від 29.10.2021 р.); Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка (довідка № 1029-33/03 від 

01.09.2021 р.); Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка (довідка № 1952 від 29.09.2021 р.); Інституту педагогіки 

Національної академії педагогічних наук України (довідка № 423 від 

25.10.2021 р.). 

Особистий внесок здобувачки. Основні положення, ідеї, рекомендації 

та висновки, котрі представлено в дисертаційній праці, належать авторці 

роботи. У науковій статті, написаній у співавторстві [90], авторці належать 

наукові ідеї щодо узагальнення дидактичного потенціалу психолого-

педагогічних дисциплін у контексті формування дослідницької 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. У розділах монографій, 

написаних у співавторстві, авторці належать: загальнодидактичні положення 

щодо формування методологічної компетентності майбутніх учителів [91] та 

узагальнювальні положення щодо визначення рекомендацій стосовно 

формулювання методологічних основ визначення дидактичних умов у 

дослідженнях з теорії навчання [92]. 

Апробація результатів дисертаційної праці. Основні теоретичні й 

практичні висновки й узагальнення результатів дослідження оприлюднено під 

час виступів на науково-практичних конференціях різного рівня, зокрема: 

• міжнародних:  

• Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації (м. Київ, 

2017 р.); 

• Україна-Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних 

координат (м. Київ-Слупськ, 2017 р.); 

• Молоді вчені 2018 – від теорії до практики (м. Дніпро, 2018 р.); 
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• Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах 

сучасних викликів: теорія і практика (м. Харків, 2018 р.); 

• Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя (м. Київ, 2018 р.); 

• Якість вищої освіти: українська національна система та європейські 

практики (м. Київ, 2018 р.); 

• Наукові тренди постіндустріального суспільства (м. Рівне, 2020 р.); 

• всеукраїнській: Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та 

психології (м. Запоріжжя, 2018 р.). 

Публікації. За темою дослідження авторкою опубліковано 19 наукових 

і науково-методичних праць, із яких (2 – розділи в колективних монографіях, 

1 – методичні рекомендації, 6 – статті у фахових виданнях України, 2 – статті 

в зарубіжних періодичних виданнях, 8 – тези доповідей у збірниках матеріалів 

науково-практичних конференцій різного рівня (міжнародних і 

всеукраїнській). 

Структура дослідження. Дисертаційна праця складається зі вступу, 

трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (347 позицій, із них 

17 – іноземними мовами), 3-х додатків (на 25 сторінках). Робота містить 

10 таблиць на 8 сторінках, 10 рисунків на 7 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 262 сторінки (основного змісту – 172 сторінки). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-

ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 

 

1.1. Становлення проблеми дослідження процесу формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

Перетворення знаннєво-орієнтованої парадигми освіти на 

компетентнісно-орієнтовану вимагає оновлення процесу фахової підготовки 

студентів у системі вищої педагогічної школи. Зміна провідного освітнього 

вектора забезпечується реалізацією компетентнісного підходу в освітній 

діяльності закладів вищої освіти. Задля того, щоб учителі початкової школи 

могли здійснювати та переформатовувати власну професійно-педагогічну 

діяльність на компетентнісній основі, вона має реалізуватися вже під час 

підготовки майбутніх фахівців. 

На сьогодні стратегії реформування шкільної освіти й удосконалення 

професійної підготовки вчителів загалом й учителів початкової школи зокрема 

перелічено в низці нормативно-правових документів, а саме: Державному 

стандарті початкової освіти (2018) [230], Професійному стандарті «Вчитель 

початкових класів закладів середньої освіти» (2020) [233], Законах України 

«Про освіту» (2017) [232], «Про вищу освіту» (2014) [227], у Концепції «Нова 

українська школа» (2016) [183], Національній доктрині розвитку освіти (2002) 

[231]. У всіх цих документах наголошується на необхідності створення нового 

шкільного освітнього середовища шляхом реалізації основних принципів 

компетентнісного підходу, формування в школярів цінностей, розвитку 

самостійності, творчості та допитливості. У Державному стандарті початкової 

освіти однією з ключових компетентностей визначено компетентність у галузі 

природничих наук, техніки й технологій, що передбачає формування 

допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі 

спостерігати та досліджувати, формулювати припущення та робити висновки 
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на основі проведених дослідів, пізнавати себе й навколишній світ шляхом 

спостереження та дослідження [230]. Тобто оволодіння новими знаннями й 

успішне розв’язання різноманітних пізнавальних завдань в освітньому процесі 

початкової школи має відбуватися під час здійснення молодшими школярами 

дослідницької та пошукової діяльності. 

В. Базелюк визначає дослідницькі вміння як здатність усвідомлено 

здійснювати дії з пошуку, відбору, перероблення, аналізу, створення, 

проєктування й підготовки результатів пізнавальної діяльності, спрямованої 

на виявлення (створення, відкриття) об’єктивних закономірностей управління 

функціонуванням і розвитком закладу загальної середньої освіти [11]. 

Г. Гац діагностувальні знання тлумачить як систему засвоєних понять 

із галузі теорії та практики діагностики, а вміння – спосіб виконання дій, які 

забезпечують сукупність набутих знань і навичок у галузі діагностувальної 

діяльності [40, с. 18].  

Як зазначає С. Мартиненко, «педагогові доводиться самостійно 

розв’язувати такі професійні завдання, які раніше не входили до його 

компетенції. Діагностування, прогнозування, проєктування, розроблення 

авторських програм, оптимізація всіх аспектів освітнього (навчально-

виховного) процесу стають одним із складових педагогічної діяльності» [156, 

с. 50]. Діагностичні вміння виявляються в тому, що в процесі їх формування 

об’єднуються й систематизуються знання з різних галузей – психології, 

педагогіки, фізіології, теорії діагностики тощо. На етапі функціонування 

діагностичних умінь ці теоретичні знання перетворюються на інструмент 

практичної діяльності. 

Як зазначає М. Єрофеєва, процес формування діагностичних умінь має 

охоплювати три аспекти, а саме: 

− формування знань теорії педагогічної діагностики; 

− засвоєння знань технології проведення діагностичного 

дослідження; 

− вироблення практичних дій [68, с. 45]. 



23 
 

Г. Андреєва визначила сутність поданих діагностичних умінь учителя 

початкової школи: 

1. Діагностичні вміння цілепокладання: переводити загальні цілі та 

завдання виховання в цілі та завдання діагностики; ураховувати 

індивідуально-психологічні особливості кожного учня і всього колективу при 

постановці завдань діагностування; чітко формулювати мету та завдання 

діагностики в усній та письмовій формі. 

2. Організаторські діагностичні вміння: планувати дослідження; 

залучати до нього колег, батьків, учнів, психолога, розподіляти між ними 

доручення з урахуванням індивідуальних особливостей і вмінь; застосовувати 

прийоми співробітництва в процесі діагностики; забезпечувати всіх суб’єктів 

роботи методичними матеріалами (програмами, методичками, бланками, 

формами фіксації тощо); регулювати, координувати процес дослідження, 

визначати терміни, етапи роботи, здійснювати облік всієї отриманої 

інформації; доводити інформацію до всіх зацікавлених осіб, забезпечуючи 

дотримання норм етики.  

3. Практико-діагностичні вміння: спостерігати педагогічні факти, 

явища, процеси; вивчати документацію, результати діяльності дітей; 

проводити усні та письмові опитування; обирати діагностичні методи та 

методики, адекватні поставленим завданням; інтерпретувати одержані дані 

точно, повно, логічно, об’єктивно, послідовно; адаптувати опубліковані в 

літературі діагностичні методики відповідно віку дітей; фіксувати інформацію 

під час діагностування.  

4. Оціночно-аналітичні діагностичні вміння: виокремлювати суттєві 

ознаки із загальної картини досліджуваного процесу; визначати подібність і 

відмінність подібних явищах; групувати факти, властивості, явища за однією 

з ознак; класифікувати й узагальнювати результат первинних спостережень; 

обробляти інформацію.  

5. Прогностично-конструктивні діагностичні вміння: складати 

програми та методики дослідження молодших школярів; виділяти критерії та 

показники розвитку учнів; використовувати результати діагностування в 
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процесі планування навчально-виховної роботи; прогнозувати розвиток 

особистості дитини; конструювати педагогічну діяльність на основі 

діагностики та самодіагностики: розробляти форми обліку інформації (анкети, 

опитувальники тощо); на основі отриманої інформації створювати практичні 

рекомендації для педагогів, батьків, дітей [7]. 

Отже, уміння – засвоєний суб’єктом спосіб виконання дії, який 

забезпечується сукупністю набутих знань і навичок. Вони формуються 

шляхом вправ, створюють можливість виконання дії не лише в звичних, а й у 

змінених умовах і розкриваються через цілеспрямованість, усвідомленість, 

здатність особистості до узагальнення та реалізації творчого характеру 

діяльності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури та дисертаційних праць 

засвідчив посилену увагу науковців до вивчення проблеми формування 

дослідницько-діагностичних знань і вмінь, творчого зростання молодих 

фахівців в умовах інноваційної діяльності, підвищення їхньої творчої 

активності та потенціалу у фаховій підготовці. Зростає увага вищої школи до 

формування дослідницько-діагностичних умінь у майбутніх фахівців, 

удосконалення їхньої педагогічної майстерності, готовності до сприйняття 

нововведень і творчої діяльності. 

Проблема пізнавальної діяльності та професійної підготовки педагога 

до дослідницької діяльності розглядалася в працях О. Абдулліної, В. Бондаря, 

Л. Виготського, П. Гальперіна, І. Зязюна, А. Линенко, С. Мартиненко, 

Л. Пуховської, О. Савченко, С. Сисоєвої, Г. Тарасенко, Л. Хомич, Л. Хоружої, 

П. Щербаня, І. Шапошнікової та ін. 

Формуванню професійних умінь у майбутніх педагогів приділяли 

увагу в своїх дослідженнях О. Абдулліна, Д. Мазоха, О. Малихін, А. Міщенко, 

О. Савченко, В. Шутяк, Н. Яковлєва та інші. Питанням готовності педагога до 

виконання своїх професійних обов’язків надавали увагу В. Бондар, 

М. Дяченко, С. Мартиненко, О. Мороз.  
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Питанням діагностичних умінь майбутніх педагогів переймалися 

О. Безпалько, П. Гальперін, Г. Гац, М. Єрофеєва, В. Корнят, О. Кривонос, 

С. Мартиненко, Л. Савенкова, Н. Тализіна, М. Фалько. 

Сутність поняття «вміння» розглядалося дослідниками різних галузей. 

Зокрема, на думку дослідників у галузі психології Л. Виготського, 

К. Платонова, С. Рубінштейна та ін., уміння – це використання суб’єктом 

наявних знань і навичок для вибору та здійснення прийомів дії відповідно до 

поставленої мети. Серед педагогів знаходимо такі трактування цього поняття: 

свідоме володіння яким-небудь прийомом діяльності (Ю. Бабанський); прояв 

діяльності в усіх можливих варіантах (Є. Бойко); єдність знань і навичок, 

здібностей особистості (М. Каган); новий сплав знань, навичок, досвіду 

і творчих можливостей людини (Н. Кузьміна).  

Розглядаючи формування дослідницько-педагогічних умінь студентів 

в умовах модульної організації процесу навчання, Т. Мишковська розуміє їх 

як володіння системою спеціальних знань і навичок використання методів 

педагогічного дослідження для виконання дослідницьких дій у процесі 

педагогічної дiяльностi вчителя [172]. 

Як зазначає І. Зимня, педагогічні вміння є сукупністю різноманітних 

дій учителя, які, перш за все, співвідносяться з функціями педагогічної 

діяльності, значною мірою визначають індивідуально-психологічні 

особливості вчителя та свідчать про його предметно-професійну 

компетентність [95, с. 23]. 

О. Острянська, досліджуючи проблему формування комплексних 

педагогічних умінь майбутніх учителів початкових класів, визначає це 

поняття як володіння гнучкою системою усвідомлених, цілеспрямованих, 

взаємопов’язаних розумових і практичних дій, які дають змогу вчителю 

успішно виконувати навчально-виховні функції в умовах, що змінюються. 

Проаналізовано такі групи вмінь: навчальні, виховні, гностичні, 

конструктивні, організаторські, діагностичні, педагогічного спілкування, 

дослідницькі, артистичні, робота з батьками тощо. 
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У дисертаційній праці О. Острянської подається визначення 

комплексних педагогічних умінь майбутніх учителів початкових класів як 

володіння сукупністю вмінь, що складають структурне, ієрархічно 

взаємопов’язане й відносто закінчене утворення, яке поділяється на блоки, 

класи, роди, види й забезпечує педагогічно доцільну взаємодію вчителя 

початкових класів з усіма суб’єктами педагогічної діяльності [207, с. 70]. 

У сучасній психолого-педагогічній науці виділяють такі види умінь: 

загальнонавчальні (Ю. Бабанський [10], І. Лернер [128]), проєктувальні 

(Ю. Кулюткін [123], Г. Сухобська [123]), організаційні (Н. Кузьміна [121], 

А. Кузнєцова [122]), інтелектуальні (Л. Виготський [83], Н. Менчинська 

[164]), педагогічні (В. Сластьонін [214], О. Острянська [94]), дослідницькі 

(В. Базелюк [11], В. Успенський [293]), діагностичні (В. Корнят [113], 

С. Мартиненко [156-158]). 

Дослідницькі вміння набуваються шляхом залучення студентів до 

самостійних і безпосередніх спостережень, на основі яких вони встановлюють 

зв’язки предметів і явищ дійсності, роблять висновки, пізнають 

закономірності. 

В. Литовченко дослідницькі вміння визначає як сукупність 

систематизованих знань, умінь і навичок особистості, поглядів і переконань, 

які визначають готовність студента до творчого пошукового вирішення 

пізнавальних задач. Вона поділяє дослідницькі вміння на такі групи:  

– операційні дослідницькі вміння, до яких відносять розумові 

прийоми й операції, що використовуються в дослідницькій діяльності: 

порівняння, аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, висунення гіпотези, 

співставлення;  

– організаційні дослідницькі вміння, які включають застосування 

прийомів організації в науково-дослідній діяльності, планування дослідної 

роботи, проведення самоаналізу, регуляцію власних дій у процесі 

дослідницької діяльності; 

– практичні дослідницькі вміння, які охоплюють опрацювання 

літературних джерел, проведення експериментальних досліджень, 
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спостереження фактів, подій та обробку даних спостережень, упровадження 

результатів у практичну діяльність; 

– комунікативні дослідницькі вміння, що передбачають 

застосування прийомів співробітництва в процесі дослідницької діяльності, 

для здійснення взаємодопомоги, взаємоконтролю [131, с.39]. 

С. Мартиненко до діагностичних умінь відносить уміння аналізувати, 

класифікувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, розпізнаючи 

серед них випадкові та помилкові; моделювати та перетворювати моделі 

взаємодії, визначати мету й розробляти конкретні завдання діагностичного 

вивчення, добирати діагностувальний інструментарій, накопичувати й 

обробляти діагностичну інформацію, здійснювати самодіагностику 

тощо [157, с. 70]. 

Отже, дослідницько-діагностичні вміння – особливі вміння, які жають 

змогу їх носієві систематизувати, аналізувати, проєктувати власне 

дослідження, підбирати та застосовувати відповідні діагностувальні методики. 

Однією зі складових процесу реалізації провідних положень 

компетентнісного підходу в контексті підготовки майбутніх учителів є 

формування в них досліницько-діагностичних умінь. Але дидактичні механізми 

формування досліницько-діагностичних умінь майбутніх учителів у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін не були предметом наукових 

досліджень. Саме цим зумовлюється потреба більш глибокого вивчення змісту та 

структури досліджуваного феномена. 

 

1.2. Особливості організації освітнього процесу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи 

В умовах переходу української системи вищої освіти до 

загальносвітового відкритого освітнього простору зростає науково-практична 

потреба зміни структури, змісту й характеру знань, досвіду майбутніх 

фахівців, формування їхнього професійного світогляду й життєвої позиції, 

визначення перспектив професійного й особистісного розвитку. Теоретичні та 

практичні знання, здобуті майбутніми фахівцями в закладах вищої освіти, 
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мають стати професійно орієнтованими й особистісно-ціннісними, оскільки 

найважливішим завданням вищої педагогічної освіти є підготовка 

конкурентоспроможних фахівців, здатних ухвалювати професійно виважені 

рішення. 

Сучасний учитель повинен оволодіти вміннями аналізувати, 

проєктувати, конструювати, організовувати педагогічний процес, проводити 

власні дослідження для вивчення особистості його учнів. 

Тому знання педагогіки, які тісно пов’язуються з психологічними 

знаннями, необхідні сучасному вчителю для постійної самоосвіти, успішної 

побудови професійної педагогічної кар’єри, розвитку творчих здібностей. 

Тому знання педагогіки, які тісно пов’язуються з психологічними 

знаннями, необхідні сучасному вчителю для постійної самоосвіти, успішної 

побудови професійної педагогічної кар’єри, розвитку творчих здібностей. 

Поняттю мотивації присвячені дослідження багатьох вчених, зокрема: 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Е. Ільїна. М. Дубінка розглядала в своїй 

дисертації мотивації діяльності та етапи її формування. Л. Столяренко дає 

визначення мотиваційної сфери особистості, а І. Карпюк досліджує поняття 

потребісно-мотиваційної сфери особистості під час занять фізичною 

культурою.  

Проблемі навчання психолого-педагогічних дисциплін як засобу 

забезпечення потребісно-мотиваційної сфери майбутніх учителів взагалі, і 

майбутніх вчителів початкової школи зокрема не знайшло свого відображення 

в психолого-педагогічних дослідженнях. 

Спробуймо здійснити аналіз понять мотивації й мотиваційної сфери 

особистості як засобу забезпечення потребісно-мотиваційної сфери майбутніх 

учителів початкової школи. 

Мотивацію, як й інші вищі психічні функції, слід розглядати як 

соціально обумовлене надбання. Мотивація формується й змінюється в 

процесі життя студента і, перш за все, під час його навчальної діяльності. У 

процесі діяльності народжуються нові мотиви, інтереси й потреби, які, у свою 

чергу, впливають на діяльність. 
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О. Леонтьєв [127] зазначав, що предмет діяльності в процесі 

самовизначення й є її дійсний мотив. Знання ж самих мотивів необхідне 

особливо для аналізу діяльності й оцінювання учинків учнів, адже одні й ті ж 

вчинки можуть бути здійснені як результат керуванняь різними мотивами. 

Для правильного спрямування процесу самовизначення людини, 

розуміння діяльності й оцінювання їхньої поведінки необхідно знати ті складні 

й різноманітні відносини, які існують між мотивом і метою діяльності, адже 

задля задоволення потреб особистості збіг мотиву й мети діяльності 

відбувається не завжди. За О. Леонтьєвим, співвідношення мотиву й 

діяльності є однією з центральних проблем психології особистості. Їх єдність 

в тому, що немає діяльності без спонукального мотиву й немає діяльності, що 

не відтворює новий мотив. 

С. Рубінштейн стверджує, що мотиви людської діяльності є 

відображенням більш менш адекватно заломлених у свідомості об’єктивних 

рушійних сил людської поведінки. Самі потреби та інтереси особистості 

виникають і розвиваються із змінних і розвиваються взаємовідносин людини 

з навколишнім світом. Потреби та інтереси людини тому є історичними, що 

вони розвиваються, змінюються, розбудовуються; розвиток та перебудова вже 

наявних потреб й інтересів поєднуються з виявом, зародженням та розвитком 

нових потреб й інтересів. Таким чином, спрямованість особистості 

виявляється у різноманітних, дедалі збільшуючихся і збагачуючихся 

тенденціях, які є джерелом різноманітної і різнобічної діяльності. У процесі 

цієї діяльності мотиви, у тому числі ті, від яких вона походить, змінюються, 

перебудовуються і збагачуються новим змістом [248]. 

Джерелом активності особистості є її залежність від конкретних умов. 

Тому необхідно враховувати, що за умови зміни обставин змінюється й мета 

діяльності залежно від усвідомленості мотиву. 

Є. Ільїн усі визначення мотивації відносить до двох напрямів. За 

першого напряму розглядається мотивація зі структурних позицій, як 

сукупність чинників або мотивів, а за другого – не як статичне, а як динамічне 

утворення, як процес, механізм. Учений підкреслює також, що в розумінні 
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співвідношення між мотивацією й мотивом немає єдності поглядів і ці два 

поняття досить часто використовуються як синоніми. Є. Ільїн визначає 

мотивацію як динамічний процес формування мотиву як основи 

вчинку [100, с. 65-67]. 

Є. Ільїн зазначає, що всі визначення поняття «мотив» групуються 

навколо наступних поглядів на мотив: як на спонукання, на потребу, на ціль, 

на намір, на властивість особистості, на стан. Учений підкреслює, що мотив – 

це складне інтегральне (системне) психологічне утворення. Структура мотиву 

багатокомпонентна, у ній найчастіше відображаються декілька причин і цілей. 

До структури мотиву вчений включає три блоки компонентів: потребісний, до 

який входять біологічні, соціальні потреби; блок «внутрішнього фільтру», 

який складають моральний контроль, оцінка зовнішньої ситуації, оцінка своїх 

можливостей (знань, умінь, якостей), переваги (інтереси, нахили, рівень 

домагань) та цільовий блок, що містить образ предмета, що може 

задовольнити потребу, опредмечена дія, потребнісна ціль, уявлення процесу 

задоволення потреби [100, с. 117]. 

Згідно з Є. Ільїним, мотив у своєму формуванні проходить три стадії: 

перша – формування первинного (абстрактного) мотиву, який складається з 

формування потреби особистості й спонукання до пошукової активності, 

друга стадія включає зовнішню або внутрішню пошукову активність, а третя 

– вибір конкретної цілі й формування наміру її досягти [100, с. 76]. 

М. Дубінка встановила, що мотивація діяльності – система різних 

способів формування мотивів, що спонукає людину до конкретних форм 

діяльності та поведінки. Мотив є формою вияву потреби людини й спонукає 

школяра до діяльності. Цю залежність у контексті розгляду поняття 

«потребісно-мотиваційна спрямованість» можна зобразити у вигляді такої 

послідовності: потреба – мотив – діяльність [64, с. 85]. 

У контексті розгляду проблеми самовизначення людини з мотивацією 

необхідно співвіднести все, що реально спонукає до активності: узагальнені й 

більш конкретні життєві цілі особистості, які вона починає визначати та які, 

мабуть, стануть кредом її життєвої позиції в майбутньому. Разом з тим, 
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людина в процесі власного самовизначення, здійснюючи всі види 

систематичної діяльності і безліч незапланованих дій, керується певними 

мотиваційними чинниками, які намагається визначити й усвідомити. Варто 

також зауважити, що для індивіда мотиваційне значення мають також і ті 

явища, що не спонукають до діяльності, але можуть її спонукати, тобто є 

потенційними мотивами. Отже, мотив діяльності, відображаючись у 

свідомості людини, спонукає діяльність, спрямовує її на задоволення певної 

потреби [65, с. 85]. 

Мотив може знаходитися на наступних етапах формування: 

1. Етап усвідомлення спонукання, на якому мотиваційний рушій 

усвідомлюється й починає виконувати спрямовувальну функцію. Відсутність 

цього етапу призводить до «сліпого» пошуку. Як результат, виникає 

імпульсивна поведінка людини. 

2. Етап прийняття мотиву допускає перетворення усвідомленого 

спонукання в особистісний мотив. Одночасно відбувається співвіднесення та 

включення спонукання до ієрархії суб’єктивно особистісних цінностей. Якщо 

мотив внутрішньо не приймається, виникає почуття роздвоєності, 

невизначеності. Може формуватися інша, у певній мірі потрібна, ніби 

рівнобіжна система мотивів. 

3. Етап реалізації мотиву обумовлений тим, що відбувається 

насиченість його змісту. За унеможливлення реалізації мотиву виникає 

фрустрація спонукання. 

4. Етап закріплення мотиву обумовлений тим, що багаторазове 

повторення призводить до перетворення мотиву на рису характеру, на 

постійну спонукальну потенцію. Якщо закріплення мотиву не відбувається, то 

формується не цілісність характеру, виникає відчуття соціально-рольової 

неадекватності. 

5. Етап актуалізації спонукання закладається в рисах характеру 

людини. З нього може розпочатися новий цикл формування мотиваційних 

утворень [65, с. 85]. 
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Потребісно-мотиваційна сфера не може обмежуватись ні одним із видів 

спонукань, які входять до неї (мотиви, цілі, інтереси, емоції тощо). Потреби, 

сенс занять фізичними вправами, мотиви, цілі, емоції, інтереси постійно 

змінюються та вступають у нові взаємовідносини. Тому становлення мотивації 

є не простим зростанням позитивного або посиленням негативного ставлення 

до занять фізичною культурою, а ускладненням структури мотиваційної 

сфери, спонукань, які до неї входять, появою нових, більш зрілих, іноді 

суперечливих відношень між ними. 

Становлення мотивації залежить загалом від змісту, форм, методики 

занять, а також від розгортання й ускладнення зв’язку молоді зі світом і 

різними людьми. Формуванню мотивації сприяють суспільне та сімейне 

виховання. 

На формування мотивації до навчання впливає сукупність зовнішніх і 

внутрішніх умов. Зовнішніми умовами можуть бути такі: діяльність педагога, 

зміст занять, методи навчання, рівень педагогічної майстерності викладача, 

матеріально-технічне забезпечення, використання технічних засобів навчання, 

психологічний клімат у групі, єдність вимог педагогічного колективу, закладу 

вищої освіти, сім’ї, взаємовідносини з оточуючими людьми в процесі 

навчання. 

Як внутрішні умови становлення мотивації можуть бути виділені ті 

якісні зміни в психічному розвитку та структурні психологічні новоутворення, 

які виникають у студентів під час залучення їх до навчальних занять, а саме: 

форми взаємодії та спілкування з іншою людиною (старшою, ровесниками); 

спрямованість особистості студента (на споживання або створення, на 

індивідуальні або суспільні цілі, на різні сторони суспільних і 

міжособистісних відношень) у процесі навчання [103]. 

Формування мотивації може відбуватися поетапно й цілісно. У 

першому випадку педагог обирає й послідовно актуалізує, закріплює окремі 

мотиви, а в іншому – цілеспрямовано впливає на мотивацію виховання 

загалом. 
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Формування мотивації може здійснюватись «згори – вниз» і «знизу – 

угору». Перший шлях полягає в прищепленні вихованцям ідеалів, прикладів 

того, якими повинні бути мотиви занять. На це має спрямовуватись уся 

система морального виховання у закладах вищої освіти, сім’ї. Студенти 

засвоюють мотиви як еталони, за якими звіряють свою поведінку, 

ототожнюють свої мотиви з мотивами, які пропонує педагог, суспільство. 

Недолік цього шляху полягає в тому, що є загроза формального засвоєння 

очікуваних спонукань [103]. 

Педагогу необхідно мати на увазі й розрізняти мотиви, які знайомі 

студенту (з бесід, анкет) і такі, що реально діють. Мотиви різноманітних занять 

не тільки тісно взаємозв’язані між собою, але й знаходяться в постійній 

боротьбі. Важливо вивчити їхнє співвідношення на різних етапах розвитку 

особистості та ступінь індивідуальності мотивації знання, особливостей 

мотивації студентів, що допоможе педагогу виховати внутрішню мотивацію 

до занять, тобто сформувати інтерес до занять. 

Визначаючи наукову сферу дослідницької роботи, присвяченої цій 

проблемі, підкреслимо, що система психолого-педагогічної підготовки 

майбутніх учителів, методи та форми вивчення дисциплін психолого-

педагогічного циклу, на наш погляд, мають допомогти їм в усвідомленні рівня 

власної професійної психологічної компетентності і педагогічної 

майстерності. Для цього важливо визначити та забезпечити відповідні 

психолого-педагогічні умови освітнього (навчального) процесу, які б сприяли 

діагностуванню й оцінюванню студентами своїх професійних компетеностей, 

самовдосконалення. 

Ефективне діагностування та реалізація процесу формування 

особистісного та професійного розвитку майбутніх учителів до вивчення 

дисциплін психолого-педагогічного циклу є можливими, якщо: 

– визначено особливості особистісної та професійної самоактуалізації 

студентів; 

– у процесі навчання в закладі вищої освіти психолого-педагогічні 

умови надають змогу визначити й конкретизувати функції особистісної та 
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професійної самоактуалізації студентів (аксіологічний, рефлексійний і 

креативний аспекти) та її компоненти (ціннісно-мотиваційний, рефлексійний і 

креативний); 

– визначено взаємозв’язок між компонентами та функціями 

особистісної та професійної самоактуалізації студентів, що розширює й 

поглиблює їхнє уявлення про сутність дисциплін психолого-педагогічного 

циклу [155, с. 25–57]. 

Психолого-педагогічні умови формування позитивного ставлення 

майбутніх учителів до вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу 

передбачають використання різноманітних можливостей задля фахового 

аналізу криз професійного розвитку фахівця: 

– кризи навчально-професійної орієнтації та професійного вибору; 

– кризи професійних очікувань; 

– кризи професійного зростання (незадоволеності можливостями, 

посадою, зарплатою тощо) [155, с. 17–35]. 

Блок психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи охоплює різні навчальні дисципліни, серед яких: педагогіка, 

загальна та вікова психологія, педагогічна психологія, основи педагогічних 

досліджень. Зазначені дисципліни забезпечують базову психолого-

педагогічну підготовку майбутнього вчителя початкової школи, формують 

педагогічне мислення, педагогічну компетентність. Через індивідуалізацію 

навчальних психолого-педагогічних дисциплін (виконання індивідуальних 

робіт, завдань, написання педагогічних есе, виконання індивідуальних 

навчально-дослідних завдань) ми можемо забезпечити й задовольнити 

потребісно-мотиваційну сферу майбутніх учителів початкової школи. 

Індивідуальна робота має бути пов’язана з дослідженням і діагностуванням 

учнів початкової школи під час проходження педагогічної практики після 

засвоєння майбутніми вчителями початкової школи теоретичної основи в 

процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. 

Також слід ураховувати що серед основних причин неефективної 

організації освітнього (навчального) процесу можна виокремити недостатнє 
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врахування індивідуального досвіду, рівня їхньої психолого-педагогічної 

підготовки, усвідомлення власних і професійних потреб і проблем. На цій 

підставі робимо висновок про невідповідність психолого-педагогічних умов 

потребам студентів, зокрема, у самореалізації в галузі фахової діяльності. 

Пояснюємо це тим, що технологію процесу навчання орієнтовано переважно 

на фахову діяльність, а не на розвиток самосвідомості, стимулювання до 

самоосвіти в галузі психолого-педагогічних дисциплін. Саме тому, на нашу 

думку, важливим завданням є педагогічно цілеспрямована організація 

особистісно орієнтованого навчання студентів, системне засвоєння як фахових 

дисциплін, так і психолого-педагогічних, урахування їхнього особистісного 

потенціалу в процесі здобуття фахової кваліфікації. 

Аналіз психолого-педагогічних умов розвитку фахової мотивації 

майбутніх учителів початкової школи свідчить про те, що індивідуальний 

підхід до підбору завдань під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін 

є значущим у системі підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

оскільки сприяє формуванню дослідницьких умінь, що забезпечить надалі 

вияв високого рівня професіоналізму майбутніх фахівців і може задовольнити 

потребісно-мотиваційну сферу майбутніх учителів початкової школи. 

Висвітлені питання не вичерпують усіх аспектів проблеми 

забезпечення потребісно-мотиваційної сфери майбутніх учителів початкової 

школи. Перспективним для нашого дослідження вважаємо дослідження 

індивідуалізації процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін як 

засобу забезпечення потребісно-мотиваційної основи формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. 

«Педагогічна енциклопедія» дає змогу встановити сутнісний зміст 

поняття «професійна підготовка» як «сукупність спеціальних знань, умінь і 

навичок, якостей, трудового досвіду й норм поведінки, що забезпечують 

можливість успішної роботи з певної професії» [214, с.573].  

Дослідниця К. Джеджера серед проблем професійної підготовки 

майбутніх учителів розглядає духовний розвиток особистості [61].  
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Дослідниця О. Савченко у професійній підготовці наголошує на тому, 

що необхідно враховувати зміни в освіті, що пов’язані з науково-технічним 

прогресом, інформатизацією і комп’ютеризацією [251].  

У свою чергу Н. Олефіренко зазначає, що освітній (навчальний) процес 

із підготовки майбутніх учителів має бути спрямованим на створення умов для 

професійного зростання й самовдосконалення [187]. 

Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури дає змогу розкрити 

поняття «професійна підготовка вчителя початкової школи» як процес 

формування знань, умінь і навичок, необхідних для успішного здійснення 

педагогічної діяльності. 

 

1.3. Зміст, сутність і структура формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи 

Визначення змісту, сутності та структури поняття «дослідницько-

діагностичні вміння майбутніх учителів початкової школи» потребує розгляду 

сутності та структури таких понять, як «дослідницькі вміння» та «діагностичні 

вміння». Проблема формування дослідницьких умінь майбутніх фахівців 

різних спеціальностей загалом та учителів зокрема знайшла своє відображення 

в роботах багатьох українських науковців (М. Головань [44], О. Земка [254], 

Н. Любчак [135], О. Мельник [160], О. Миргородська [168], О. Попович [223], 

М. Постолюк [224], І. Раєвська [238], В. Ружицький [249], О. Семеног [254], 

К. Степанюк [270-273], В. Яценко [44]). 

Сутність поняття «вміння» розглядалося дослідниками різних галузей. 

Зокрема, на думку К. Степанюк, особливими ознаками уміння є: високий 

рівень усвідомленості, самостійність у вирішенні завдань, які виникають у 

процесі виконання певного виду діяльності; складність і комплексність, злиття 

розумових і практичних дій; цілеспрямованість, стійкість і міцність. А 

навички, у свою чергу, – це автоматизовані дії, компоненти певного виду 

діяльності [270, с. 64]. 

За визначенням О. Малихіна, уміння – це здатність людини свідомо 

використовувати наявні знання й навички для вибору та здійснення певних дій 
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у відповідності з поставленою ціллю в умовах, що змінюються. 

Психологічною основою вміння є усвідомлення необхідності застосування 

конкретного вміння для здійснення конкретної діяльності, а також розуміння 

взаємозв’язку між ціллю діяльності, умовами та способами її 

досягнення [147, с. 123]. 

О. Щербаков, О. Мудрик суто у дидактичному плані вміння зводять до 

трьох основних: уміння переносити відомі вчителю знання, варіанти рішення, 

прийоми навчання та виховання в умови нової педагогічної ситуації; уміння 

знаходити для кожної педагогічної ситуації нове рішення; уміння створювати 

нові елементи педагогічних знань та ідей та конструювати нові прийоми для 

вирішення конкретної педагогічної ситуації [323, с. 375–376]. 

Для повного розуміння сутності процесу формування в майбутніх 

учителів початкової школи вмінь вивчення особистості молодшого школяра в 

контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя необхідно детально 

проаналізувати проблему формування педагогічних умінь майбутніх учителів. 

Важливою стороною педагогічної діяльності, за визначенням 

Н. Кузьміної, є наявність педагогічної задачі, для розв’язання якої необхідним 

є відповідний рівень сформованості педагогічних умінь. Учена розглядає 

педагогічне вміння як здатність людини виконувати певні види діяльності в 

умовах, що швидко змінюються, на основі навяних знань і навичок [121, с. 12]. 

О. Абдулліна розглядає педагогічні вміння як важливу соціальну та 

професійну функцію у структурі діяльності вчителя. Учена зазначає, що 

оволодіння способами, прийомами навчання та виховання базується на 

усвідомленому використанні психолого-педагогічних та методичних 

знань [1, с. 55]. 

У дисертаційній праці «Формування комплексних педагогічних умінь у 

майбутніх учителів початкових класів» О. Острянська зазначає, що внесення 

елемента дослідження в навчальні заняття сприяє вихованню активності, 

ініціативності, допитливості, розвиває мислення, заохочує потребу в 

самостійних наукових пошуках [207]. 
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Ученою проаналізовано такі групи вмінь: навчальні, виховні, гностичні, 

конструктивні, організаторські, діагностичні, педагогічного спілкування, 

дослідницькі, артистичні, робота з батьками тощо. 

І. Зимня трактує дослідницькі вміння як здатність до самостійних 

спостережень, дослідів, пошуків, набутих у процесі дослідницьких задач [95, 

с. 23]. Вона пропонує класифікацію дослідницьких умінь залежно від 

складових дослідницької діяльності: 

– інтелектуально-дослідницька складова – уміння аналізувати, 

співставляти та порівнювати факти, явища, концепції, точки зору; бачити 

проблему, виокремлювати основне; визначати протиріччя й формулювати 

проблему; ставити мету, визначати завдання роботи; критично аналізувати 

інформацію, давати їй оцінку; аргументувати своє ставлення до питання, що 

вивчається, тощо; 

– інформаційно-рецептивна складова – уміння спостерігати, збирати 

й обробляти дані; систематизувати й класифікувати факти й явища; 

отримувати інформацію та складати її огляд; інтерпретувати інформацію 

тощо; 

– продуктивна складова – уміння проводити експеримент; у 

відповідній послідовності виконувати практичні дослідження; 

використовувати різноманітні методи емпіричного й теоретичного 

дослідження; здійснювати бібліографічний пошук та узагальнювати 

інформацію; викладати перебіг і результати дослідження; захищати отримані 

результати в процесі виступу; складати тези, писати статтю тощо [95, с. 13]. 

За І. Новік діагностичні вміння виявляються в тому, що в процесі їх 

формування об’єднуються й систематизуються знання з різних галузей – 

психології, педагогіки, фізіології, теорії діагностики тощо. На етапі 

функціонування діагностичних умінь ці теоретичні знання переводяться в 

інструмент практичної діяльності.  

За визначенням К. Степанюк, дослідницькі вміння майбутніх учителів 

початкової школи – це інтегративне утворення розумових і практичних дій, які 
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забезпечують здійснення багатофункціональної пошукової діяльності для 

вирішення професійних завдань у школі першого ступеня [271, с. 71]. 

Отже, дослідницькі вміння – особливі вміння, які дають змогу їх носієві 

систематизувати, аналізувати, проєктувати, самостійно шукати істину. 

Н. Мирончук окреслює завдання психолого-педагогічної підготовки 

студентів у закладі вищої освіти до майбутньої практичної діяльності як 

підвищення рівня наукової підготовки майбутніх педагогів, розвиток творчих 

можливостей особистості, формування дослідницьких умінь: уміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, навички володіння сучасними 

методами пошуку, оброблення та використання інформації, вміння її 

інтерпретувати й адаптувати в своїй професійній діяльності, уміння планувати 

та бачити перспективи, творчо мислити, самостійно здобувати знання, 

орієнтуватись у великих обсягах наукової інформації, генерувати нові ідеї, 

знаходити шляхи їх реалізації та втілювати безпосередньо в освітню 

практику [170]. 

Структура готовності до дослідницької діяльності у науково-методичній 

літературі подається як цілісна система узагальнених професійно-

особистісних якостей педагога, яка відображає такі види готовності: 

мотиваційно-особистісну готовність; теоретико-пізнавальну готовність; 

конструктивно-проєктувальну готовність [170]. 

Н. Мирончук також вважає, що процес розвитку дослідницьких умінь у 

майбутніх педагогів є складною динамічною системою, яка поєднує мету, 

завдання, зміст, форми, методи, засоби формування всіх видів готовності: 

розвитку мотиваційної сфери, позитивного ставлення до 

науководослідницької діяльності; формування спеціальних наукових, 

філософських, психологічних і педагогічних знань; формування 

технологічних умінь, пов’язаних із володінням технологією та технікою 

дослідницької діяльності, умінням її організувати й аналізувати. 

За О. Дубасенюк, блок професійно-педагогічних умінь студента, які 

забезпечують його успішну дослідницьку діяльність, складають такі види 

вмінь [226, с.266–267]: гностичні (вивчати й аналізувати психолого-
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педагогічну літературу, різні педагогічні концепції, підходи до процесу 

виховання; аналізувати індивідуальні та вікові особливості своїх вихованців; 

аналізувати педагогічні ситуації й умови, що їх спричиняють; складати 

психолого-педагогічні характеристики учнів та учнівських колективів; 

аналізувати та оцінювати результати своєї діяльності); проєктувальні 

(проєктувати мету, головні завдання педагогічного дослідження; моделювати 

окремі методи діагностування учнівського колективу й особистості школяра; 

проєктувати методи діагностування відповідно до мети виховання, 

індивідуальних і вікових особливостей учнів; моделювати виховні ситуації); 

конструктивні (планувати виховну роботу, добирати доцільні види діяльності; 

планувати систему перспективних ліній у розвитку колективу та окремої 

особистості; здійснювати індивідуальну програму виховання кожного учня; 

здійснювати програму розвитку учнівського колективу за урахування 

індивідуальних особливостей); комунікативні (встановлювати доброзичливі 

стосунки з учнями під час педагогічного дослідження; орієнтуватися в 

педагогічних ситуаціях, розрізняти й правильно аналізувати обставини, мету, 

причину окремих дій, учинків і загалом поведінку своїх вихованців; навчати 

своїх вихованців пояснювати свою поведінку та поведінку інших людей, 

стимулювати в них інтерес до педагогічного дослідження); організаторські 

(організовувати експериментальну роботу з учнями; використовувати в 

процесі дослідження педагогічних явищ різноманітні наукові методи; вчити 

учнів оволодівати методами діагносування та застосовувати їх задля 

самовиховання й саморозвитку особистості). 

Основними вимогами до організації дослідницької діяльності майбутніх 

педагогів у навчальному процесі закладу вищої освіти є: використання різних 

форм і методів організації навчальної діяльності для актуалізації 

суб’єктивного досвіду студентів; мотивування їхньої пошукової діяльності; 

стимулювання до аналізу, обговорення проблем, вибору різних способів їх 

розв’язування; оцінювання студентів не лише за кінцевим результатом, а й за 

процесом його досягнення (способами, які використовуються в ході 

розв’язування дослідницьких завдань); актуалізація життєвого досвіду 
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студентів, виокремлення позитивних і негативних вражень із власних 

спостережень, особистого досвіду, винесеного із періоду шкільного навчання, 

з практики; створення ситуацій на заняттях, які сприятимуть творчому 

самовираженню як педагога-вихователя. 

Шляхами розвитку в майбутніх учителів умінь та дослідницької 

культури, за Н. Мирончук, є: 

- підвищення інтересу студентів до педагогічної діяльності, формування 

в них професійних цінностей, ідеалів і переконань, розвиток педагогічних 

здібностей; 

- розвиток і підтримка пізнавальних інтересів студентів, створення на 

заняттях атмосфери спільної творчості, колективної відповідальності, 

зацікавленості в успіхах товаришів; 

- створення умов для набуття студентами системи знань, спрямованих 

на формування індивідуального креативного досвіду, а також формування 

первинних навичок професійної педагогічної діяльності через залучення до 

педагогічної практики; 

- постановка перед студентами педагогічних цілей, досягнення яких 

потребує максимального вияву творчих здібностей (підготовка та проведення 

конкурсного уроку, найкращого позакласного заходу); 

- залучення майбутніх педагогів до дослідно-експериментальної роботи 

з актуальних проблем педагогіки, виконання самостійних пошукових 

досліджень і завдань творчого характеру; 

- сприяння освоєнню студентами різних засобів і систем опрацювання 

науково-технічної інформації;  

- організація та проведення змагань, конкурсів; 

- включення завдань на рефлексію, проведення тренінгів 

комунікативних здібностей, здійснення мікродосліджень та інше [170]. 

Здійснений А. Криворучко та Т. Гончаренко в їхній роботі «Формування 

дослідницьких умінь учнів основної школи у процесі навчання фізики» аналіз 

науково-педагогічної літератури з теми дослідження дав змогу установити, 

що: 
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1) уміння розглядаються як: «набута знанням чи досвідом здатність 

робити що-небудь», яка «виражає підготовленість до практичних і 

теоретичних дій, що виконуються швидко точно й свідомо» [48]; «освоєні 

людиною способи виконання дій, що забезпечуються сукупністю набутих 

знань і навичок. Уміння можуть бути як практичними, так і розумовими» 

[245]; педагогічна категорія, яка включає:  

1) уміння практичного характеру;  

2) уміння пізнавального характеру [295]; 

3) дослідницькі вміння трактуються як складне психічне утворення 

(синтез дій інтелектуальних, практичних, самоорганізації та самоконтролю, 

засвоєних та закріплених у способах діяльності), яке лежить в основі 

готовності школяра до пізнавального пошуку й виникає як результат 

управління навчально-дослідницькою діяльністю учнів [181]; 

4) дослідницькі вміння мають складну ієрархічну структуру, яка містить 

наступні складові дослідницьких умінь учнів: елементарні вміння 

практичного характеру, складніші вміння практичного характеру, 

експериментальні вміння, узагальнені експериментальні вміння, уміння 

проводити теоретичні дослідження. Під час теоретичного дослідження 

встановлено, що кожне наступне із зазначених умінь включає в себе 

попереднє [242, с. 120–123]; 

4) формування дослідницьких умінь учнів в умовах спеціально 

організованого навчання – процес складний і довготривалий, та відбувається 

під час здійснення ними дослідницької діяльності – діяльності, «що пов’язана 

з пошуком відповіді на творче, дослідницьке завдання із заздалегідь 

невідомим рішенням» [181];  

5) шляхи формування дослідницьких умінь під час навчання фізики – 

залучення до дослідницької діяльності: а) експериментально-дослідницької; 

б) теоретично-дослідницької; в) дослідницької діяльності комбінованого 

типу [313].  

6) основні засоби організації дослідницької роботи учнів на уроках 

фізики: система дослідницьких завдань – пропонованих учителем (учнями) 
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завдань, що містять проблему; вирішення якої вимагає проведення 

теоретичного аналізу, застосування одного або декількох методів наукового 

дослідження, за допомогою яких учні відкривають невідоме для них 

знання [313], до таких завдань можна віднести – дослідницькі проєкти, 

дослідницькі задачі, дослідницькі експериментальні завдання.  

На думку І. Раєвської, для вчителя початкових класів дослідницькі 

вміння є інтеграцією його професійних теоретичних знань, практичних і 

комунікативних умінь, чинником розвитку педагогічної культури й одним із її 

показників. 

Розвиток дослідницьких умінь відбувається в процесі розв’язування 

педагогічних завдань і стають у нагоді вчителю під час здійснення наукового 

пошуку. Для їх використання вчителю необхідно будувати свою діяльність 

відповідно до загальних правил евристичного пошуку: 

а) аналіз педагогічної ситуації (діагноз); 

б) проєктування результату відповідно до вихідних даних (прогноз); 

в) забезпечення сукупності засобів, потрібних для експериментальної 

перевірки теоретичного результату; 

г) конструювання та реалізація навчально-виховного процесу; 

д) критичне оцінювання отриманих результатів; 

г) формування нових задач [238]. 

Критеріями для вимірювання сформову дослідницьких умінь І. Раєвська 

вважає готовність до дослідницької діяльності, яка є цілісною системою 

узагальнених професійно-особистісних якостей педагога, структурно 

оформлена й виражає усвідомлене відношення до дослідницької діяльності як 

компонента професійної діяльності: 

• мотиваційно-особистісна готовність, яка виявляється в мотивації 

пошуково-дослідницької діяльності та творчому проєктуванні; 

• теоретико-пізнавальна готовність, яка визначається рівнем володіння 

спеціальними науковими, філософськими, психологічними й педагогічними 

знаннями; 
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• конструктивно-проєктувальна готовність, пов’язана з володінням 

технологією й технікою дослідницької діяльності, умінням її організувати та 

проаналізувати [238]. 

Під час дослідження, проведеного І. Раєвською, перший діагностичний 

зріз був зумовлений необхідністю визначити у вчителів рівні розвитку 

дослідницьких умінь за мотиваційно-цільовим критерієм, показниками якого 

виступили: наявність професійних мотивів до оволодіння дослідницькими 

вміннями, що передбачає розвиток мотиваційної сфери, а також позитивне 

ставлення до науково-дослідницької діяльності. Саме наявність розвиненої 

мотиваційної сфери відбиває сформованість потреби в професійно-

педагогічному зростанні, що забезпечує успішний перебіг та результативність 

науково-дослідницької діяльності вчителів. 

Змістово-процесуальний критерій передбачав оволодіння вчителями 

системою психолого-педагогічних знань щодо організації й проведення 

самостійно-дослідницької діяльності, психолого-педагогічними знаннями. 

Професійно-діяльнісний критерій виявлявся в уміннях учителів 

використовувати результати післядипломної підготовки в змодельованих 

інтерактивних ситуаціях і завданнях дослідницького спрямування. 

Поєднання всіх критеріїв і показників в єдину систему дало змогу 

охарактеризувати рівні розвитку дослідницьких умінь учителів.  

Високий рівень розвитку дослідницьких умінь властивий учителям, які 

мають цілісне уявлення про сутність і структуру дослідницьких умінь, вільно 

використовують наукову термінологію, досконало володіють формами та 

методами педагогічної роботи; постійно виявляють ініціативу та творчість в 

організації педагогічного процесу, застосовують нові педагогічні технології. 

Такі вчителі добре володіють теоретичними та методологічними знаннями, на 

належному рівні здійснюють діагностування та самодіагностування, уміють 

досліджувати педагогічні процеси, активно їх перетворюючи. 

Використовують інноваційні технології навчання, їхня діяльність має 

продуктивний і креативний характер. 
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Учителі, які мають середній рівень розвитку дослідницьких умінь 

володіють змістом і знають структуру дослідницьких умінь, використовуючи 

їх під час розроблення методик, педагогічних рекомендацій, узагальнення 

власного досвіду. Частково використовують інноваційні технології навчання; 

працюють над самовдосконаленням, професійним зростанням. Діяльність 

учителя носить продуктивний і творчий характер. 

Учителі з достатнім рівнем розвитку дослідницьких умінь розуміють їх 

сутність, але власне дослідницьку діяльність зводять до методичної роботи. 

Педагогічна діяльність таких учителів спрямована на розвиток знань, умінь і 

навичок учнів. У їхній роботі переважають традиційні методи та прийоми 

навчально-пізнавальної діяльності. У педагогічному процесі орієнтуються на 

учня, його інтереси та потреби; використовують різноманітні методи 

навчання, у тому числі й ті, що сприяють активізації пізнавальної діяльності 

учнів, однак без їхнього ретельного дидактичного обґрунтування. Діяльність 

учителя має репродуктивний і частково творчий характер. 

Учителі з низьким рівнем характеризуються обмеженими уявленнями 

про зміст і складові дослідницьких умінь. Вони не достатньо розуміють власне 

сутність цього поняття, не в змозі забезпечити організацію освітнього процесу. 

Педагогічна діяльність одноманітна, дослідницькі вміння відповідно до 

сучасних педагогічних вимог сформовано на рівні одностороннього 

пояснення. Вони погоджуються з важливістю дослідницької діяльності в 

школі, але або не розуміють її сутності, або не виявляють активності в її 

здійсненні. Для вчителів з низьким рівнем розвитку дослідницьких умінь 

характерним є відсутність навичок самодіагностування, рефлексії, корекції 

власної діяльності. Ця категорія вчителів слідує стеоретипним зразкам 

поведінки через формальне ставлення до власної педагогічної діяльності. У 

таких педагогів низька мотивація до самовдосконалення, а відповідно, і 

творчого зростання. Діяльність такого вчителя носить репродуктивний 

характер [238]. 

М. Фалько [296, с. 5] в теоретичній моделі діагностичних умінь 

майбутнього педагога виділяє такі групи вмінь: аналітико-синтетичні й 
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інформаційні вміння (уміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати, 

класифікувати наукову інформацію; уміння здійснювати інформаційний 

пошук у системі Internet; уміння описувати педагогічні явища; уміння 

використовувати науковий тезаурус); власне діагностичні вміння (уміння 

визначати конкретний предмет діагностування; уміння розробляти 

діагностувальний інструментарій і чітко описувати техніку його використання 

в педагогічному процесі; уміння самодіагностування рівня готовності до 

соціально-педагогічної діяльності); прогностично-проєктувальні уміння 

(уміння моделювати педагогічну діяльність; уміння передбачати наслідки 

педагогічного процесу; уміння прогнозувати шляхи виправлення недоліків); 

креативно-інноваційні вміння (уміння знаходити нове в педагогічних явищах; 

вміння робити вибір методичної концепції власної праці; уміння прогнозувати 

соціально-педагогічну діяльність). 

У дослідженнях О. Кривоноса основними компонентами структури 

діагностичних умінь виділяються такі: мотиваційно-ціннісний – 

зацікавленість діагностуванням (педагогічним, соціальним), схильність до 

діагностуваної діяльності в соціально-педагогічній сфері, усвідомлення мети 

та мотивів цієї діяльності; змістово-проєктувальний – теоретичні знання, 

навички, пізнавальна активність; когнітивно-операційний ступінь засвоєння 

діагностичних умінь, науково-методологічних основа їх використання в 

професійній діяльності; особистісно-рефлексійний (власний стиль, здатність 

оцінювати власну діяльність і її результати, самоосвітa). Зазначені компоненти 

утворюють єдине ціле й знаходяться в тісній взаємодії [117].  

С. Балашова [12, с. 10] вивчала проблему професійної підготовки 

майбутніх учителів в умовах педагогічного коледжу, зокрема формування в 

них дослідницьких умінь. Нею обгрунтовано таку структуру дослідницьких 

умінь майбутнього вчителя, у якій виділено: інформаційні вміння (уміння 

здійснювати інформаційний пошук, уміння працювати з книгами, 

довідниками й іншими першоджерелами; уміння працювати з технічними 

джерелами інформації); аналітико-синтетичні вміння (уміння аналізувати, 

синтезувати інформацію; уміння виділяти головне, суттєве; уміння описувати 
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явища (процеси); уміння систематизувати та класифікувати інформацію); 

креативні вміння (уміння генерувати ідеї, висувати припущення; здатність до 

фантазії, уяви; уміння переносити знання, уміння в нові проблемні ситуації; 

уміння виділяти протиріччя; здатність до подолання інерції мислення); 

прогностичні вміння (уміння передбачати наслідки педагогічного процесу; 

уміння здійснювати ретроспективний аналіз педагогічного процесу; здатність 

до екстраполяції) [23; 313]. 

В. Корнят визначає структуру діагностичних умінь соціального 

педагога, яка складається з двох компонентів: процесуально-технологічні 

вміння й особистісно-рефлексійні вміння. 

До групи процесуально-технологічних умінь відносяться: аналітико-

синтетичні (уміння аналізувати, систематизувати, узагальнювати, 

класифікувати інформацію, уміння визначити чітко проблему та предмет 

діагностування, здійснювати інтерпретацію отриманих результатів, уміння 

формулювати висновки); інформаційні (уміння здійснювати пошук, відбір та 

аналіз інформації з різних джерел); методологічні (знання й уміння 

здійснювати спостереження, анкетування, опитування, інтерв’ю, ранжування, 

проводити експертну оцінку, знання проєктивних та інших методик для 

здійснення діагностувальної діяльності, вміння адекватно добрати методики 

для проведення діагностування, уміння розробити методичне забезпечення 

дослідження та шляхи застосування результатів на практиці); аналітико-

корекційні (вносити адекватні зміни до програми роботи відповідно до 

власних можливостей і здібностей, прогнозувати результати власної 

діяльності, шляхи вдосконалення, пропонувати способи вирішення проблем). 

До особистісно-рефлексійних відносяться: креативні (нестандартність, 

гнучкість мислення, уміння творчо застосовувати знання в нових ситуаціях); 

рефлексійні (уміння здійснити рефлексію над здійсненою діагностувальною 

діяльністю); оцінювальні (уміння оцінити власні діагностичні вміння, 

здійснити самодіагностування рівня готовності до здійснення 

діагностувальної діяльності, уміння сприяти 

самовдосконаленню) [113, с. 131–132]. 
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Про важливість здійснення дослідницької діяльності вчителями-

словесниками під час професійної діяльності наголошується в монографії 

«Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників: теорія і 

практика» [254]. Автори наукової праці, О. Семеног та О. Земка, наголошують 

на тому, що саме дослідницька діяльність «допомагає вчителеві подолати 

функційну неузгодженість між системою освіти та вимогами часу, а також 

адаптуватися у постійно мінливому колі функційних обов’язків, актуалізувати 

потребу, прагнення до професійного саморозвитку» [254, c. 17]. Учені 

зазначають, що в педагогічних закладах вищої освіти дослідницька діяльність 

майбутніх учителів здійснюється шляхом поєднання навчально-дослідницької 

та науково-дослідницької діяльності. Як невіддільний компонент освітнього 

процесу навчально-дослідницька діяльність, яка спрямована на формування 

дослідницьких умінь майбутніх учителів словесників, здійснюється під час 

вивчення предметних курсів, а також проходження мовної та педагогічної 

практик. Науково-дослідницька діяльність, яка є частиною позанавчального 

процесу, здійснюється майбутніми вчителями словесниками під час 

підготовки до наукових конкурсів, круглих столів, конференцій та участі в 

них; участі в наукових гуртках, групах й товариствах [254, с. 22]. Учені 

стверджують, що включення дослідницької складової до підготовки 

майбутнього вчителя будь-якої спеціальності в педагогічному закладі вищої 

освіти буде сприяти його всебічному професійному розвиткові та 

саморозвиткові як дослідника. 

О. Семеног та О. Земка надають власне визначення поняттю 

«дослідницькі вміння вчителя» − «сукупність інтелектуальних і практичних 

дій, що забезпечують здатність особистості усвідомлено здійснювати дії з 

пошуку, відбору, перероблення, аналізу, створення, проєктування й 

підготовки результатів пізнавальної діяльності» [254, c. 31]. Розглядаючи 

дослідницькі вміння як інтеграцію набутих під час навчання в педагогічному 

закладі вищої освіти професійно орієнтованих знань, практичних й 

організаційних умінь, учені акцентують увагу на тому, що високий рівень 

їхньої сформованості забезпечує здатність майбутніх учителів-словесників до 
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творчої самореалізації. Більш того, як зазначають О. Семеног та О. Земка 

[254], наявність у майбутніх учителів-словесників високого рівня 

сформованості дослідницьких умінь виявляється в їхній здатності «творчо 

мислити, доводити, обґрунтовувати; знаходити, відбирати, аналізувати, 

інтерпретувати інформацію з різних, у тому числі й електронних джерел; 

створювати усний і письмовий фаховий (науковий, навчальний) текст із 

урахуванням структурно-смислових, жанрово-композиційних, 

мовностилістичних особливостей» [254, с. 35–36]. У складі  дослідницьких 

умінь майбутніх учителів-словесників О. Семеног та О. Земка виокремлюють 

чотири групи, зокрема: групу інформаційних умінь; групу операційних умінь; 

групу мовнокомунікативних умінь та групу діагностично-прогностичних 

умінь [254, c. 33]. Розглянемо складники кожної з визначених груп більш 

детально. Так, групу інформаційних умінь, на думку вчених, складають три 

підгрупи вмінь, а саме: бібліографічні, лексикографічні та технічні. Група 

операційних умінь включає підгрупу інтелектуально-евристичних умінь, 

підгрупу аналітико-інтерпретаційних умінь та підгрупу текстово-жанрових 

умінь. У складі групи мовнокомунікативних умінь О. Семеног та О. Земка 

виділяють підгрупу власне комунікативних умінь, підгрупу редакторських 

умінь та підгрупу полемічних умінь [254]. Підгрупи проєктувальних, 

прогностичних, діагностичних та рефлексійних умінь складають групу 

діагностично-прогностичних умінь майбутніх учителів-словесників. 

Про необхідність формування дослідницьких умінь наголошується 

також В. Ружицьким [249]. Учений вважає, що вчитель образотворчого 

мистецтва має володіти системою вмінь, серед яких виокремлює гностичні, 

проєктувальні, конструктивні, комунікативні, дослідницькі та організаційні 

[249]. У своїх висновках В. Ружицький зазначає, що вчитель, який володіє 

дослідницькими вміннями здатний до самостійної інноваційної діяльності, а 

також до розроблення, апробації й упровадження власних розробок. 

Схожої думки щодо складу дослідницьких умінь вчителя початкових 

класів дотримується І. Раєвська [238]. Під дослідницькими вміннями вчена 

розглядає інтелектуальні і практичні дії, поєднання яких забезпечує вчителю 
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початкових класів здатність самостійно спостерігати, узагальнювати, 

аналізувати процеси й явища дійсності. Учена також інтерпретує дослідницькі 

вміння вчителя початкових класів не лише як інтеграцію професійних 

теоретичних знань, практичних і комунікативних умінь, а й як чинник 

розвитку  його педагогічної культури [238]. Теоретична модель дослідницьких 

умінь учителів початкових класів, на думку І. Раєвської, включає аналітико-

синтетичні та інформаційні вміння; діагностичні вміння; прогностично-

проєктувальні та креативно-інноваційні вміння. Наявність у вчителів 

початкової школи, на думку вченої, дослідницьких умінь надає їм змогу 

коректно формулювати мету й завдання дослідження, прогнозувати очікувані 

результати, виявляти ініціативу й творчість, здійснювати діагностування та 

самодіагностування професійно-педагогічної діяльності, застосовувати в 

освітньому процесі такі інноваційні технології й методи навчання, котрі 

забезпечують активізацію пізнавальної діяльності учнів молодшого шкільного 

віку [238]. 

Цікавою для нашого дослідження є наукова позиція М. Головань та 

В. Яценко, які вважають, що головною метою закладів вищої освіти є 

підготовка не просто майбутніх фахівців, які володіють професійно 

важливими знаннями, уміннями й навичками, а справжніх фахівців-

дослідників, котрі здатні легко адаптуватися до швидкозмінних умов ринку 

праці й розв’язувати проблемні ситуації різного рівня складності шляхом 

застосування набутих ними дослідницьких умінь. Учені переконані, що в 

основу дослідної діяльності покладені «вміння виявляти проблему, 

формулювати гіпотезу, здійснювати добір і аналіз необхідних даних для 

дослідження, добирати відповідні методи проведення дослідження та 

оброблення даних, фіксувати проміжні та остаточні результати дослідження, 

проводити обговорення й інтерпретацію результатів дослідження, 

використовувати їх на практиці» [44, c. 58]. Більш того, на думку науковців, 

саме поєднання інтелектуальних і практичних умінь надає фахівцям змогу 

ефективно здійснювати дослідну діяльність у подальшій професійній 

діяльності. Учені пояснюють, що інтелектуальні вміння складають основу 
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дослідних дій, у той час як практичні є механізмом оволодіння необхідними 

способами пошукової діяльності. Зазначаючи, що дослідницькі вміння є 

невіддільним складником дослідницької компетентності, М. Головань та 

В. Яценко розуміють їх як «сукупність інтелектуальних, практичних і 

організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності дослідницького 

характеру» [44, c. 59]. Науковці наголошують на тому, що саме наявність у 

майбутніх фахівців високого рівня сформованості дослідницької 

компетентність не лише надає їм можливість професійно розвиватися та 

самовдосконалюватися в подальшій професійній діяльності, а стає способом 

поведінки й життя, у якому інтегруються їхні пізнавальні й творчо-

перетворювальні здібності. Під дослідницькою компетентністю вчені 

розглядають «цілісну, інтегративну якість особистості, що поєднує в собі 

знання, уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення та 

особистісні якості і виявляється в готовності та здатності здійснювати 

дослідницьку діяльність задля отримання нових знань шляхом застосування 

методів наукового пізнання, застосування творчого підходу в цілепокладанні, 

плануванні, прийнятті рішень, аналізі й оцінювакнні результатів 

дослідницької діяльності» [44, c. 61]. 

Як зазначають М. Головань та В. Яценко, структуру дослідницької 

компетентності складають чотири компоненти, а саме: мотиваційно-

ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний та рефлексійний. Структуру 

мотиваційно-ціннісного компонента складає система мотиваційно-ціннісних і 

професійно значущих мотивів, емоційно-вольових та ціннісних ставлень, 

уміння формулювати цілі дослідницької діяльності тощо. В основу 

когнітивного компонента покладено систему професійно важливих знань та 

пізнавальних умінь науково-дослідної діяльності. Творча активність 

майбутніх фахівців, самостійність, способи та прийоми науково-

дослідницької діяльності, а найголовніше, практичні вміння реалізовувати їх 

під час здійснення зазначеної діяльності входять до складу діяльнісно-

практичного компоненту дослідницької компетентності. Рефлексійний 

компонент містить знання про способи професійного самовдосконалення; 
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уміння усвідомлювати власні можливості; уміння планувати й організовувати 

заходи щодо здійснення наукового дослідження; навички оцінювання й 

самооцінювання власної дослідницької діяльності [44]. 

Н. Любчак, яка досліджує проблему вдосконалення підготовки 

майбутніх учителів української мови та літератури, вважає, що вона має бути 

спрямована на формування в них дослідницької компетентності. Високий 

рівень сформованості дослідницької компетентності надає майбутнім 

учителям української мови та літератури змогу стати більш 

конкурентоспроможними й  відкритими для набуття професійного досвіду й 

подальшого самовдосконалення. Під дослідницькою компетентністю вчена 

розуміє «…цілісну, інтегративну якість особистості, що поєднує в собі знання, 

уміння, навички, досвід діяльності дослідника, ціннісні ставлення й 

особистісні якості та виявляється в готовності та здатності здійснювати 

дослідницьку діяльність задля отримання нових знань шляхом застосування 

методів наукового пізнання, застосування творчого підходу в цілепокладанні, 

плануванні, прийнятті рішень, аналізі й оцінюванні результатів дослідницької 

діяльності» [136, с. 173]. 

Питання, пов’язані з формуванням дослідницьких умінь майбутніх 

учителів географії в процесі вивчення економіко-географічних дисциплін, 

вивчала О. Миргородська. У структурі дослідницьких умінь учена 

виокремлює чотири окремі групи, а саме: групу операційних умінь; групу 

практичних умінь; групу організаційних умінь та групу комунікативних умінь. 

Цінною для нашого пошуку є наукова позиція К. Степанюк. Учена 

слушно вважає, що від здатності та готовності майбутніх учителів початкової 

школи провадити дослідницьку діяльність значним чином залежить те, яка 

база для подальшої пошукової діяльності закладатиметься в учнів початкових 

класів [274]. Дослідницькі вміння майбутніх учителів початкової школи 

К. Степанюк покладає в основу дослідницької компетентності, під якою 

розуміє «інтегральну характеристику особистості, що містить сукупність 

вимог до самостійної пізнавальної діяльності, оволодіння способами 

діяльності в нестандартних ситуаціях та визначає готовність майбутніх 
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учителів до їх використання в професійній діяльності» [272, с. 273]. Структуру 

дослідницької компетентності складають «уміння визначати тему 

дослідження; уміння використовувати техніку формулювання запитань; 

уміння формулювати дослідницькі гіпотези; володіння різними способами 

відображення та фіксації інформації; уміння планувати дослідження; уміння 

працювати з джерелом; уміння оформлювати науково-дослідну роботу; знання 

форм представлення результатів дослідження, аналізу та оцінювання 

дослідницької роботи; уміння складати план виступу» [273, с. 296].  

Під дослідницькими вміннями К. Степанюк розуміє «один із видів 

професійних умінь педагога, інтегроване утворення розумових і практичних 

дій, які забезпечують здійснення студентами пошукової діяльності, наявність 

та сформованість засвоєних способів проведення різних досліджень, 

ефективне розв’язання нестандартних професійних завдань в умовах 

модернізації системи загальної початкової освіти та ґрунтуються на знаннях 

основ дослідницької діяльності, досвіду її організації» [274., с. 8]. Ученою 

запропоновано власну класифікацію дослідницьких умінь майбутніх учителів 

початкової школи, а саме: організаційно-пошукові вміння; когнітивно-

операційні вміння; технологічно-проєктувальні вміння та комунікативно-

рефлексійні вміння. 

В. Андрєєв визначає дослідницькі вміння як уміння застосовувати 

відповідний прийом наукового методу в умовах вирішення навчальної 

проблеми, виконання дослідницького завдання. [6].  

На думку С. Бризгалової дослідницькі вміння трактуються як спосіб 

реалізації «окремої діяльності» [28]. 

В. Загвязінський не наводить визначення дослідницьких вмінь педагога, 

але наголошує, що педагогу-досліднику необхідні «деякі специфічні знання та 

вміння. Потрібно вміти спостерігати, аналізувати й узагальнювати, 

виокремлювати головне, уміти за небагатьма ознаками передбачати розвиток 

явища, бачити альтернативу очевидному рішенню, поєднувати точний 

розрахунок з фантазією і здогадкою» [74].  
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І. Зимня, О. Шашенкова вважають, що дослідницькі вміння – це 

здатність до самостійних спостережень, дослідів, пошуків, що набуваються в 

процесі вирішення дослідницьких завдань.  

Т. Орлова визначає дослідницькі вміння як «складні загально-навчальні 

й комплексні дидактичні вміння, яки реалізовуються за умов пошукової й 

пошуково-експериментальної діяльності» [196, с. 126]. 

Аналізуючи розвиток дослідницьких умінь учителя в процесі 

підвищення його кваліфікації Л. Горбунова вважає, що дослідницькі вміння 

виявляються і розвиваються у вчителя за наявності особистісної аналітичної 

спрямованості на професійно-педагогічну діяльність. Дослідницька позиція 

для вчителя, вважає вона, – це, перш за все, прогнозування педагогічної 

діяльності, програвання різних варіантів навчально-виховних впливів, 

оцінювання їхньої ефективності.  

Дослідницькі вміння виявляються й розвиваються у вчителя, вважає 

Л. Горбунова, за наявності аналітичної спрямованості його особистості на 

професійну діяльність, яка виникає тільки в ситуаціях, коли він відчуває 

реальні проблеми й не має в своєму арсеналі способів їх вирішення [51]. 

О. Вознюк вищим рівнем розвитку умінь вважає дослідницькі, які 

передбачають уміння застосовувати певні прийоми наукового методу пізнання 

в умовах вирішення навчальної проблеми, у процесі виконання навчально-

дослідницького завдання. Це потребує розвитку в учнів здатності до 

самостійних спостережень, дослідів, які набуваються в процесі вирішення 

дослідницьких задач, що, у свою чергу, передбачає спроможність учня та 

студента здійснювати аналіз, синтез, виокремлення суттєвих ознак, робити 

порівняння, узагальнення та висновки. 

Відтак, дослідницькі вміння постають сукупністю систематизованих 

знань, умінь і навичок особистості, поглядів і переконань, які визначають 

функційну готовність учнів і студентів до творчого пошукового розв’язання 

пізнавальних задач. Разом з тим, можна говорити про розгорнуту 

класифікацію дослідницьких умінь: операційні дослідницькі вміння (до них 

відносяться розумові прийоми і операції, які застосовуються в дослідницькій 
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діяльності: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування й узагальнення, 

висунення гіпотези, співставлення, узагальнення та інші розумові операції); 

організаційні дослідницькі вміння (включають у себе застосування прийомів 

самоорганізації в науково-дослідній діяльності, планування науково-дослідної 

роботи, проведення самоаналізу та самоконтролю, регуляція своїх дій у 

процесі дослідницької діяльності); практичні (технічні) дослідницькі вміння 

(опрацювання літературних джерел, проведення експериментальних 

досліджень, спостереження фактів, подій та оброблення даних спостережень, 

упроваджування результатів у практичну діяльність); комунікативні 

дослідницькі вміння (необхідні для застосування прийомів співробітництва в 

процесі дослідницької діяльності, для здійснення взаємодопомоги, 

взаємоконтролю, обговорення результатів) [35, с. 51–52]. 

А. Тряпицина та Г. Нікітіна до складу дослідницьких умінь відносять: 

уміння формулювати гіпотезу; порівнювати різні дані; виділяти істотне; вести 

дискусію; відкидати другорядне, несуттєве; вести альтернативний пошук та ін. 

[240]. 

За класифікацією О. Чугайнової ісує п’ять груп дослідницьких умінь: 

1) операційно-гностичні (розумові прийоми та операції дослідницької й 

пізнавальної діяльності: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування й 

узагальнення, висунення гіпотези, порівняння, узагальнення тощо); 

2) інформаційні (уміння працювати з різними джерелами інформації, 

представляти ідеї й результати діяльності у вигляді моделей, схем, графіків); 

3) конструктивно-проєктувальні (уміння застосовувати прийоми 

самоорганізації, планування в науково-дослідницькій або навчально-

дослідницькій діяльності, проводити самоаналіз і самоконтроль, регулювати 

свої дії в процесі вирішення дослідницьких завдань); 

4) діагностичні (уміння застосовувати комплекс методів дослідження, 

спрямований на вивчення індивідуальних особливостей учнів та колективу, їх 

досягнень та виявлення труднощів, уміння проводити педагогічний 

експеримент, спостерігати і оцінювати факти, події, обробляти емпіричні дані, 

що отримані за допомогою різних способів дослідження); 
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5) комунікативні (уміння здійснювати спільні дослідження, 

застосовувати прийоми співпраці в процесі дослідницької діяльності, 

здійснювати взаємодопомогу, взаємоконтроль, грамотно, обґрунтовано в 

межах наукової етики публічно представляти результати індивідуальної і 

спільної дослідницької діяльності) [310]. 

Л. Коржова дослідницькі педагогічні вміння умовно поділяє на три 

групи: методологічні (загальнотеоретичні); методичні (уміння проводити 

педагогічні дослідження); технічні (вміння користуватися бібліографічним, 

довідковим, вказівним каталогами, ілюструвати таблиці) схеми [112, с. 23]. 

В. Андрєєв виділив чотири групи дослідницьких вмінь: 

1) операційні, до яких відносить уміння спостерігати, порівнювати, 

аналізувати, синтезувати, абстрагувати, узагальнювати, структурувати й 

систематизувати матеріал, класифікувати, виділяти головне, застосовувати 

аналогію, робити індуктивні й дедуктивні висновки, установлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, застосовувати знання й уміння в новій ситуації, 

висувати гіпотезу, виявляти проблему, бачити різні підходи до її вирішення та 

знаходити оптимальний спосіб її розв’язання, прогнозувати й оцінювати 

результат; 

2) технічні, які охоплюють уміння працювати з літературою; 

3) організаційні, що включають уміння визначати мету й завдання 

дослідження, вибирати найбільш ефективні методи дослідження, здійснювати 

самоконтроль і саморегуляцію дослідницької діяльності, перебудовувати свою 

діяльність у разі потреби, аналізувати й контролювати результати своєї 

діяльності задля її вдосконалення; 

4) комунікативні, що передбачають уміння викладати свої думки, вести 

дискусію, відстоювати свої позиції, застосовувати прийоми співпраці в 

процесі дослідницької діяльності, виступати з повідомленням про результати 

дослідження [6]. 

Відповідно до складових компонентів дослідницької діяльності І. Зимня 

та О. Шашенкова пропонують таку класифікацію дослідницьких умінь: 
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1) інтелектуально-дослідницькі: уміння аналізувати, співвідносити й 

порівнювати факти, явища, концепції, точки зору; вміння бачити проблему, 

виділяти головне; уміння виділяти протиріччя і формулювати проблему; 

вміння поставити мету, завдання дослідження; уміння критично аналізувати 

інформацію, давати їй оцінку; аргументувати своє відношення до питань, що 

вивчаються; вміння визначати методологічні підходи до дослідження; 

2) інформаційно-рецептивні: уміння спостерігати; уміння 

систематизувати й класифікувати факти й явища; отримувати інформацію, 

інтерпретувати її; працювати з науковою інформацією; 

3) продуктивні: уміння збирати й обробляти дані; проводити 

експеримент; виконувати практичну частину дослідження в певній 

послідовності; узагальнювати інформацію; аналізувати хід і результати 

дослідження; складати тези, писати статті [95]. 

В. Базелюк виділяє 7 груп дослідницьких умінь: 

1. Аналітико-синтетичні – аналізувати, синтезувати інформацію; 

виокремлювати головне; описувати явища (процеси), порівнювати. 

2. Інформаційні – здійснювати бібліографічний пошук; працювати з 

письмовими джерелами, а також реальними об’єктами як джерелами 

інформації; обробляти дані наукових досліджень та оформляти їх у вигляді 

проєкту, концепції діяльності, програми розвитку навчального закладу, 

наукового звіту, доповіді, статті тощо. 

3. Спеціальні – обґрунтовувати актуальність обраної проблеми; 

визначати тему та мету дослідження; об’єкт та його предмет; формулювати 

гіпотезу та завдання дослідження; моделювати, прогнозувати та проектувати 

реалізацію нової ідеї; добирати критерії для оцінювання й оцінювати 

результативність управлінських, педагогічних проєктів та інновацій. 

4. Комунікативні – використовувати сучасні форми й методи комунікації 

(робота в команді, дослідницький проєкт); здійснювати співробітництво в 

процесі дослідницької діяльності. 

5. Прогностичні – прогнозувати на основі екстраполяції майбутній стан 

справ; проєктувати те, що потрібно досягти колективу в конкретному 
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майбутньому; здійснювати перспективну візуалізацію як наявних 

можливостей, так і тих, які можуть з’явитися; планувати власну дослідницьку 

діяльність; складати програму експериментальної роботи. 

6. Креативні – генерувати ідеї, висувати гіпотези; переносити знання й 

уміння в нову проблемну ситуацію; виявляти протиріччя, переборювати 

інертність мислення. 

7. Рефлексійні – рефлексувати підстави власної діяльності; труднощі в 

дослідницькій діяльності як відсутність чи неадекватність засобів, що 

застосовуються; результати дослідницької діяльності [11]. 

Для вчителя початкових класів дослідницькі вміння є інтеграцією його 

професійних теоретичних знань, практичних і комунікативних умінь, 

чинником розвитку педагогічної культури й одним з її показників. 

Формуються дослідницькі вміння в процесі розв’язування педагогічних 

завдань, а також необхідні вчителю задля проведення наукового пошуку. Для 

їх використання дослідник будує свою діяльність відповідно з загальними 

правилами евристичного пошуку: 

а) аналіз педагогічної ситуації (діагноз); 

б) проєктування результату відповідно з вихідними даними (прогноз); 

в) забезпечення сукупності засобів, потрібних для експериментальної 

перевірки теоретичного результату; 

г) конструювання та реалізація навчально-виховного процесу; 

д) критичеа оцінювання отриманих результатів; 

г) формування нових задач [214] 

Класифікацію дослідницьких умінь майбутніх вихователів розробила 

Ю. Волинець. До них вона відносить чотири групи вмінь, а саме: 

1. Рефлексійні: осмислення завдань, для розв’язання яких бракує знань; 

уміння відповідати на запитання: «Чому треба навчитися для розв’язання 

поставленої проблеми?». 

2. Пошукові: уміння самостійно генерувати ідеї (знаходити відповідний 

спосіб дій, залучати знання з різних галузей знань); самостійний пошук 

інформації, якої не вистачає в інформаційному полі й формулювання 
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запитання до експерта для отримання необхідної інформації; вміння знаходити 

декілька варіантів розв’язування проблеми; висунення власної гіпотези; 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

3. Комунікативні: уміння вступати в діалог задля отримання необхідної 

інформації; ведення дискусії (доступне формулювання власної думки, 

аргументоване її доведення); відстоювання власної точки зору; уміння 

домовлятися та знаходити компроміс; бесіда, інтерв’ювання, усне опитування; 

керування тембром та інтонацією голосу. 

4. Презентаційні: навички монологічного мовлення; артистичні вміння; 

психологічна витримка під час публічного виступу; застосування різних 

засобів наочності (у т. ч. ІКТ); готовність відповідати на незаплановані та 

несподівані запитання [36, с. 196]. 

Дослідницька діяльність студентів здійснюється в навчальній діяльності 

в процесі вивчення психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, 

позанавчальній діяльності як системі завдань пошукового характеру 

самостійної чи індивідуальної роботи (конспектування першоджерел, 

підготовка проєктів, написання курсових, кваліфікаційних робіт тощо), під час 

педагогічної практики, у процесі самоосвіти. Дослідницька діяльність у 

процесі навчання має свою специфіку. Так, у технології здійснення 

навчального дослідження можна виокремити такі етапи: перший – етап 

пошуку інформації та аналізу проблеми; другий – етап проведення 

навчального дослідження; третій – узагальнення результатів навчально-

дослідної роботи [171, с. 245]. 

Основними вимогами до організації дослідницької діяльності майбутніх 

педагогів у навчальному процесі закладу вищої освіти є: використання різних 

форм і методів організації навчальної діяльності для актуалізації 

суб’єктивного досвіду студентів; мотивування їхньої пошукової діяльності; 

стимулювання до аналізу, обговорення проблем, вибору різних способів їх 

розв’язування; оцінювання студентів не лише за кінцевим результатом, а й за 

процесом його досягнення (способами, які використовуються під час 

розв’язуванні дослідницьких завдань); актуалізація життєвого досвіду 
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студентів, виокремлення позитивних і негативних вражень із власних 

спостережень, особистого досвіду, винесеного з періоду шкільного навчання, 

з практики; створення ситуацій на заняттях, які сприятимуть творчому 

самовираженню як педагога-вихователя [171, с. 173]. 

Шляхами розвитку в майбутніх учителів умінь і дослідницької культури 

загалом є: підвищення інтересу студентів до педагогічної діяльності, 

формування в них професійних цінностей, ідеалів та переконань, розвиток 

педагогічних здібностей; розвиток і підтримка пізнавальних інтересів 

студентів, створення на заняттях атмосфери спільної творчості, колективної 

відповідальності, зацікавленості в успіхах товаришів; створення умов для 

набуття студентами системи знань, спрямованих на формування 

індивідуального креативного досвіду, а також формування первинних навичок 

професійної педагогічної діяльності через залучення до педагогічної 

практики; постановка перед студентами педагогічних цілей, досягнення яких 

потребує максимального вияву творчих здібностей (підготовка та проведення 

конкурсного уроку, найкращого позакласного заходу); залучення майбутніх 

педагогів до дослідно-експериментальної роботи з актуальних проблем 

педагогіки, виконання самостійних пошукових досліджень і завдань творчого 

характеру; сприяння засвоєнню студентами різних засобів і систем 

опрацювання науково-технічної інформації; організація та проведення 

змагань, конкурсів; включення завдань на рефлексію, проведення тренінгів 

комунікативних здібностей, здійснення мікродосліджень та інше [171, с. 173]. 

Попередній результат формування дослідницької культури майбутнього 

вчителя-вихователя виявляється в продуктах діяльності студентів: умінні 

виявити актуальну дослідницьку проблему, розробити програму дослідження 

й засоби її реалізації, виявити шляхи її розв’язування; здатності до створення 

програм творчого розвитку, власного чи вихованців; прогнозуванні можливих 

варіантів розвитку подій у запропонованих ситуаціях; розробленні моделі 

виховання; створенні й захисті творчого проєкту та ін. [171, с. 174]. 

Оволодінню студентами основами професійної діяльності та 

виробленню в них дослідницьких умінь і навичок сприяє педагогічна 
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практика. Основне завдання практики: закріплення й поглиблення 

теоретичних знань студентів, набутих у процесі академічних занять й 

формування основних професійних якостей. Під час проходження 

педагогічної практики студенти виконують такі види діяльності: 

організаційно-педагогічна (ведення документації, складання планів, 

формування колективу та ін.); дослідницька (вивчення класного колективу, 

рівня вихованості учнів, виявлення інтересів і потреб учнів, їхніх мотивів, 

умов проживання тощо); колективно-творча (організація діяльності з класом); 

виховна (проведення виховних годин, зборів, індивідуальна робота з 

вихованцями та ін.); аналітична (осмислення досвіду власної (чи інших 

вихователів) педагогічної діяльності).  

Визначимо систему дослідницьких завдань для студентів на різних 

етапах їхньої діяльності під час педагогічної практики у закладі загальної 

середньої освіти: вивчити напрями навчально-виховної роботи педагогічного 

колективу; ознайомитися з традиціями школи; вивчити особливості освітньо-

виховної системи закладу; з’ясувати особливості класу, окремих учнів; 

проаналізувати план виховної роботи класного керівника, завдання виховної 

роботи на семестр (місяць, рік); виявити інтереси й потреби класу, 

застосувавши відповідні методи (бесіду, анкетування, скриньку ідей, 

колективний аналіз, інше), скласти план виховної роботи з класом на 

означений період; скласти психолого-педагогічну характеристику школяра; 

скласти психолого-педагогічну характеристику класу; виявити в реальній 

практиці, проаналізувати й записати три педагогічні ситуації; за актуальною 

для певного класу проблемою обрати відповідну методику й виконати 

мікродослідження, здійснити аналіз й оброблення результатів дослідження; за 

результатами проведеного мікродослідження розробити систему виховних дій 

з учнями класу для подолання виявлених недоліків тощо [171, с. 174]. 

Критеріями для вияву рівня сформованості дослідницьких умінь 

майбутнього педагога за І. Раєвською виступає готовність до дослідницької 

діяльності, яка є цілісною системою узагальнених професійно-особистісних 

якостей педагога, структурно оформлена й виражає усвідомлене відношення 
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до дослідницької діяльності як компонента професійної діяльності: 

мотиваційно-особистісна готовність, яка виявляється в мотивації пошуково-

дослідницької діяльності й творчому проєктуванні; теоретико-пізнавальна 

готовність, яка визначається рівнем володіння спеціальними науковими, 

філософськими, психологічними і педагогічними знаннями; конструктивно-

проєктувальна готовність, пов’язана з володінням технологією й технікою 

дослідницької діяльності, умінням її організувати та проаналізувати [238, с. 

166]. 

У зв’язку з тим, що процес розвитку дослідницьких умінь учителів 

початкової школи розглядається І. Раєвською як складна динамічна система, 

тому критеріями вона обрала ті, що відображають певний стан їхнього 

розвитку й діагностують результат впливу системи післядипломної 

педагогічної освіти на рівні їхнього розвитку. 

Перший діагностувальний зріз був зумовлений необхідністю визначити 

у вчителів рівні розвитку дослідницьких умінь за мотиваційно-цільовим 

критерієм, показниками якого виступили: наявність професійних мотивів до 

оволодіння дослідницькими вміннями, що передбачає розвиток мотиваційної 

сфери, а також позитивне ставлення до науково-дослідницької діяльності. 

Саме наявність розвиненої мотиваційної сфери відбиває сформованість 

потреби в професійно-педагогічному зростанні, що забезпечує успішний 

перебіг і результативність науково-дослідницької діяльності вчителів. 

Неабиякий інтерес для нашого дослідження становлять наукові доробки 

М. Постолюк, яка займається проблемою формування дослідницьких умінь 

майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення природничих 

дисциплін. Учена стверджує, що поряд із оволодінням майбутніми вчителями 

початкових класів науковими методами пізнання природи та розвитком їхніх 

творчих здібностей, природничо-наукова підготовка сприяє формуванню 

дослідницьких умінь. Дослідницькі вміння майбутніх учителів початкових 

класів, основу яких складають інтелектуальні вміння, включають 

спостереження, експеримент, опис та розпізнавання. М. Постолюк 

переконана, що в процесі вивчення природничих дисциплін формування 
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дослідницьких умінь майбутніх учителів початкових класів має відбуватися в 

певні етапи. Такими етапами є: «1) ознайомлення майбутніх учителів 

початкових класів і зразками дій; 2) оволодіння уміннями застосовувати 

знання; 3) удосконалення первино набутих умінь; 4) творчого застосування 

умінь у нестандартних ситуаціях» [225, c. 173]. 

Досліджуючи проблему формування дослідницьких умінь майбутнього 

вчителя в університетах Великої Британії, І. Попович доходить висновку про 

важливість дослідної підготовки майбутніх педагогів. Учена пояснює, що 

сучасне глобалізоване суспільство потребує таких учителів, котрі 

вирізняються високим рівнем вияву сформованості дослідницької культури й 

дослідницької компетентності. Формування й розвиток майбутнього вчителя 

як дослідника передбачає його залучення до дослідницької діяльності, під 

якою І. Попович розглядає «…специфічну людську діяльність, яка 

регулюється свідомістю й активністю особистості та спрямована на 

задоволення пізнавальних інтелектуальних потреб» [224, c. 39]. Під 

дослідницькою діяльністю студентів дослідниця розуміє «…процес вирішення 

низки завдань (типових і нетипових) у навчальний і позанавчальний час, 

результатом чого є певний рівень сформованості в них дослідницької 

компетенції, яка передбачає можливість гнучкої переорієнтації в нових 

умовах, варіативність і нестандартність у вирішенні професійних завдань» 

[224, c. 41]. Учена також зазначає, що сучасний учитель є не лише педагогом, 

він має стати справжнім педагогом-дослідником. І. Попович пояснює, що 

педагог-дослідник є особистістю, котра «володіє значним творчим 

потенціалом, особливими особистісними й професійними якостями, 

сформованими компетенціями й розвиненими дослідницькими вміннями; 

здатна до рефлексійного мислення й ціннісного ставлення до науки й власної 

діяльності, готова до професійної самоосвіти» [223, с. 8]. У структурі 

дослідницьких умінь учена виокремлює шість видів умінь, а саме: операційно-

гностичні, інформаційні, конструктивно-проєктувальні, діагностичні, 

комунікативні та прогностичні [223, с. 11]. 
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Звернемося тепер до аналізу наукових доробків українських учених, які 

займаються вивченням проблеми формування діагностичних умінь учителів 

закладів загальної середньої освіти загалом та закладів початкової освіти 

зокрема (Г. Гац [40], О. Кіліченко [106], С. Мартиненко [157], О. Мельник 

[162], І. Новик [185]). 

Розглядаючи педагогічну діагностику як невіддільну складову 

професійної діяльності вчителя, С. Мартиненко пояснює, що в освітньому 

процесі педагогічна діагностика виконує важливі функції: функцію 

зворотного зв’язку, оцінювальну функцію, мотиваційно-спонукальну 

функцію, комунікативну функцію, конструктивну функцію, інформаційну 

функцію та прогностичну функцію [157]. С. Мартиненко додає, що задля 

ефективного здійснення педагогічного діагностування в освітньому процесі 

школи сучасний учитель має володіти системою діагностичних знань і вмінь, 

оскільки саме ця система надає вчителю можливість створювати оптимальні 

умови розвитку індивідуальних здібностей кожного окремого учня, 

корегувати власну педагогічну діяльність, корегувати вибір методів, прийомів 

і засобів навчання тощо. Учена зазначає, що система діагностичних умінь 

вчителя має включати три групи, а саме: уміння діагностувати індивідуально-

психологічні особливості розвитку особистості учня молодшого шкільного 

віку; уміння діагностувати рівень соціального та загального фізичного 

розвитку учня молодшого шкільного віку та вміння діагностувати виховні 

можливості класного колективу й виховний потенціал сім’ї [157]. 

Услід за С. Мартиненко, схожу думку щодо беззаперечної важливості 

педагогічного діагностування висловлює І. Новик [185]. Учена стверджує, що 

педагогічна діагностика має оптимізувати індивідуальне навчання учнів, 

особливо під час переведення дитини із закладу дошкільної освіти до закладу 

початкової освіти [185, c. 29]. Діагностувальну діяльність І. Новик розглядає 

«як складову професійної діяльності педагога, спрямовану на виявлення 

різних станів, якостей, індивідуальних особливостей учнів за допомогою 

діагностувальних методів (педагогічне спостереження, бесіда, анкетування, 

тестування тощо) задля здійснення аналізу результатів навчання, виховання і 
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розвитку» [185, с. 39]. Учена також зазначає, що під час підготовки в 

педагогічному закладі вищої освіти в майбутніх учителів початкової школи 

має бути сформована готовність до діагностувального супроводу розвитку 

пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку. І. Новик пояснює, що 

вчитель початкових класів, готовий до діагностувального супроводу 

вирізняється наявністю високого рівня діагностичних знань, умінь і навичок; 

здатний добирати, розробляти та застосовувати в освітній діяльності 

різноманітні діагностувальні методики, а також прогнозувати перспективи 

задля розвитку пізнавальних інтересів учнів початкової школи. 

Вагомою для нашого дослідження є системи діагностичних умінь і знань 

про діагностувальний супровід розвитку пізнавальних інтересів учнів, 

розроблені І. Новик [185, с. 129−130]. Запропонована вченою система 

діагностичних умінь учителя початкової школи включає п’ять груп умінь: 

уміння цілепокладання, організаторські вміння, практико-діагностичні 

вміння, оціночно-аналітичні вміння та прогностично-конструктивні вміння. 

Наявність у вчителів початкової школи вмінь цілепокладання надає їм змогу, 

по-перше, самостійно й незалежно формулювати мету й завдання щодо 

здійснення діагностування, по-друге, ураховувати індивідуально-психологічні 

особливості дітей шкільного віку. Учитель початкової школи із сформованими 

організаторськими вміннями здатний і готовий планувати дослідження; 

задіювати до діагностування не лише учнів, а й батьків і вчителів; 

забезпечувати всіх суб’єктів освітнього процесу необхідними неметодичними 

матеріалами тощо. До групи практико-діагностичних умінь І. Новик включає 

вміння спостерігати за різноманітними педагогічними фактами, явищами й 

процесами; вивчати документацію, необхідну для організації й проведення 

діагностувальної роботи; добирати діагностувальний інструментарій, 

інтерпретувати й фіксувати отриману інформацію. Група оціночно-

аналітичних умінь включає: уміння виокремлювати суттєві ознаки 

досліджуваного процесу; уміння зіставляти та порівнювати отримані дані; 

уміння групувати результати за визначеними ознаками; уміння класифікувати 

й узагальнювати результати спостережень тощо. Серед прогностично-
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конструктивних умінь дослідниця розглядає вміння складати програми й 

методики для проведення діагностувальної роботи; уміння враховувати 

результати діагностування задля планування освітньої роботи; уміння 

прогнозувати; уміння конструювати навчальні ситуації та укладати практичні 

рекомендації. Система знань про діагностувальний супровід розвитку 

пізнавальних інтересів учнів, запропонована І. Новик, складається з трьох 

груп знань:  «знання про сутність діагностувального супроводу розвитку 

пізнавальних інтересів молодших школярів; знання технологій 

діагносувального супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів; уміння й навички здійснення діагностувального супроводу розвитку 

пізнавальних інтересів учнів» [185, c. 130]. 

У статті «Розвиток діагностичних умінь учителів початкової школи у 

процесі розв’язування навчально-професійних ситуацій» О. Кіліченко 

зазначає, що задля досягнення учнями позитивних результатів учитель має 

вміти діагностувати стан їхньої освітньої діяльності, навчальні досягнення на 

кожному окремому етапі [106]. А для цього, як пояснює вчена, учитель має 

володіти системою діагностичних умінь. На думку дослідниці, таку систему 

складають п’ять груп діагностичних умінь, а саме: уміння діагностувати 

освітнє середовище певного класу; уміння добирати форми організації, методи 

й засоби навчання; уміння діагностувати індивідуально-типологічні й 

індивідуально-психологічні особливості учнів початкової школи; уміння 

здійснювати самодіагностику власної професійно-педагогічної діяльності й 

уміння самостійно розробляти діагностичний  інструментарій [106]. 

Також вивченням проблеми вдосконалення підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до діагностувальної діяльності займається 

О. Мельник [162]. Учений стверджує, що діагностична діяльність учителів є 

не лише невіддільним компонентом їхньої педагогічної діяльності, а й 

головним інструментом психолого-педагогічного вивчення особистості 

дитини. На думку О. Мельника, діагностувальна діяльність є свідомою, 

цілеспрямованою активністю, котра спрямована на виявлення стану, рівня 

розвитку, змін суб’єктів освітнього процесу задля прогнозування їхньої 
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научуваності та вихованості, розроблення стратегії, добір необхідних методів 

і засобів навчання, зростання педагогічної майстерності вчителя [162]. 

Дослідник пояснює, що діагностувальна діяльність виконує низку функцій, 

зокрема, інформаційну; вимірювальну; контрольно-регулятивну; розвивальну 

та виховну. О. Мельник переконаний, що головна мета підготовки майбутніх 

учителів початкових класів полягає у формуванні в них готовності до 

здійснення діагностувальної діяльності. Майбутній учитель початкових 

класів, готовий до здійснення діагностувальної діяльності, має володіти 

спеціальними діагностичними вміннями та перцептивно-гностичними 

якостями. До складу спеціальних діагностичних умінь учений відносить 

уміння аналізувати педагогічні ситуації; проєктувати результат і систему 

педагогічних впливів на суб’єкти навчання; визначати реальні можливості та 

здібності кожного окремого учня; виявляти причини, які впливають на освітні 

досягнення учнів; виявляти причини неуспішності учнів; аналізувати власні 

професійні досягнення та вивчати досвід колег [162]. 

Так, можна дійти висновку, що дослідницькі вміння здебільшого 

розуміють як сукупність інтелектуальних і практичних дій (О. Семеног, 

О. Земка [254]; І. Раєвська [238]); чинник розвитку педагогічної культури 

вчителя (І. Раєвська [238]); сукупність інтелектуальних, практичних й 

організаторських умінь, спрямованих на виконання діяльності дослідницького 

характеру  (М. Головань, В. Яценко [44]); один з видів професійних умінь 

педагога (К. Степанюк [273]) тощо. Разом із тим, аналіз наукової педагогічної 

літератури надає можливість стверджувати про відсутність єдиної думки щодо 

структури дослідницьких умінь. Так, учені виокремлюють різні компоненти, 

які входять до складу дослідницьких умінь майбутніх учителів: інформаційні 

вміння, операційні вміння, мовнокомунікативні вміння та діагностично-

прогностичні вміння (О. Семеног, О. Земка [254]); аналітико-синтетичні та 

інформаційні вміння, діагностичні вміння, прогностично-проєктувальні та 

креативно-інноваційні вміння (І. Раєвська [238]); мотиваційно-ціннісний, 

когнітивний, діяльнісно-практичний та рефлексивний компоненти 

(М. Головань, В. Яценко [44]); операційні вміння, практичні вміння, 
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організаційні вміння та комунікативні вміння (О. Миргородська [168]); 

організаційно-пошукові вміння; когнітивно-операційні вміння; технологічно-

проєктувальні вміння та комунікативно-рефлексійні вміння 

(К. Степанюк [273]). Немає також уніфікованого підходу щодо розуміння 

змісту, сутності та структури діагностичних умінь, що підтверджується 

аналізом наукової педагогічної літератури. 

Отже, урахувавши підходи сучасних українських учених, котрі 

досліджують питання щодо формування дослідницьких і діагностичних умінь 

майбутніх учителів закладів загальної середньої освіти загалом та майбутніх 

учителів початкової школи зокрема (Г. Гац [40], М. Головань [44], О. Земка 

[254], О. Кіліченко [106], Н. Любчак [135], С. Мартиненко [157], О. Мельник 

[162], О. Миргородська [168], І. Новик [185], О. Попович [223], М. Постолюк 

[224], І. Раєвська [238], В. Ружицький [249], О. Семеног [254], К. Степанюк 

[270-273], В. Яценко [44]), ми дійшли висновку, що дослідницько-діагностичні 

вміння майбутніх учителів початкової школи є комплікативним особистісним 

утворенням суб’єкта майбутньої професійно-педагогічної діяльності, яке 

активно й системно формується й розвивається в процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Структуру дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи розглядаємо як єдність чотирьох взаємопов’язаних і 

взаємозалежних компонентів, а саме: мотиваційно-дослідницького, 

когнітивно-конструктивного, діяльнісно-проєктного й рефлексійно-

діагностувального. Наявність у майбутніх учителів початкової школи 

високого рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь надає їм 

змогу ефективно планувати виконання дослідної та діагностувальної роботи; 

самостійно визначати та формулювати дослідні завдання; творчо та 

нестандартно розв’язувати науково-педагогічні та професійно-практичні 

проблеми; аналізувати й узагальнювати необхідну інформацію про всі 

компоненти освітнього процесу та індивідуально-психологічні й 

індивідуально-типологічні особливості суб’єктів освітнього процесу (у тому 

числі й отриману емпіричним шляхом); добирати діагностувальний 
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інструментарій задля визначення індивідуально-психологічних й 

індивідуально-типологічних особливостей учнів початкової школи, котрі є 

максимально впливовими на розвиток особистості учня як суб’єкта освітнього 

процесу на етапі здобуття початкової освіти; розробляти різні (у тому числі й 

тестові, а також із використанням інформаційних технологій) завдання 

здійснення контролю й оцінювання (самоконтролю й самооцінювання) 

засвоєння учнями початкової школи навчального матеріалу (згідно вимог до 

обов’язкових результатів навчання у відповідній освітній галузі, визначених 

Державним стандартом) із проєкцією на визначення рівня сформованості 

(розвитку) ключових і предметних компетентностей, наскрізних умінь; вчасно 

корегувати освітній процес задня забезпечення досягнення максимальної 

ефективності засвоєння знань учнями початкової школи на основі інформації, 

отриманої під час проведення поточного, підсумкового (тематичного, 

семестрового, річного) оцінювання; упроваджувати інновації в освітній 

процес закладів початкової освіти в межах академічної свободи щодо вибору 

форм, змісту та способу оцінювання залежно від дидактичної мети; 

діагностувати навчальні досягнення й результати навчання учнів відповідно 

до вимог модельних навчальних програм із застосуванням основних форм і 

способів (усної, письмової, цифрової та практичної); здійснювати рефлексію 

власної професійно-педагогічної діяльності та залучати учнів початкової 

школи до рефлексії досягнених результатів навчання. 

 

Висновки до розділу 1 

У першому розділі «Теоретичні основи формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи» обґрунтовано 

вибір компетентнісного підходу як парадигмально-визначального в 

організації освітнього процесу закладів вищої освіти, здійснено категорійний 

аналіз ключових понять дослідження шляхом уточнення їхнього змісту та 

структури, надано авторське визначення поняттю дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи – комплікативне 

особистісне утворення суб’єкта майбутньої професійно-педагогічної 
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діяльності, яке активно й системно формується й розвивається у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін.  

Структуру дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи складають чотири конструктивних компоненти, до яких 

відносимо: мотиваційно-дослідницький; когнітивно-конструктивний; 

діяльнісно-проєктний; рефлексійно-діагностувальний. 

Високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи дає їм змогу ефективно планувати 

виконання дослідної  та діагностувальної роботи; самостійно визначати та 

формулювати дослідні завдання; творчо та нестандартно розв’язувати 

науково-педагогічні та професійно-практичні проблеми; аналізувати й 

узагальнювати необхідну інформацію про всі компоненти освітнього процесу 

та індивідуально-психологічні й індивідуально-типологічні особливості 

суб’єктів освітнього процесу (у тому числі й отриману емпіричним шляхом); 

добирати діагностувальний інструментарій задля визначення індивідуально-

психологічних й індивідуально-типологічних особливостей учнів початкової 

школи, котрі є максимально впливовими на розвиток особистості учня як 

суб’єкта освітнього процесу на етапі здобуття початкової освіти; розробляти 

різні (у тому числі й тестові, а також із використанням інформаційних 

технологій) завдання задля здійснення контролю й оцінювання (самоконтролю 

й самооцінювання) засвоєння учнями початкової школи навчального 

матеріалу (згідно вимог до обов’язкових результатів навчання у відповідній 

освітній галузі, визначених Державним стандартом) із проєкцією на 

визначення рівня сформованості (розвитку) ключових і предметних 

компетентностей, наскрізних умінь; вчасно корегувати освітній процес 

забезпечення досягнення максимальної ефективності засвоєння знань учнями 

початкової школи на основі інформації, отриманої під час проведення 

поточного, підсумкового (тематичного, семестрового, річного) оцінювання; 

упроваджувати інновації в освітній процес закладів початкової освіти в межах 

академічної свободи щодо вибору форм, змісту та способу оцінювання 

залежно від дидактичної мети; діагностувати навчальні досягнення й 
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результати навчання учнів відповідно до вимог модельних навчальних 

програм із застосуванням основних форм і способів (усної, письмової, 

цифрової та практичної); здійснювати рефлексію власної професійно-

педагогічної діяльності та залучати учнів початкової школи до рефлексії 

досягнених результатів навчання.  

Основний зміст першого розділу дисертації «Теоретичні основи 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи» висвітлено в наукових публікаціях авторки [76; 77; 82; 83; 

84; 86; 88; 90; 346]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ УМОВ ТА СТРУКТУРНО-

ФУНКЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-

ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

 

2.1. Дидактичний потенціал процесу навчання психолого-

педагогічних дисциплін щодо формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи 

Українське суспільство прагне побудувати систему вищої освіти, яка 

створювала б сприятливі умови для особистісного професійного розвитку 

майбутніх учителів, їхньої адаптації до життя в динамічному інформаційному 

суспільстві, розвитку творчих здібностей, залученню до культури. Система 

освіти має відповідати викликам часу й потребам особистості. Важливим 

надбанням освіти мають стати не окремі знання, уміння й навички, а здатність 

і готовність майбутніх учителів початкової школи до ефективної й 

продуктивної професійної діяльності загалом і під час дослідно-

діагностувальної діяльності зокрема.  

Важливою передумовою розвитку українського суспільства є залучення 

майбутніх учителів початкової школи до дослідницько-експериментальної, 

винахідницької діяльності. Необхідність підвищення рівня наукової 

підготовки є характерною ознакою сьогодення в будь-якій сфері діяльності 

людини. Наукові дослідження – це джерело пошуку нових технологій, 

інноваційних моделей, що сприяє збагаченню теорії та практики науки. 

Прогностичну діяльність, не замислюючись, людина здійснює повсякденно. 

Це виявляється в тому, що перш ніж здійснити будь-який вид діяльності, 

людина прогнозує й проєктує мету, кінцевий продукт, технологію та 

результат [228]. С. Нужнова вказує на переважання творчої складової в 

науковій діяльності серед наявних базових компонент освіти: людина засвоює 

відомі науці знання про об’єкт дослідження, збагачуючи їх новими науковими 
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даними (з цієї точки зору індивід випереджає колективне наукове знання); 

розвиваються механізми психіки, загальні та спеціальні здібності; 

удосконалюються вміння й навички, у першу чергу пов’язані  з науковою 

роботою та науковою творчістю, які підвищуються до професійного рівня; 

здійснюється формування всебічно розвиненої, висококультурної 

особистості [228]. 

Дослідження та визначення дидактичного, навчально-виховного або 

педагогічного потенціалу психолого-педагогічних дисциплін стало предметом  

праць багатьох сучасних науковців (А. Алексюк [195], Н. Делікатна [58], 

О. Желанова [72], Г. Захарова [93], В. Кремень [117], Н. Кузьміна [121], 

О. Малихін [145], Т. Опалюк [193], В. Чайка [308]). 

У галузевій концепції розвиту неперервної педагогічної освіти 

відзначається, що постійне покращення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників зумовлене 

видозміною ролі людини в сучасному світі, визначення ідеалу ерудованості 

людини та висуненням нових вимог до якості людського капіталу відповідно 

до культурно-духовних, суспільно-економічних та технологічних 

трансформацій, а також великої кількості викликів на глобальному, 

європейському, національному, регіональному та місцевому рівні. 

Педагогічна освіта є вихідною для будь-якого фахівця, який  має відношення 

до навчальної, виховної, освітньої діяльності. Дієвість вирішення професійних 

завдань вихователя, учителя, викладача закладу вищої освіти визначається 

рівнем його педагогічної освіти. Підготовка та підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних і педагогічних працівників у цьому контексті є 

важливою передумовою забезпечення модернізації освіти з урахуванням 

національного та зарубіжного досвіду [111]. 

Головним завданням фахової підготовки студентів закладів вищої 

педагогічної освіти є формування їхньої професійної компетентності, одним із 

виявів якої є ступінь сформованості професійно-педагогічних умінь майбутніх 

учителів. Формування фахових умінь майбутніх учителів початкової школи 

містить у собі соціальну, гуманітарну, психолого-педагогічну, фахову та 
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практичну підготовку, є складним процесом, який здійснюється впродовж 

усього періоду навчання в закладах вищої педагогічної освіти. М. Марусинець 

визначає зміст психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів, та 

відносить до неї педагогічні (основи педагогіки, дидактика, педагогічна 

майстерність, історія педагогіки тощо) та психологічні (загальні основи 

психології, психологія вікова, педагогічна психологія та ін.) навчальні 

дисципліни. Професійна підготовка передбачає оволодіння студентами 

теоретичними знаннями з фундаментальних навчальних дисциплін зі 

спеціальності, дисциплін фахового спрямування та з методик викладання 

шкільних предметів, а також набуття практичних умінь і навичок, необхідних 

для успішного виконання педагогічної діяльності. Практична підготовка 

здійснюється під час проходження майбутніми вчителями навчальних і 

виробничих (педагогічних) практик [159]. 

Дослідницька діяльність студентів – діяльність, безпосередньо пов’язана 

з вирішенням творчого, дослідницького завдання, яке не має попередньо 

відомого результату (у різних галузях науки, техніки, мистецтва) та включає 

етапи, притаманні науковому дослідженню (формулювання проблеми, 

вивчення джерельної бази та її опрацювання, висунення гіпотези дослідження, 

процес проведення дослідження, опрацювання його результатів і кінцеве 

узагальнення, формулювання висновків, конкретна суспільно-корисна, масова 

чи природоохоронна робота студентів за результатами проведеного 

дослідження) [313]. А. Обухов характеризує дослідницьку діяльність як 

творчий процес спільної діяльності суб’єктів навчального процесу з пошуку 

рішень невідомого, у ході якого здійснюється обмін культурними цінностями, 

результатом яких є формування світогляду [17]. Разом з тим у процесі 

дослідження більш важливим є ефективний пошук шляхів раціонального 

використання інформаційних джерел щодо вивчення поставлених проблем, а 

не їх перелік. Формування дослідницької компетентності є важливою метою 

організації процесу дослідницької діяльності та передбачає вироблення в 

студентів умотивованої потреби дослідження, бажання покладатись на 

результати власних досліджень. Дослідницька компетентність, яка є основою 
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пізнання навколишнього світу, дослідження його об’єктів, явищ і процесів, 

входить до числа ключових компетентностей. Вона визначається як 

першорядна здатність людини до самостійного пізнання, вирішення проблем, 

відповідального ставлення до вибору стратегій поведінки та діяльності [228]. 

Дослідницька компетентність показує рівень розвитку мислення та 

дослідницьку активність студентів: 

– бачити та виокремлювати проблеми, висловлювати припущення про 

їхнє розв’язання; 

– уміти поставити задачу, виявити її умови; 

– уміння будувати припущення про можливі причини та наслідки явищ 

матеріального й ідеального світу, висувати гіпотези, обґрунтовувати їх. 

У якості типових елементів дослідницької компетентності ми виділяємо 

здатність людини здійснювати: 

– цілепокладання, тобто виділення цілі діяльності; 

– цілевиконання, тобто визначення предмета, засобів діяльності, 

реалізації дій, які вже намічені; 

– рефлексію, аналіз результатів діяльності, тобто співвідношення 

досягнутих результатів з метою, яка була поставлена[116; 228;  326]. 

Студент, здійснюючи дослідницьку діяльність, вирішує поставлені 

завдання із застосування творчих підходів, здатний переносити дослідницький 

підхід на різні сфери діяльності й застосовувати в різних ситуаціях, що 

підтверджує багатофункційність, універсальність дослідницької 

компетентності. Багатомірність дослідницької компетентності 

підтверджується застосуванням студентами в дослідницькій діяльності 

аналітичних, критичних, комунікативних та інших умінь, особистісних 

якостей. Ця компетентність мобільна, варіативна в будь-якій ситуації й на 

будь-якому предметному матеріалі. Дослідницьку компетентність майбутніх 

учителів Т. Опалюк визначає як інтегральну якість особистості, що 

виражається в здатності й готовності до самостійного пошуку розв’язання 

нових проблем і творчого перетворення дійсності на основі сукупності 
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особистісно-осмислених знань, умінь, навичок, способів діяльності й 

ціннісних установок [193].  

Становлення дослідницької компетентності майбутніх учителів − це 

процес цілеспрямовагого, закономірного розвитку навичок і вмінь 

цілепокладання та цілевиконання в дослідницькій діяльності [193]. 

Дослідницька компетентність (як і будь-яка інша) – це складне 

структурне утворення, що включає мотиваційну, когнітивну, діяльнісну й 

особистісну (рефлексійну) компоненти. Тому для результативного 

формування дослідницької компетентності  майбутніх учителів початкової 

школи необхідно залучати їх до активної наукової роботи на початкових 

етапах навчання, що створює можливості для формування ключових 

компетентностей, необхідних для готовності до майбутньої професійної 

мобільності; залучати майбутніх учителів початкової школи до роботи в 

науково-дослідних лабораторіях, наукових семінарах, наукових конференціях, 

конкурсах, що сприятиме зануренню в науково-дослідну діяльність з перших 

днів навчання; надавати можливість оприлюднювати результати власних 

досліджень. У такий спосіб створюються передумови успіху майбутніх 

учителів початкової школи, як молодих науковців, можливість будувати 

власні навчальні траєкторії, що передбачають формування нестандартного 

мислення, творчого підходу до науково-дослідної діяльності. 

У тлумачному словнику сучасної української мови поняття «потенціал» 

визначається як сукупність усіх існуючих засобів, можливостей, 

продуктивних сил та ін., які можуть бути використані в якій-небудь галузі, 

ділянці, сфері; запас чого-небудь, резерв; приховані здатності, сили для якої-

небудь діяльності, що можуть виявитися за певних умов [276]. 

Поняття «потенціал», за визначенням В. Маркова, є психологічним 

феноменом та цілісно окреслює феномени мотивів і здібностей. Здібності 

індивіда представляються як уже втілений потенціал, у той час як мотивація 

особистості визначається як подальші можливості  розвитку потенціалу, тобто 

нереалізований потенціал особистості. 
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В. Марков розробив ієрархічну модель представлення потенціалу 

людини як соціально-особистісної системи: біологічний потенціал 

(обумовлюється біоенергетичними процесами та їхньою специфікою) – 

психологічний потенціал (пов’язаний із психічною саморегуляцією) – 

особистісний потенціал (включає особистісно-професійний і професійно-

особистісний потенціали) [33; 111]. Науковець розуміє професійний потенціал 

як складову частину особистісно-професійного потенціалу, до якого належать 

інтелектуальний, мотиваційний, операційний, комунікативний, творчий, 

інноваційний потенціали та ін.  

Потенціал особистості є системним та ієрархічним утворенням. 

З. Сіверс вважає, що потенціал особистості може мати творчу або руйнівну 

направленість. Оскільки людина завжди знаходиться на різних щаблях 

просування до більш високих ступенів власного розвитку, доречно було б 

оцінювати не тільки  наявний потенціал особистості, але й розбіжність між 

потенціалами різних ступенів, тобто резерв або ресурс [110, с. 49].  

Ресурсний підхід до проблеми потенціалу широко використовується в 

психології. А. Деркач, основуючись на структурі особистості К. Платонова, 

розробляє структуру потенціалу, у якій кожна підструктура особистості має 

власний ресурсний потенціал: біологічний потенціал – психічний потенціал – 

характерологічний потенціал – потенціал здібностей – потенціал досвіду – 

потенціал спрямованості [3, с. 170]. 

Акмеологічний підхід до розуміння потенціалу визначає потенціал не 

тільки як природно зумовлені здібності, професійно значущі якості, позитивні 

спадкові чинники, а й відновлювальні ресурси (інтелектуальні, психологічні, 

вольові та інші), але відновлювальні не несвідомо, а цілеспрямовано, тобто 

скеровано самою особистістю відповідно до висунутих цілей, у тому числі 

зорієнтованих на поступовий особистісний і професійний розвиток [3, с. 226]. 

Згідно освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка», підготовка майбутніх учителів початкової школи в 

педагогічних закладах вищої освіти України передбачає вивчення 
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обов’язкових компонентів освітньо-професійних програм (до якого входить 

цикл дисциплін професійної підготовки) та вибіркових дисциплін. 

Беззаперечну роль у формуванні дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи відіграють психолого-педагогічні дисципліни, що 

відносяться до циклу дисциплін професійної підготовки. Услід за 

М. Шкабаріною, вважаємо, що дисципліни циклу професійної підготовки є 

фаховими, оскільки вони забезпечують майбутніх фахівців необхідними 

базовими теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками 

відповідно до обраної спеціальності [312, с. 4]. У підготовці майбутніх 

учителів початкової школи до здійснення дослідно-діагностувальної 

діяльності під час вивчення кожної психолого-педагогічної дисципліни 

уможливлює не тільки оволодіння майбутніми вчителями початкової школи 

сукупністю теоретичних знань і вмінь, а й опануванням практичними 

способами здійснення вищезазначеної діяльності. 

Згідно з професійним стандартом «Вчитель початкових класів закладу 

загальної середньої освіти» [233] психолого-педагогічні дисципліни покликані 

забезпечити формування певних компетентностей (на рівні окремих 

здатностей): предметно-методична компетентність (здатність добирати й 

використовувати сучасні та  ефективні методики й технології навчання, 

виховання й розвитку учнів; здатність здійснювати оцінювання та моніторинг 

результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу); 

інформаційно-цифрова компетентність (здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати 

інформацію, оперувати нею в професійній діяльності); психологічна 

компетентність (здатність визначати й ураховувати в освітньому процесі 

вікові та інші індивідуальні особливості учнів); емоційно-етична 

компетентність (здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття й емоції, 

потреби, керувати власними емоційними станами); компетентність 

педагогічного партнерства (здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної й 

особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі); 

проєктувальна компетентність (здатність проєктувати осередки навчання, 
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виховання й розвитку учнів); прогностична компетентність (здатність 

прогнозувати результати освітнього процесу; здатність планувати освітній 

процес); організаційна компетентність (здатність організовувати процес 

навчання, виховання й розвитку учнів; здатність організовувати різні види й 

форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів); оцінювально-аналітична 

компетентність (здатність здійснювати оцінювання результатів навчання 

учнів; здатність аналізувати результати навчання учнів; здатність 

забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання 

учнів); інноваційна компетентність (здатність використовувати інновації в 

професійній діяльності; здатність застосовувати різноманітні підходи до 

розв’язання проблем у педагогічній діяльності); рефлексійна компетентність 

(здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності й 

визначати індивідуальні професійні потреби). Зміст саме психолого-

педагогічних дисциплін забезпечує розвиток цих здатностей майбутніх 

учителів початкової школи, які відносимо до дослідницько-діагностичних. 

Для аналізу підготовки майбутніх учителів початкової школи та 

обґрунтування дидактичного потенціалу психолого-педагогічних дисциплін 

проаналізовано освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» чотирьох закладів вищої освіти України, зокрема, 

Рівненського державного гуманітарного університету [200], Мукачівського 

державного університету [204], Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка [205], Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини [201] (Додаток Б). 

У Рівненському державному гуманітарному університеті підготовку 

майбутніх учителів початкової школи здійснює кафедра педагогіки початкової 

освіти педагогічного факультету інституту психології та педагогіки. 

Викладання здійснюється з використанням технологій навчання: проблемні, 

модульні, інтерактивні, проєктні, інформаційно-комп’ютерні, ігрові, 

кооперативні, інтегративні, контекстні технології навчання, особистісно 

орієнтовані, технологія ситуативного моделювання. Варто зазначити, що в 
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університеті готують учителів початкової школи за додатковими 

спеціалізаціями, зокрема: «Початкова освіта, іноземна мова (англійська)», 

«Початкова освіта, психологія», «Початкова освіта, інформатика», «Початкова 

освіта. Інклюзивна освіта». Зупинимося більш детально на спеціальності 

«Початкова освіта, психологія». Згідно освітньо-професійної програми 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальності 013 «Початкова 

освіта, психологія», до складу психолого-педагогічних дисциплін 

обов’язкової компоненти входять «Основи інклюзивної освіти», «Загальна 

психологія», «Психологія вікова», «Психологія педагогічна», «Основи 

психодіагностики», «Вступ до спеціальності», «Основи педагогіки»,  

«Дидактика початкової освіти», «Організація і управління в початковій 

школі», «Теорія та методика виховання», «Педагогічна майстерність», 

«Основи педагогічних досліджень», «Методика навчання української мови», 

«Методика навчання літературного читання», «Методика навчання іноземної 

мови», «Методика навчання освітньої галузі «Математика», «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство», «Методика навчання освітньої 

галузі «Соціальна та здоров’язбережувальна освіта», «Методика навчання 

освітньої галузі  «Фізична культура», «Методика навчання освітньої галузі 

«Технології» в початковій школі», «Методика навчання інформатичної 

освітньої галузі», «Методика навчання освітньої галузі «Мистецька освіта», 

«Методика навчання освітньої галузі «Громадянська та історична освіта», 

«Сімейне виховання дітей молодшого шкільного віку», «Соціальна 

психологія», «Психологія особистості», «Практикум з вікової, педагогічної та 

соціальної психології», «Клінічна психологія», «Психологічне 

консультування», «Конфліктологія», «Організація діяльності психологічної 

служби» [200]. 

Психоло-педагогічні дисципліни, які входять до складу обов’язкового 

компонента освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальності 013 «Початкова освіта» Мукачівського 

державного університету [204], включають «Анатомія і фізіологія дітей з 

основами генетики і валеології», «Педагогічний супровід дітей з особливими 
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освітніми потребами», «Психологія», «Вступ до спеціальності з педагогічною 

(пропедевтичною) практикою», «Загальні основи педагогіки та історія її 

розвитку», «Дидактика», «Організація і управління в початковій освіті», 

«Теорія та методика виховання», «Педагогічна майстерність», «Основи 

науково-педагогічних досліджень», «Методика навчання мовно-літературної 

освітньої галузі (українська мова)», «Методика навчання мовно-літературної 

освітньої галузі (читання)», «Методика формування іншомовної 

компетентності в учнів початкової школи», «Методика навчання математичної 

освітньої галузі», «Методика навчання природничої освітньої галузі», 

«Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної освітньої галузі з 

практикою соціально-педагогічною», «Методика навчання фізкультурної 

освітньої галузі», «Методика навчання технологічної освітньої галузі», 

«Методика навчання інформатичної освітньої галузі», «Методика навчання 

мистецької освітньої галузі», «Методика навчання громадянської та 

історичної освітньої галузі», «Методика гурткової роботи», «Соціальна 

педагогіка», «Практикум з педагогіки», «Інноватика в освіті», «Організація 

роботи асистента вчителя в закладах освіти», «Організація розвивального 

освітнього середовища (регіональний аспект)». 

Підготовку майбутніх учителів початкової школи здійснює також 

факультет початкової освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. В університеті також готують 

учителів початкової школи за додатковими спеціалізаціями, зокрема: 

«Початкова освіта та музичне мистецтво», «Початкова освіта та мова і 

література (англійська)», «Початкова освіта та інформатика», тому навчальні 

дисципліни, котрі складають вибірковий компонент освітньо-професійної 

програми, мають суттєві відмінності. Так, обов’язковий компонент освітньо-

професійної програми 013 «Початкова освіта» містить такі психолого-

педагогічні дисципліни, як «Основи інклюзивної педагогіки», «Загальна 

психологія», «Психологія вікова й педагогічна», «Основи психодіагностики», 

«Педагогіка: (Вступ до спеціальності та загальні основи педагогіки)», 

«Педагогіка: (Історія педагогіки)», «Педагогіка: (Теорія навчання)», 
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Педагогіка: (Організація і управління в початковій школі)», «Педагогіка: 

(Теорія та методика виховання)», «Педагогіка: (Основи педагогічної 

майстерності, сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання)», 

«Педагогічні технології в початковій школі», «Методика навчання української 

мови», «Методика навчання літературного читання», «Методика навчання 

іноземної мови», «Методика навчання освітньої галузі «Математична», 

«Дитяча література», «Методика навчання освітньої галузі «Природнича», 

«Методика навчання основ здоров’я», «Фізична культура з методикою 

навчання», «Методика навчання інформатики», «Музичне мистецтво та 

основи хореографії з методикою навчання», «Образотворче мистецтво з 

методикою навчання», «Трудове навчання з практикумом». 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини здійснюється підготовка майбутніх учителів початкової школи за 

чотирьма спеціалізаціями «Початкова освіта. Дошкільна освіта», «Початкова 

освіта. Психологія», «Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)» та 

«Початкова освіта. Середня освіта (Мова та література (англійська)». 

Зупинимося більш детально на психолого-педагогічних дисциплінах, які є 

невіддільною складовою підготовки майбутніх фахівців за спеціалізацією 

«Початкова освіта. Дошкільна освіта». Так, до психолого-педагогічних 

дисциплін обов’язкової компоненти освітньо-професійної програми входять 

«Основи інклюзивної освіти», «Психологія», «Дитяча психологія», «Вступ до 

спеціальності», «Педагогіка», «Історія педагогіки», «Організація і управління 

у початковій освіті», «Навчання і виховання в різновікових групах», 

«Педагогічні технології в початковій школі», «Методика навчання української 

мови», «Методика навчання літературного читання», «Методика навчання 

письма», «Методика навчання іноземної мови», «Теорія та методика 

формування елементарних, математичних уявлень», «Методика навчання 

освітньої галузі «Математика», «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство», «Методика навчання освітньої галузі «Здоров’я і фізична 

культура», «Теорія і методика фізичного виховання», Методика навчання 

інформатики в початковій школі», «Методика навчання освітньої галузі 
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«Мистецтво», «Методика навчання освітньої галузі «Суспільствознавство», 

«Методика виховної роботи», «Дошкільна педагогіка», «Вступ до 

спеціальності «Дошкільна освіта». 

Таким чином, зміст навчальних дисциплін «Загальна психологія», 

«Психологія», «Основи педагогіки», «Педагогіка», «Дидактика» спрямований 

на засвоєння майбутніми вчителями початкової школи знань з 

фундаментальних наук, розкриття суті педагогічної діяльності майбутніх 

учителів загалом та дослідно-діагностувальної діяльності зокрема, сприяє не 

лише формуванню ціннісного ставлення майбутніх учителів до обраної 

професії, підвищення навчальної мотивації й пізнавальної активності, а й 

формування теоретичних знань щодо основоположних психологічних і 

педагогічних методів, прийомів, засобів і технологій, умінь розв’язувати 

психолого-педагогічні та виховні проблеми, знань з теоретичних і практичних 

основ провадження дослідної та діагностувальної діяльності. 

Вивчення таких навчальних дисциплін, як «Організація і управління в 

початковій освіті», «Основи педагогічних досліджень», «Основи 

психодіагностики» може надати майбутнім учителям початкової школи змогу 

оволодіти теоретичними та практичними знаннями щодо функціонування 

сучасної сфери загально середньої освіти загалом та початкової освіти 

зокрема, умінь і навичок щодо розуміння особливостей проведення дослідно-

діагностувальної діяльності в початковій школі, застосування різних 

технологій щодо її організації та здійснення в навчально-виховному процесі 

закладу загальної середньої освіти, формування в майбутніх учителів 

початкової школи вмінь застосовувати здобуті знання в плануванні й 

реалізації дослідно-діагностувальної діяльності, проводити дослідження 

різного ступеня складності, координувати власну діяльність та діяльність 

молодших школярів, аналізувати та вирішувати типові та нетипові ситуації, 

які виникають у процесі професійної діяльності. 

Головна мета вивчення таких навчальних дисциплін, як «Методика 

навчання іноземної мови», «Методика навчання математичної освітньої 

галузі», «Методика навчання природничої освітньої галузі» тощо, забезпечує 
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формування вмінь і навичок у майбутніх учителів початкової школи щодо 

організації й застосування різних форм, методів і прийомів освітньої 

діяльності учнів початкової школи, координації навчальної діяльності всіх 

суб’єктів освітнього процесу, планування й провадження професійної 

діяльності майбутніх учителів початкової школи відповідно доз сучасних 

стандартів початкової освіти. 

Дидактичний потенціал таких навчальних дисциплін, як «Сучасні 

інформаційні технології», «Інформаційно-комунікаційні технології в галузі 

початкової освіти» та «Педагогічні технології у початковій школі» полягає в 

оволодінні майбутніми вчителями початкової школи теоретичними та 

практичними знаннями, вміннями й навичками щодо продуктивного 

використання сучасних інформаційних технологій, необхідних для 

оброблення, використання інформації у професійній діяльності, візуалізації 

результатів дослідної діяльності тощо. Стосовно формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи зміст цих 

дисциплін має бути скеровано на розвиток умінь презентаційної діяльності, 

умінь пошуку необхідної інформації в мережі Інтернет, практичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи, пов’язаних із застосуванням цифрових 

технологій у організації освітнього процесу початкової школи, особливостей 

застосування цифрових технологій у початковій школі, способів оброблення й 

впорядкування інформації. 

Для аналізу підготовки майбутніх учителів початкової школи та 

обґрунтування дидактичного потенціалу психолого-педагогічних дисциплін 

проаналізовано освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 

«Освіта/Педагогіка» чотирьох закладів вищої освіти України, зокрема, 

Рівненського державного гуманітарного університету [202], Мукачівського 

державного університету [206], Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка [199], Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини [203] (Додаток В). 
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У Рівненському державному гуманітарному університеті підготовка 

майбутніх учителів початкової школи здійснюється згідно з освітньо-

професійною програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 013 «Початкова освіта». До складу психолого-педагогічних 

дисциплін обов’язкової компоненти входять «Педагогіка вищої школи», 

«Психологія вищої школи», «Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті і 

науці», «Теорія і практика навчання педагогіки в ЗВО», «Іноземна мова в 

професійній діяльності», «Психологічні особливості дітей молодшого 

шкільного віку», «Освітні технології у вищій школі», «Організація 

інклюзивного навчання в початковій школі», «Технологія та організація 

наукових досліджень в освіті», «Технології вивчення мовно-літературної 

освітньої галузі в початковій школі», «Технології вивчення освітньої галузі 

«Математика»», «Технології вивчення освітньої галузі «Природознавство»», 

«Актуальні проблеми освіти і виховання», «Теоретико-методичні технології 

вивчення соціальної та громадянської освітніх галузей [202]. 

Психолого-педагогічні дисципліни, які входять до складу обов’язкового 

компонента освітньо-професійної програми другого (магістреського) рівня 

вищої освіти зі спеціальності 013 «Початкова освіта» Мукачівського 

державного університету [206], включають «Педагогіка вищої школи», 

«Основи педагогіки та дидактика з методикою викладання в закладі вищої 

освіти», «Соціально-педагогічні основи управління освітою з методикою 

викладання в закладі вищої освіти», «Теорія і методика виховання з 

методикою викладання в закладі вищої освіти», «Іншомовна комунікація 

педагогів у полікультурному середовищі», «Педагогічна комунікація», 

«Технології навчання мовно-літературної галузі в початковій школі», 

«Технології навчання математичної освітньої галузі (алгебраїчна та 

геометрична пропевдевтика) в початковій школі», «Технології вивчення 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у початковій школі», «Технології 

навчання інформаційної освітньої галузі в початковій школі». 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи здійснюється в 

Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 
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Довженка. Обов’язковий компонент освітньо-професійної програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 013 «Початкова освіта та управління 

закладом освіти» [199] містить такі психолог-педагогічні дисципліни як 

«Педагогіка: педагогіка вищої школи, менеджмент освіти, дистанційна 

освіта», «Психологія вищої школи», «Філософія та методологія освіти», 

«Методика викладання педагогічних дисциплін», «Методологія і методи 

наукових досліджень», «Методика і технології навчання української мови», 

«Методика і технології навчання літературного читання», «Методика і 

технології навчання математики», «Методики і технології навчання «Я 

досліджую світ»», «Методика і технології навчання іноземної мови», 

«Методика і технології навчання інформатики», «Методика і технології 

трудового навчання», «Методика і технології фізичної культури та 

валеологічного виховання», «Методологія і технології навчання 

образотворчого мистецтва», «Методологія і технології навчання музичного 

мистецтва». 

В Уманському державному університеті імені Павла Тичини до 

психолого-педагогічних дисциплін обов’язкової компоненти освітньо-

професійної програми другого рівня вищої освіти (магістр) спеціальності 013 

«Початкова школа» [203] входять «Педагогіка», «Психологія», 

«Інформаційно-комунікаційні технології в галузі початкової освіти», 

«Методика виховної роботи», «Педагогічні технології в початковій школі», 

«Інноваційні технології навчання у початковій школі», «Вікова фізіологія, 

шкільна гігієна з основами медичних знань», «Інклюзивна педагогіка», 

«Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного 

читання», «Методика навчання освітньої галузі «Математика»», «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство»», «Методика навчання 

іноземної мови», «Методика навчання інформатики», «Методика навчання 

освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура»», «Методика навчання 

освітньої галузі «Мистецтво»», «Методика навчання освітньої галузі 

«Суспільствознавство»». 
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Зміст навчальних дисциплін «Педагогіка», «Педагогіка вищої школи», 

«Психологія», «Психологія вищої школи» спрямований на оволодіння 

майбутніми вчителями початкової школи концептуальними знаннями на рівні 

новітніх досягнень, відповідно до специфіки спеціальності 013 «Початкова 

освіта»; здатностями розв’язувати різноаспектні комплексні задачі та 

вирішувати проблеми в професійно-педагогічній діяльності; здатностями до 

передання знань іншим людям на основі застосування сучасної педагогічної 

методології; постійне професійне самовдосконалення й самоосвіту. 

Дидактичний потенціал таких навчальних дисциплін, як «Педагогічні 

технології в початковій школі», «Освітні технології у вищій школі», 

«Педагогічна комунікація» надасть майбутнім учителям початкової школи 

змогу оволодіти педагогічною технікою та майстерністю; уміннями знаходити 

оптимальні засоби педагогічної комунікації; здатність до інноваційної 

діяльності в сучасних соціально-педагогічних умовах, розширення меж 

професійної компетентності, мотиваційно-професійної спрямованості 

майбутніх учителів початкової школи. 

Головна мета вивчення таких навчальних дисциплін, як «Технології 

навчання мовно-літературної галузі в початковій школі», «Технології 

вивчення освітньої галузі «Математика»», «Технології навчання 

інформаційної освітньої галузі в початковій школі» тощо, забезпечує 

формування вмінь і навичок у майбутніх учителів початкової школи про 

концептуальні засади методики викладання в початковій та вищій школах; 

здатність чітко визначати мету освітнього процесу, добирати відповідний 

зміст, методи, технології; застосовувати варіативні форми навчання, 

упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології. 

Дидактичний потенціал таких навчальних дисциплін, як «Інформаційно-

комунікаційні технології в галузі початкової освіти» та «Комп’ютерно-

інформаційні технології в освіті і науці» полягає в забезпеченні здатності 

майбутніх учителів початкової школи використовувати бази даних (інтернет-

джерелами, бібліотечні фонди тощо), уміти знаходити, систематизувати, 

раціонально застосовувати й поширювати інформацію; оволодіти 
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комп’ютерною й інформаційною культурою; здатності користуватися 

інформаційними ресурсами, які знаходяться у відкритому доступі 

наукометричних баз.  

Вивчення майбутніми вчителями початкової школи таких навчальних 

дисциплін, як «Технологія та організація наукових досліджень в освіті» та 

«Методологія і методи наукових досліджень» дасть їм можливість оволодіти 

концептуальними основами методології проведення науково-дослідної 

діяльності; уміннями застосовувати сучасні методи проведення досліджень у 

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» і в суміжних галузях науки, уміння їх 

ефективно застосовувати для синтезу й аналізу складних систем і явищ; 

здатність аргументувати вибір методів дослідження, критично оцінювати та 

презентувати отримані результати. 

Отже, аналіз наукових джерел та нормативно-законодавчої бази дає 

підстави стверджувати, що психолого-педагогічні дисципліни вирізняються 

суттєвим дидактичним потенціалом щодо формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи, оскільки під час 

фахової підготовки до педагогічної діяльності створюються всі умови для 

врахування їхніх індивідуальних особливостей, формування пізнавальної 

активності, позитивної мотивації до дослідно-діагностувальної діяльності, 

ціннісного ставлення до дослідно-діагностувальної діяльності, саморозвитку, 

реалізації творчого потенціалу, а також усебічного розвитку всіх складників 

професійної педагогічної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи. Проведений аналіз робочих навчальних програм з психолого-

педагогічних дисциплін зі спеціальності 013 «Початкова освіта» дає змогу 

стверджувати, що не зважаючи на те, що зміст дисциплін спрямовано на 

опанування майбутніми вчителями початкової школи системою теоретичних 

знань, наукових підходів, форм організації, методів, прийомів і засобів 

організації освітнього процесу в початковій школі, дидактичними 

особливостями побудови уроків різного типу, методичними системами 

навчання учнів відповідно до специфіки певного предмету, недостатньо уваги 

присвячено практичній підготовці майбутніх учителів початкової школи до 
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проведення дослідної та діагностувальної діяльності, відсутні спецкурси, 

спрямовані на забезпечення сприятливих умов для розвитку дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. 

 

2.2. Визначення сукупності дидактичних умов як фундаційної 

основи розроблення моделі 

Обґрунтування розробленої структурно-функційної дидактичної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін 

передбачає виявлення сукупності дидактичних умов, що забезпечують 

ефективність її подальшої імплементації в освітній процес. Задля визначення 

дидактичних умов як підґрунтя моделювання процесу формування 

дослідницько-діагностичних умінь звернемося до аналізу наукових підходів 

до розуміння сутності понять «умова», «педагогічні умови», які часто 

зустрічається в науковій психолого-педагогічній літературі. Умова 

характеризується як необхідна обставина, яка дає змогу для здійснення, 

утворення чогось або сприяє чомусь, у «Сучасному тлумачному словнику 

української мови» [276, с. 717].  

А. Алексюк, А. Аюрзанайн, П. Підкасистий під терміном «педагогічні 

умови» розглядають рушійні сили, які впливають певним чином на процес 

досягнення мети. Разом з тим, їх розділяють на зовнішні (дружні стосунки 

викладачів і студентів; об’єктивна оцінка досягнень у навчальному процесі; 

розташування закладу освіти, матеріально-технічне забезпечення навчальних 

приміщень, погодні умови, клімат тощо); внутрішні або індивідуальні (стан 

здоров’я, характер, темперамент студентів, рівень їхніх знань, умінь, навичок 

і досвіду, мотивація до навчальної та майбутньої професійної діяльності 

тощо) [195]. 

О. Бражнич дає визначення педагогічним умовам як сукупності реально 

існуючих обставин змісту, організаційних методів і форм, матеріально-
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технічного забезпечення та можливостей утілення у практиці педагогічного 

процесу, який дає змогу більш ефективно досягнути бажаної цілі [27]. 

Педагогічні умови В. Андрєєв характезизує як результат планомірного 

відбору, розроблення та використання елементів змісту, методів і прийомів, а 

також організаційних форм навчання для досягнення поставлених 

цілей [6, с. 124]. 

Н. Арістова розглядає педагогічні умови як свідомо створені обставини, 

які втілюються в освітньому процесі закладу вищої освіти й гарантують вдале 

вирішення певної проблеми [9]. 

У психолого-педагогічних джерелах наводиться декілька трактувань 

поняття «дидактична умова». Дослідники наголошують на тому, що 

дидактичною умовою виявляється цілісна єдність об’єктивних умов, 

сприятливих для  забезпечення максимально ефективного розв’язання 

висунутого завдання за допомогою змісту навчання, методів, його 

організаційних форм і матеріально-технічних можливостей здійснення 

процесу навчання.  

А. Андреєв характеризує поняття «дидактична умова» як обставину 

процесу навчання, яка є результатом цілеспрямованого відбору, моделювання 

й використання складників змісту, методів, прийомів та організаційних форм 

навчання задля досягнення поставленої перед науковцями дидактичної 

мети [6].  

Дидактичні умови, за визначенням О. Пєхоти, це система певних форм, 

методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, які об’єктивно склалися або 

сформовані суб’єктивно, і створення котрих суттєво впливає на досягнення 

поставленої педагогічної мети [216, с. 87]. 

О. Малихін під дидактичними умовами розглядає визначену комплексну 

цілісність потенційно ємких дидактичних ресурсів, створення й практичне 

втілення їхніх вихідних положень буде слугувати максимальній 

результативності провадження процесу навчання, ураховуючи постійно 

змінювані вимоги до якості отримуваних знань, умінь, навичок, досвіду 

практичної діяльності суб’єктів навчання, задля забезпечення формування 
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необхідних компетенцій та компетентностей у своїй структурно-функційній 

єдності [145]. 

У контексті розв’язання досліджуваної проблеми одним із 

найважливіших завдань є виявлення сукупності дидактичних умов 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи, оскільки їх створення в освітньому процесі педагогічного 

закладу вищої освіти забезпечує його ефективне функціонування, а повне 

дотримання визначених умов сприяє успішній реалізації поставленої мети. Під 

сукупністю розглядаємо неподільну єдність чого-небудь; загальну кількість, 

суму чогось [266]. Отже, виходячи із зазначених вище положень, під 

сукупністю дидактичних умов розуміємо єдність штучно створених в 

освітньому процесі обставин, котрі забезпечують дослідницько-діагностичних 

умінь у майбутніх учителів початкової школи на основі теоретичних знань і 

практичних умінь, здобутих в освітньому процесі педагогічного закладу вищої 

освіти. 

Перейдемо до аналізу наукових доробків сучасних українських 

дослідників, які присвячено визначенню сукупності дидактичних умов 

(педагогічних, організаційно-методичних) і мають безпосереднє чи певним 

цином опосередковане відношення до теми нашого наукового дослідження.  

У праці М. Малоіван визначено сукупність дидактичних умов 

індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних 

спеціальностей: активація в навчальному процесі сучасного арсеналу 

інформаційних технологій; розроблення індивідуальних освітніх маршрутів 

на основі застосування сучасних інформаційних технологій; забезпечення 

варіативності завдань самостійної навчальної діяльності та активація в 

студента на цій основі рефлексійних механізмів; асинхронізація самостійної 

навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами 

інформаційних технологій [153]. 

У дослідженні І. Дорохіної на тему «Дидактичні засади формування 

індивідуально-особистісного стилю пізнавальної діяльності студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів» виділено провідну дидактичну умову – 
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утворення інтегративного дидактичного простору, який надає потенціал для 

найефективнішої підготовки майбутніх фахівців та зумовлюється цілісністю й 

взаємообумовленістю певним чином упорядкованих дидактичних умов. 

Кластерами інтегративного дидактичного простору є:  

1. індивідуалізація та диференціація пізнавальної діяльності 

суб’єктів навчання в педагогічних закладах вищої освіти; 

2. особистісний підхід і суб’єктність пізнавальної діяльності 

суб’єктів навчання;  

3. використання сучасних інформаційно-технічних і 

мультимедійних засобів навчання; 

4. інтенсифікація пізнавальної діяльності суб’єктів навчання, яка 

ґрунтується на їх дидактичній мобільності [64]. 

У дослідженні Г. Удовіченко на тему «Формування предметних 

компетентностей студентів філологічних спеціальностей у процесі вивчення 

гуманітарних дисциплін» виокремлено наступні дидактичні умови:  

– максимальне покращення ціннісного наповнення дисциплін 

гуманітарного циклу; 

– розподіл структури змісту навчальних знань, які 

підпорядковуються логіці визначення вимог до особистості студента 

філологічних спеціальностей;  

– дидактична практична мотивація навчальної діяльності студента, 

яка активується в процесі даної діяльності;  

– професійне прагнення суб’єктів навчання до виявлення і розвитку 

їхніх особистісних можливостей [292]. 

Т. Опалюк, досліджуючи дидактичні засади формування соціальної 

рефлексії майбутніх учителів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін, 

визначає провідну дидактичну умову (реалізація положень компетентнісного 

як парадигмально-визначального та сукупності інших методологічних 

підходів в організації процесу цілеспрямованого формування соціальної 

рефлексіії майбутнього вчителя як комплікативного конструкту) та комплекс 

супідрядних дидактичних умов: активація мотивації соціалізації особистості 
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майбутнього вчителя на основі використання дидактичного потенціалу 

гуманітарних дисциплін; створення ІТ-соціодидактичного середовища для 

активації навчання гуманітарних дисциплін на засадах соціалізації їхнього 

змісту; застосування інтерактивних технологій, форм організації, методів, 

прийомів і засобів навчання, спрямованих на варіативне залучення студентів 

до соціально значущих навчальних і позанавчальних ситуацій; 

урізноманітнення дидактико-методичного забезпечення для індивідуалізації 

та диференціації соціально-орієнтованої рефлексійної діяльності студентів 

педагогічного університету; підготовка діагностичного інструментарію для 

визначення рівня вияву соціально-рефлексійної компетентності як 

функцйного результату процесу формування соціальної рефлексії [191]. 

Г. Захарова обґрунтувала дидактичні умови формування вмінь 

самостійно-пізнавальної діяльності студентів засобами інформаційних 

технологій, до яких віднесла: мотивування самостійно-пізнавальної діяльності 

засобами інформаційних технологій; інтеграція навчальних дисциплін на 

ґрунті застосування сучасних інформаційних технологій; оновлення змісту 

самостійно-пізнавальної діяльності засобами сучасних інформаційних 

технологій; використання новітніх різновидів контролю самостійно-

пізнавальної діяльності на основі інформаційних технологій; оптимізація 

застосування інформаційних технологій у руслі розвитку корекційно-

моніторингових навичок студентів [93]. 

І. Осадченко, досліджуючи проблему ситуаційного навчання в 

підготовці майбутніх учителів початкової школи, визначила дидактичні умови 

застосування технології ситуаційного навчання в підготовці майбутніх 

учителів початкової школи, серед яких: дотримання дидактичних вимог щодо 

формулювання ситуаційних завдань та формування кейсів; спеціальна 

організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі виконання 

ситуаційних завдань; психодидактична готовність викладачів до застосування 

досліджуваної технології навчання. Дидактичною одиницею технології 

ситуаційного навчання в професійній підготовці майбутніх учителів 

початкової школи є педагогічна ситуація. Педагогічна ситуація, за 
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визначенням І. Осадченко, – це «сукупність суперечливих обставин, які 

виникають у педагогічному процесі внаслідок діяльності та вчинків його 

суб’єктів, вимагаючи від них прийняття обґрунтованого рішення, без якого 

неможливий подальший розвиток педагогічного процесу. Педагогічна 

ситуація є основою ситуаційного завдання, яке визначає дидактично 

обумовлений зміст та обсяг навчальної діяльності студентів щодо розв’язання 

педагогічної ситуації шляхом виокремлення в процесі її аналізу ситуаційної 

проблеми та вирішення ситуаційної задачі» [197]. 

Цікавим для нашого дослідження видається визначення поняття 

«педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів», надане І. Новик. На думку дослідниці, це є «чинники, спрямовані 

на формування діагностичних умінь і навичок у майбутніх фахівців, що 

розвивають потребу в пізнавальній активності, викликають інтерес до 

діагностування як інструментального засобу дослідницької діяльності; 

комплекс професійних дій, що сплановуються і здійснюються під 

керівництвом викладачів, впливають на оволодіння студентами 

діагностичними знаннями та вміннями» [185, c. 95]. І. Новик вважає, що 

створення наступного поєднання педагогічних умов, сприяє ефективному 

формуванню готовності майбутніх учителів до діагностичного супроводу 

розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів. До першої педагогічної 

умови вчена відносить формування в майбутніх учителів початкових класів 

позитивного ставлення до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних 

інтересів молодших школярів. Сутність другої педагогічної умови полягає в 

реалізації провідних принципів суб’єкт-суб’єктного підходу до підготовки 

майбутніх учителів початкових класів здійснювати діагностичний супровід 

розвитку пізнавальних інтересів учнів. Упровадження інтерактивних форм 

організації й методів у зміст підготовки майбутніх учителів початкових класів 

до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших 

школярів  учена розглядає як третю педагогічну умову [185]. 
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Розуміючи педагогічні умови як обставини, за яких успішно 

відбувається процес формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-

словесників, О. Семеног та О. Земка надають власне трактування поняттю 

«педагогічна умова». Так, педагогічна умова розглядається ними «як складне 

утворення, яке поєднує встановлені зв’язки між складниками навчання, що 

зумовлені педагогічною специфікою» [255, c. 98]. До педагогічних умов, які 

ефективно впливають на формування дослідницьких умінь у майбутніх 

учителів української мови і літератури вчені відносять : «надання навчальному 

процесу дослідницької спрямованості; залучення студентів до виконання 

завдань дослідницького, культурологічного, аксіологічного характеру; 

оволодіння студентами культурою дослідницької роботи з фаховим текстом 

під час вивчення літературознавчих дисциплін; виконання студентами 

дослідницьких проектів у процесі навчальних та педагогічних практик; 

активізацію науково-дослідної співпраці студента і педагога-вченого; 

створення студентами власного дослідницького продукту (реферат-огляд, 

читацький щоденник, конспект, анотація, наукова стаття, науковий відгук, 

наукова доповідь, кваліфікаційна робота, дослідницький проєкт, портфоліо 

тощо); постійний контроль і корекція рівнів сформованості дослідницьких 

умінь» [255, c. 99]. 

К. Степанюк вважає, що створення наступних умов сприяє ефективному 

формуванню досліджуваних умінь у майбутніх учителів початкової школи: 

«спрямування змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи на поєднання наукової та навчальної роботи; упровадження 

спеціальних занять з організації проєктної діяльності; використання в процесі 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи спеціально 

змодельованих навчально-дослідницьких завдань» [274, с. 9]. 

Досліджуючи проблему розвитку рефлексійних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти, 

О. Андрющенко визначає наступні педагогічні умови: «1) розвиток мотивації 

та ціннісного ставлення вчителів початкових класів до здійснення 

рефлексійної діяльності; 2) оновлення змісту післядипломної педагогічної 
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освіти; 3) створення рефлексійного середовища в закладі післядипломної 

освіти шляхом упровадження в практику освітнього процесу рефлексійних 

методів навчання» [8, с. 8−10]. Учена зазначає, що реалізація першої 

педагогічної умови відбувалася шляхом упровадження авторського 

мотиваційного тренінгу, в основу якого було покладено низку рефлексивних, 

дослідницьких і проблемних інтерактивних методів навчання, а також 

стратегій розвитку критичного мислення. Дослідниця вважає, що розвитку 

критичного мислення в учителів початкових класів сприяє застосування 

проблемних міні-лекцій, методу аналізу проблемних ситуацій, рефлексійного 

полілогу, методу роботи в групах, ділових ігор, а також написання 

різноманітних есе та самодіагностики. Друга педагогічна умова, на думку 

О. Андрющенко, передбачала запровадження низки певних заходів, 

спрямованих на цілеспрямований розвиток рефлексійних умінь учителів 

початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти. Такими 

заходами стали авторський спецкурс, проведення проблемних лекцій, 

тренінгів, майстер-класів, науково-методичних семінарів і вебінарів. Сутність 

третьої педагогічної умови полягала в створенні рефлексійного середовища 

шляхом застосування визначеної сукупності рефлексійних методів 

навчання [8]. 

Т. Гурковою, яка досліджує проблему удосконалення підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до діалогових 

форм навчання, було визначено й обґрунтовано наступні організаційно-

педагогічні умови: 1) формування мотивації вчителів початкових класів у 

системі післядипломної освіти до реалізації діалогових форм навчання; 2) 

збагачення змісту післядипломної педагогічної освіти, що передбачає 

впровадження діалогових форм навчання в курсовий та міжкурсовий періоди; 

3) здійснення науково-методичного супроводу реалізації діалогових форм 

навчання [54]. Реалізація першої організаційно-педагогічної умови 

здійснювалася шляхом упровадження ігрових технологій, тренінгів та квестів; 

організації та проведення прес-конференцій та круглих столів, залучення 

слухачів курсів післядипломної педагогічної освіти до проєктної діяльності 
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тощо. Задля створення другої організаційно-педагогічної умови, сутність якої 

полягала в збагаченні змісту післядипломної педагогічної освіти, було 

застосовано інтерактивні лекції, авторський спецкурс «Діалогові технології як 

засіб розвитку творчого потенціалу компетентного вчителя», спецкурс 

«Упровадження організаційних форм навчання в освітній процес початкової 

школи»; проведено науково-практичну діалог-сесію «Діалог в освіті: 

порозуміння, співпраця, зміни»; залучено слухачів курсів післядипломної 

педагогічної освіти до роботи обласної творчої групи з теми «Реалізація 

організаційних форм навчання в початковій школі»; зорганізовано майстер-

класи «Діалогові форми – активне навчання» та «Інтерактивні форми 

навчання» [54]. Третя організаційно-педагогічна умова реалізовувалася 

шляхом цілеспрямованої підтримки вчителів, яка передбачала їхнє занурення 

до роботи спеціальних лабораторій; проведення стратегії «Фішбоун»; 

упровадження педагогіки співпраці; опанування змісту спецкурсу «Освітнє 

середовище Нової української початкової школи»; відпрацювання ними 

навичок професійно-педагогічної діяльності; збагачення їхнього практичного 

досвіду, спрямованого на планування й дизайн сприятливого освітнього 

середовища, створення методичних кейсів, добір організаційних та діалогових 

форм навчання; їхню участь у тренінгу «Моделювання фізичного освітнього 

середовища Нової української початкової школи», а також підготовку до 

участі в конкурсах як учителів («Учитель року»), так і учнів («Оратор») 

тощо [54]. 

О. Муращенко, яка досліджує проблему вдосконалення підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання дітей молодшого шкільного віку, визначає наступні 

педагогічні умови, а саме: «1) створення інтеграційного освітнього простору 

закладу післядипломної педагогічної освіти в процесі курсового та 

міжкурсового періодів підготовки вчителів початкових класів до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів; 2) структурування змісту 

підготовки вчителів початкових класів до реалізації інтегрованого навчання 

шляхом побудови модульної програми; 3) розвиток професійної мобільності 
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вчителів початкових класів шляхом упровадження в процес їхньої підготовки 

до реалізації інтегрованого навчання технології діяльнісного підходу та 

методів активного навчання» [180, с. 8]. Реалізація першої педагогічної умови 

забезпечувалася інтерактивними, проблемно дослідницькими та рефлексійно-

інноваційними методами навчання. Створення другої педагогічної умови 

передбачало впровадження спецкурсів «Підготовка вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання» й 

«Технології інтегрованого навчання молодших школярів» [180, c. 10]. Третя 

педагогічна умова була спрямована на застосування практико-орієнтованих 

інноваційних форм і методів формування готовності вчителів початкових 

класів щодо реалізації інтегрованого навчання учнів молодшого шкільного 

віку. 

Н. Делікатна визначає дидактичними умовами формування 

конструктивно-проєктивних умінь майбутніх учителів початкової школи 

цілеспрямоване забезпечення атракції конструктивно-проєктивної діяльності 

на мотиваційно-ціннісному рівні; удосконалення змісту психолого-

педагогічних дисциплін у контексті надання знань про особливості 

конструктивно-проєктивної діяльності вчителя початкової школи; активація 

застосування інноваційних інтерактивних форм, методів і засобів реалізації 

конструктивно-проєктивної діяльності у процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи; стимулювання рефлексії, спрямованої 

на оцінювання процесу і результатів конструктивно-проєктивної 

діяльності [60]. 

У дисертаційній праці «Формування конструктивно-проєктивних умінь 

у майбутніх учителів початкової школи», знаходимо визначення поняття 

«сукупність дидактичних умов» [60]. Зазначений педагогічний феномен 

Н. Делікатна розуміє як «єдність штучно створених в освітньому процесі 

обставин, котрі забезпечують формування конструктивно-проєктивних умінь 

у майбутніх учителів початкової школи на основі теоретичних знань і 

практичних умінь, здобутих в освітньому процесі закладу вищої освіти» [60, 

c. 82−83]. Учена зазначає, що формування конструктивно-проєктивних умінь 
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потребує створення наступної сукупності дидактичних умов, а саме: 

«цілеспрямоване забезпечення атракції конструктивно-проєктивної діяльності 

на мотиваційно-ціннісному рівні; удосконалення змісту психолого-

педагогічних дисциплін у контексті надання знань про особливості 

конструктивно-проєктивної діяльності вчителя початкової школи; активацію 

застосування інноваційних інтерактивних форм, методів і засобів реалізації 

конструктивно-проєктивної діяльності в процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи; стимулювання рефлексії, спрямованої 

на оцінювання процесу й результатів конструктивно-проєктивної діяльності» 

[60, c. 85]. 

У дисертаційній праці В. Желанової «Теорія і технологія контекстного 

навчання майбутніх учителів початкових класів» рефлексійно-контекстне 

освітнє середовище як умова впровадження технології контекстного навчання 

знаходиться під впливом чотирьох видів умов: зовнішніх умов (соціальний 

контекст майбутньої професійної діяльності), внутрішніх умов (моделювання 

мотиваційно-стимулювального, рефлексійно-формувального, 

смислоутворювального, суб’єктно-формувального контекстів), об’єктивних 

умов (актуалізація мотиваційного, рефлексійного, смислового, суб’єктного 

потенціалу фундаментальних навчальних дисциплін) та спеціально створених 

умов (розроблення спец-курсів рефлексійної, смислової та суб’єктної 

спрямованості, технологій формування зазначених професійно-особистісних 

конструктів) [72, с. 29]. 

У дисертації Н. Тягло на тему: «Підготовка вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів» 

досліднцею визначено організаційно-педагогічні умови, що, на її думку, 

забезпечать ефективність професійної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів. 

Організаційно-педагогічними умовами є: 1) спрямування змісту 

післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення вчителями сутності 

науково-дослідницької діяльності учнів, методів її організації та супроводу, а 

також на опанування ними дослідницькими методами навчання; 
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2) формування особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів; 

3) створення в закладі освіти збагаченого дослідницького середовища. 

Срямування змісту післядипломної педагогічної освіти на усвідомлення 

вчителями сутності науково-дослідницької діяльності учнів, методів її 

організації та супроводу, а також на опанування ними дослідницьких методів 

навчання відбувається завдяки метапредметному підходу до організації 

освітнього процесу в курсовий та міжкурсовий періоди; пріоритету 

проблемних, евристичних, проєктивних і дослідницьких методів. Формування 

особистого досвіду науково-дослідницької діяльності вчителів забезпечується 

шляхом занурення педагогів у самостійні та групові наукові дослідження, у 

тому числі з використанням ресурсів цифрових навчальних лабораторій та 

інших сучасних інформаційних технологій; оновлення підходів до випускної 

курсової роботи (на підставі принципів особистісного цілепокладання, 

контекстності, плановості, продуктивності, валеологічності, а також 

елективності навчання й актуалізації його результатів); розвитку професійної 

ідентичності вченого-дослідника та актуалізації відповідної професійної 

поведінки. Створення в закладі освіти збагаченого дослідницького 

середовища реалізується завдяки участі вчителів у професійних наукових 

святах, екскурсійних та експедиційних виїздах; реалізації групових 

мініпроєктів дослідницького характеру, використанню ресурсу цифрових 

навчальних лабораторій на заняттях фахового модулю курсів підвищення 

кваліфікації; спеціальному оформленню освітнього середовища [291, с. 19]. 
Н. Майбородюк, яка досліджує проблему реалізації дидактичних умов 

формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів початкової школи, 

обґрунтовала сукупність дидактичних умов: 1) активізація мотиваційного 

ресурсу в стратегіях навчання (стратегія як проєкт діяльності встановлює 

зв’язок між мотивацією навчальної діяльності та методами її підтримки); 

2) урахування індивідуально-психологічних особливостей учнів молодшого 

шкільного віку у процесі адаптивного використання особистісно орієнтованих 

технологій навчання (технологія розвивального навчання, технологія розвитку 

критичного мислення, проєктна технологія); 3) дотримання положень 
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компетентнісного та системно-діяльнісного підходів до навчання на засадах 

інтегральної єдності, що передбачає розвиток і стимулювання творчого 

потенціалу учнів на константній основі (системно-діяльнісний підхід 

запроваджується на основі створення проблемних навчальних ситуацій, 

спрямованих на формування ключових компетентностей учнів початкової 

школи). Перша дидактична умова спрямована на розвиток ціннісно-

позитивного ставлення до навчання в учнів початкової школи, забезпечення 

внутрішнього бажання до активної дії,  стимулювання в них особистісно 

значущих мотивів діяльності. Друга дидактична умова забезпечує 

суб’єктивізацію особистості, розвиток пізнавальної активності учнів, 

формування потреби в рефлексії на засадах урахування індивідуально- 

психологічних особливостей учнів молодшого шкільного віку в процесі 

адаптивного використаня особистісно орієнтованих технологій навчання. 

Третя дидактична умова спрямована на створення творчо-розвивального 

середовища, розвиток інтересу в дітей до навчальних предметів, забезпечення 

самостійної активності школярів на ґрунті дотримання положень 

компетентнісного та системно-діяльнісного підходів до навчання на засадах 

інтегральної єдності [141, с. 10]. 

Є. Гончарова, досліджуючи диференціацію навчання фахових дисциплін 

майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних навчальних 

закладах, визначає наступні дидактичні умови: формування мотиваційно-

стимулювальної основи для засвоєння потенційно максимально можливого 

обсягу професійно значущого навчального матеріалу; проєктування й 

реалізація дидактичної взаємодії в системі «викладач-студент» з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей суб’єктів навчального процесу, 

організованого на диференційній основі; імплементація ієрархічно 

впорядкованої блоково-структурної організації змісту навчання фахових 

дисциплін на диференційній основі; інтенсифікація рефлексійно-аналітичної 

діяльності студентів з урахуванням фахової специфіки підготовки з іноземних 

мов [49]. 
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О. Малихін, розглядаючи теоретико-методологічні засади організації 

самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів зазначав, що вони забезпечуються сукупністю педагогічних умов: 

1) малтифакторне діагностування індивідуально-психологічних особливостей 

студентів (здатність до самоактуалізації, самонавчання, самоконтролю, 

самооцінки, самоуправління й самоорганізації) на рівні мотиваційно-

цільового, організаційно-структурного, процесуально-діяльнісного, 

контрольно-оцінювального й аналітико-прогностичного аспектів; 

2) професіоналізація й індивідуалізація змісту самостійної навчальної 

діяльності студентів на основі реалізації задачного підходу в організації 

навчання; 3) упровадження активних форм, методів і засобів навчання, 

спрямованих на формування вмінь самостійної навчальної діяльності, що 

забезпечують реалізацію інтегративної комплексної системи педагогічного 

впливу на процеси САМО [146]. 

Т. Опалюк дидактичні умови реалізації адаптивної функції навчання 

студентів у процесі професійної підготовки вчителя визначає як функційну 

сукупність дидактичних процесів, а саме: створення дидактично-методичного 

забезпечення продуктивної педагогічної взаємодії суб’єктів навчання, 

спрямованої на адаптацію студента до сприйняття особистісно та 

компетентністно орієнтованих освітніх технологій; імплементація 

інтерактивних форм і методів навчання на основі реалізації діалогової 

стратегії спілкування, орієнтованої на активацію адаптивності студента до 

професійного навчання; розвиток інтегральної здатності студента 

адаптуватися до варіативності потенційно можливих рівнів професійно 

значущої педагогічної взаємодії в структурі навчального процесу; оптимізація 

оцінно-рефлексійної та аналітико-прогностичної діяльності студентів у 

процесі професійно-педагогічної підготовки на засадах реалізації «Я-

концепції» [191]. 

О. Квітка визначає організаційно-дидактичні умови формування 

загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей в 

освітньому середовищі університету: активація мотивації здобуття 
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гуманітарних знань, як ціннісно-особистісної основи розвитку особистості в 

умовах глобалізації; суб’єктивація процесу навчання гуманітарних дисциплін 

у вищій школі; створення стимулювального інформаційно-гуманітарного 

середовища як засобу константного оновлення змісту загальнокультурної (як 

складової гуманітарної) підготовки студентів; інтеграція організаційних форм, 

методів, технологій і засобів навчання на метадисциплінарному рівні в 

освітній діяльності студентів гуманітарних спеціальностей; забезпечення 

системно-систематичної рефлексійної діяльності студентів гуманітарних 

спеціальностей як суб’єктів вияву загальнокультурної компетентності [104]. 

Отже, аналіз наукових праць зазначених учених (О. Андрющенко [8], 

Є. Гончарова [49], Т. Гуркова [54], І. Дорохіна [64], В Желанова [72], 

Г. Захарова [93], О. Квітка [104], Н. Майбородюк [141], О. Малихін [146], 

М. Малоіван [152], О. Муращенко [180], І. Новик [185], Т. Опалюк [191], 

І. Осадченко [198], К. Степанюк [274], Н. Тягло [291], Г. Удовіченко [292]) 

поряд із власними умовиводами дають змогу виокремити сукупність 

дидактичних умов як основи моделювання процесу формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. До 

виявлених умов відносимо провідну дидактичну умову: інтеграція 

самоосвітньої й академічної діяльності майбутніх учителів початкової школи 

у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін на засадах збільшення 

науково-дослідницької складової; супідрядні дидактичні умови: 

індивідуалізація процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін як засіб 

забезпечення потребісно-мотиваційної основи формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи; створення ІТ-

дидактичного середовища формування дослідницької компетентності 

майбутніх учителів початкової школи; стратегізація процесу навчання 

психолого-педагогічних дисциплін; активація дослідницько-рефлексійної 

діяльності студентів – майбутніх учителів початкової школи. (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Схематичне зображення сукупності дидактичних умінь формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи 

 

Детально зупинимось на розкритті змісту сукупності кожної із 

виявлених дидактичних умов формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи. 

Провідна дидактична умова – це інтеграція самоосвітньої й 

академічної діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін на засадах збільшення 

науково-дослідницької складової.  

М. Малоіван, дослідуючи питання індивідуалізації самостійної 

навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей засобами 

інформаційних технологій визначає індивідуалізацію самостійної навчальної 

діяльності студентів як процес вибору організаційних форм, методів та 

прийомів, темпів самостійного навчання на різних його етапах на засадах їх 

гармонійної інтеграції (класичного педагогічного досвіду та інновацій), 

розвитку мотивації активності та самостійності на основі урахування 

індивідуально-психологічних особливостей суб’єктів навчання, результатом 

якого є досягнення максимальної ефективності та результативності 

самостійної навчальної діяльності зокрема та навчальної діяльності загалом 

кожного студента, що уможливить застосування індивідуально-особистісного 

стилю освітньої (навчально-пізнавальної) діяльності та варіативних 

індивідуально-професійних стратегій розвитку особистості майбутнього 

фахівця [152, с. 71]. 

Активація дослідницько-рефлексійної діяльності 
студентів – майбутніх учителів початкової школи

Індивідуалізація процесу навчання психолого-
педагогічних дисциплін як засобу забезпечення
потребісно-мотиваційної основи формування
дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів
початкової школи

Стратегізація процесу навчання психолого-
педагогічних дисциплін

Створення ІТ-дидактичного середовища формування
дослідницької компетентності майбутніх учителів
початкової школи

Провідна дидактична умова: інтеграція 
самоосвітньої й академічної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання 
психолого-педагогічних дисциплін на засадах 
збільшення науково-дослідницької складової
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У застосуванні пропонованого визначення щодо підготовки студентів 

філологічного напряму дослідниця інтерпретує його в наступній редакції: 

«…індивідуалізація самостійної навчальної діяльності студентів філологічних 

спеціальностей представляє собою процес вибору оптимальних у ході 

професійно-філологічної підготовки організаційних форм, методів і прийомів, 

темпів самостійного навчання на різних його етапах на засадах їх гармонійної 

інтеграції (класичного педагогічного досвіду та інновацій), розвитку мотивації 

активності та самостійності на основі урахування індивідуально-

психологічних особливостей суб’єктів навчання – майбутніх філологів, 

результатом якого є досягнення максимальної ефективності та 

результативності самостійної навчальної діяльності зокрема та навчальної 

діяльності в цілому кожного окремого студента-філолога, що уможливить 

реалізацію індивідуально-особистісного стилю навчально-пізнавальної 

діяльності та варіативних індивідуально-професійних стратегій розвитку 

особистості майбутнього фахівця вищої кваліфікації філологічного 

напряму» [152, с. 71]. 

О. Малихін в монографії «Організація самостійної навчальної діяльності 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів: теоретико-

методологічний аспект» зазначає, що «самостійна робота виконує 

пізнавальну, навчальну й виховну функції, а як метод навчання – 

контролюючу функцію, отже розширює й поглиблює отримані на заняттях 

знання, сприяє формуванню вмінь і навичок вивчення літератури, виховує 

самостійність, творчість, переконаність» [146]. Отже, говорить далі автор, 

«можна побачити, що дослідники, які займаються проблемою самостійної 

роботи студентів, вкладають у це поняття різний зміст. Самостійна робота, 

таким чином, може розглядатись як один з різновидів пізнавальної діяльності, 

спрямованої на загальноосвітню й спеціальну підготовку студентів і керовану 

викладачем. Такий аспект розгляду самостійної роботи у закладі вищої освіти 

зумовлюється значним обсягом наукової інформації, який значно збільшився 

останнім часом і проявляє тенденції до ще більшого зростання задля 

формування спеціаліста будь-якого профілю в сучасних умовах конкуренції й 
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ринкових відносин» [146]. Вчений висловлює думку про те, виважена 

організація й управління самостійною роботою студентів є основою наукової 

організації праці, приведення форм і методів навчальної праці відповідно до 

вимог закладу вищщої освіти [146]. 

За Т. Опалюк, судент має високий рівень самостійності, здатності до 

ефективної самоосвітньої діяльності, відслідковуючи продуктивність 

професійного становлення на рефлексивній основі, визначаючи пріоритети 

особистісного, професійного розвитку. Він прагне до розширення та 

поглиблення теоретичних знань з проблеми, звертаючись до різних 

інформаційних ресурсів, літературних джерел, результатів вітчизняних і 

зарубіжних досліджень, порівнюючи різні позиції науковців щодо теоретико-

практичних засад трактування та розвитку соціальної рефлексії в процесі 

професійного становлення фахівця загалом, майбутнього педагога зокрема. 

Студент цього рівня володіє знаннями комплексу формувальних, 

діагностуваьних методик індивідуалізованого розвитку соціально-

рефлексійної компетентності [193, с. 338]. 

Т. Опалюк розглядає активацію соціосуб’єктних якостей особистості 

студента, що розкривають інтерактивний характер засвоєння необхідної 

системи знань (основа компетентнісної освіти), і відповідно, їхню інтеграцію 

в освітній, соціальний, професійний простори, які закономірно поєднуються в 

межах особистісного досвіду кожного студента, забезпечуючи особистісну 

орієнтованість як організованого навчального процесу в контексті визначених 

освітніх стандартів і програми професійної підготовки відповідного рівня та 

спрямованості, так і самостійної самоосвітньої діяльності студента з 

професійного, особистісного саморозвитку [193, с. 294]. 

Дослідницько-діагностувальна діяльність, складниками якої є 

дослідницька та діагностувальна діяльність, дає змогу покращити освітній 

(навчальний) процес за створення сприятливих умов для розкриття творчого 

потенціалу студентів педагогічних спеціальностей та усвідомлення ними 

значущості майбутньої педагогічної діяльності.  
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Першою супідрядною дидактичною умовою є індивідуалізація процесу 

навчання психолого-педагогічних дисциплін як засобу забезпечення 

потребісно-мотиваційної основи формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. 

У сучасних психолого-педагогічних джерелах дається визначення 

поняття «індивідуалізації навчання» як системи взаємодії між учасниками 

навчального процесу, за якої найповніше розкриваються індивідуальні 

особливості кожного, визначаються перспективи подальшого розумового 

розвитку й гармонійного вдосконалення особистості, реалізуються пошуки 

засобів, які сприяли б формуванню індивідуального стилю діяльності 

майбутнього фахівця [37, с. 94].  

Свого часу найбільш ретельний аналіз досліджуваного феномену 

здійснила Інге Унт. Дослідниця говорить про те, що більшість понять 

педагогічної науки характеризуються певною невизначеністю щодо 

остаточного розуміння й, як наслідок, вони використовуються в різних, іноді 

суперечливих, значеннях. Не є виключенням і поняття «індивідуалізація 

навчання». Дослідниця доходить до висновку, що більш точний зміст цього 

поняття в кожному окремому випадку залежить від того, які цілі та засоби 

розуміємо, коли говоримо про індивідуалізацію [294]. 

В. Крутецький потрактовує поняття «індивідуалізація навчання» як 

максимальне наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли 

кожен учень працює в зручному для нього темпі, манері що відповідають його 

загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам’яті, рисам характеру 

та емоційному стану [62]. 

Т. Васильєва індивідуалізацію навчання в закладах вищої освіти 

розглядає як «систематичний педагогічний процес, спрямований на озброєння 

студентів глибокими знаннями, професійними вміннями й навичками, на 

розвиток їхньої творчої особистості з урахуванням індивідуально-

типологічних особливостей та рівня підготовленості кожного з них» [29, с. 19]. 

В. Гашимова розкриває головне правило індивідуалізації навчання через 

усю роботу по виявленню та формуванню індивідуальності, яка невідмінно 
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передбачає активне включення в цей процес самого студента. Учена вважає, 

що весь зміст індивідуалізації навчання полягає в тому, щоб допомогти 

студентові розкрити ті свої особливі якості, які в ньому закладені, як для себе, 

так і для інших [62]. 

Л. Смалько уподібнює індивідуалізацію навчання з принципом 

індивідуального підходу. Вона розглядає принцип індивідуалізації навчання 

як принцип зв’язку індивідуального з колективним, оскільки однією з вимог 

навчання у вищій школі є постійний індивідуальний, самостійний пошук знань 

студентами, розвиток студента як особистості що ґрунтується на основі 

поєднання колективних та індивідуальних форм роботи. У роботі [267] 

виділено такі головні тенденції у визначені поняття «індивідуалізація 

навчання» й суміжних з ним понять: 

- перша тенденція – ототожнення поняття «індивідуалізація навчання» і 

«індивідуальний підхід», тобто в обидва поняття включаються одні й ті ж 

ознаки; 

- друга – прослідковується певне співвідношення між поняттями 

«індивідуалізація навчання» й «індивідуальний підхід у навчанні», де перше 

поняття є ширшим, ніж друге, 

- третя тенденція розширяє можливості індивідуального підходу щодо 

індивідуалізації навчання, тобто індивідуальний підхід розглядається як 

принцип навчання, а індивідуалізація – спосіб реалізації даного принципу у 

формах і методах. 

Основи індивідуалізації навчання у вищій школі США та напрями їх 

екстраполяції до процесу реформування педагогічної освіти в Україні 

висвітлюються в дисертаційній праці Л. Смалько «Індивідуалізоване навчання 

в системі підготовки майбутнього педагога у вищій школі США» [267]. У 

дисертації Л. Смалько доходить висновку про те, що на процес 

індивідуалізації навчання в США впливають особливості існуючих у 

педагогічній психології напрямів: 1) біхевіоризму, 2) когнітивізму, 

3) гуманізму. Автори різних методологічних напрямів акцентують увагу на 

таких аспектах навчання: 
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1) цільове визначення особистісних характеристик суб’єктів навчання q 

розроблення процесуальних умов їх реалізації; 

2) конструювання змісту навчання відповідно до особистісних 

характеристик кожного студента на основі визначення їхніх когнітивних 

стилів; 

3) створення відповідних умов для особистісного розвитку студента в 

конструктивній взаємодії з викладачем і навчальним середовищем. 

На основі аналізу моделей індивідуалізованого навчання у вищій 

педагогічній школі США та умов і засобів їх реалізації Л. Смалько робить 

висновок про необхідність переходу на цю систему навчання в Україні і як 

доказ наводить такі аргументи [267, с. 11]: 

– індивідуалізація в навчанні орієнтує студента на самостійність у діях і 

вчинках, а отже, на самовизначення в освіті та сприяє особистісному розвитку; 

– індивідуалізація сприяє особистісному визначенню цілей навчальної 

діяльності, прогнозуванню самими студентами своїх успіхів і прогресу в 

навчанні; 

– знання, розуміння й урахування викладачами індивідуальних стилів 

студентів допомагає встановити ефективні відносини між суб’єктами 

навчального процесу; 

– вибір індивідуальної стратегії в навчанні підсилює відчуття 

задоволення [267]. 

Е. Симанюк розглядав психолого-педагогічні умови формування 

позитивного ставлення студентів до вивчення дисциплін психолого-

педагогічного циклу, які передбачають використання різноманітних 

можливостей задля фахового аналізу криз професійного розвитку фахівця  

– кризи навчально-професійної орієнтації та професійного вибору; 

– кризи професійних експектацій (очікувань); 

– кризи професійного зростання (незадоволеності можливостями, 

посадою, зарплатою тощо) [281, с. 17–35]. 

Системний аналіз психолого-педагогічних умов розвитку фахової 

мотивації студентів, зроблений Л. Мельником, свідчить, що серед головних 
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причин неефективної організації навчального процесу можна виділити 

недостатнє врахування індивідуального досвіду, рівня їхньої психолого-

педагогічної підготовки, усвідомлення ними власних і професійних потреб і 

проблем. На цій підставі вчений робить висновок про невідповідність 

психолого-педагогічних умов потребам студентів, зокрема, у самореалізації в 

галузі фахової діяльності. Автор пояснює це тим, що технологію процесу 

навчання орієнтовано переважно на фахову діяльність, а не на розвиток 

самосвідомості, стимулювання до самоосвіти в галузі психолого-педагогічних 

дисциплін. Саме тому, на думку Л. Мельника, важливим завданням є 

педагогічно цілеспрямована організація особистісно орієнтованого навчання 

студентів, системне засвоєння як фахових дисциплін, так і психолого-

педагогічних, урахування їхнього особистісного потенціалу в процесі 

здобуття фахової кваліфікації [161]. 

І. Карпюк у своїй роботі «Вивчення потребісно-мотиваційної сфери 

студентів як системоутворюючої основи виховання у них фізичної 

культури» [103] вказує, що потребісно-мотиваційна сфера не може 

обмежуватись ні одним із видів спонукань, які входять до неї (мотиви, цілі, 

інтереси, емоції тощо). Потреби, мотиви, цілі, емоції, інтереси постійно 

змінюються та вступають у нові взаємовідносини. Тому становлення мотивації 

– це не просто зростання позитивного або посилення негативного ставлення 

до занять фізичною культурою, а ускладнення структури мотиваційної сфери, 

спонукань, які до неї входять, поява нових, більш зрілих, іноді суперечливих 

відношень між ними. 

Становлення мотивації, за І. Карпюком, залежить загалом від змісту, 

форм, методики занять, а також від розвитку й ускладнення зв’язку молоді зі 

світом і різними людьми [103]. 

У загальному розумінні категорія «мотив» (від фр. motif – рухаю) – 

спонукальна причина, привід до дій у конкретних обставинах. За 

О. Леоньєвим – це предмет, що виступає як засіб задоволення потреб [127]. 

Разом із тим, мотивами в конкретній ситуації за однієї й тієї ж потреби можуть 

виступати різні предмети, а сукупність наявних мотивів у своїй інтегративній 
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єдності сприяє формуванню мотивації. 

О. Леонтьєв [127] зазначав, дійсний мотив – це предмет діяльності в 

процесі її самовизначення. Знання ж самих мотивів насамперед потрібне для 

здійснення аналізу діяльності та оцінювання вчинків учнів, оскільки одні й ті 

ж учинки можуть бути здійснені керуючись різними мотивами. За 

О. Леонтьєвим, однією з головних проблем у психології особистості є 

співвідношення між мотивом і діяльністю. Їхня єдність виявляється в тому, що 

немає діяльності без спонукального мотиву й немає діяльності, що не 

відтворює новий мотив. 

С. Рубінштейн стверджує, що мотив, як усвідомлене прагнення для 

певної діяльності формується по мірі того, як людина зважує обставини, у яких 

знаходиться, й усвідомлює ціль, яка перед нею стоїть. Причому, мотиви не 

відкриваються свідомості тільки шляхом аналізу діяльності, її динаміки. Цілі, 

на відміну від мотивів, завжди усвідомлюються й стають самостійною 

спонукальною силою [246]. 

За М. Дубінкою, мотивація діяльності – це система різних способів 

формування мотивів, що схиляє людину до певних форм діяльності та 

поведінки. Мотив є формою вияву потреби людини й спонукає її до діяльності. 

Цю залежність у контексті аналізу поняття «потребісно-мотиваційна 

спрямованість» можна виразити у вигляді такої послідовності: потреба – 

мотив – діяльність [65, с. 85]. 

На думку Л. Столяренко, під мотиваційною сферою особистості 

розуміють сукупність стійких мотивів, що мають певну ієрархію і виражають 

спрямованість особистості. Мотиваційна сфера в широкому розумінні 

розглядається як стрижень особистості, до якого притягуються такі її 

властивості, як спрямованість, ціннісні орієнтації, настанови, соціальні 

очікування, домагання, емоції, вольові якості та інші соціально-психологічні 

характеристики [275, с. 174]. 

Блок психолого-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи охоплює різні навчальні дисципліни, серед яких: педагогіка, загальна 

та вікова психологія, педагогічна психологія, основи педагогічних досліджень. 
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Зазначені дисципліни  забезпечують  базову  психолого-педагогічну  

підготовку  майбутнього  вчителя  початкової  школи,  формують  педагогічне  

мислення, педагогічну  компетентність.  Через  індивідуалізацію  навчальних  

психолого-педагогічних  дисциплін  (виконання  індивідуальних  робіт,  

завдань, написання педагогічних есе, виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань) ми можемо забезпечити й задовольнити потребісно-

мотиваційну сферу майбутніх учителів початкової школи. Індивідуальна 

робота має бути пов’язана з дослідженням і діагностуванням учнів початкової 

школи під час проходження практики після засвоєння майбутніми вчителями 

початкової школи теоретичної основи в процесі вивчення психолого-

педагогічних дисциплін. 

Другою супідрядною дидактичною умовою є створення ІТ-

дидактичного середовища формування дослідницької компетентності 

майбутніх учителів початкової школи. 

Згідно з визначенням сучасного тлумачного словника української мови, 

середовище – це сукупність природних умов, у яких відбувається 

життєдіяльність якого-небудь організму [276]. 

В. Ясвін термін «середовище» характеризує як систему впливів й умов 

формування особистості, а також можливостей для її розвитку, які знаходяться 

в соціальному й просторово-предметному оточенні [330, с. 19]. Середовище 

робить учня реальним суб’єктом його особистого розвитку, а здобуття знань, 

умінь, навичок і сам викладач стають способами досягнення й передумовами 

розвитку учня й тим самим утворюють освітнє середовище.  

Освітнє середовище, за В. Рубцовим, це форма комунікативної взаємодії 

його учасників. Обов’язкова умова розвитку особистості – це її участь у 

спільній діяльності, розділеної з іншими учасниками освітнього 

процесу [249, с. 36].  

Н. Гонтаровська, розглядаючи теоретичні та методичні засади створення 

освітнього середовища як чинника розвитку особистості школяра, визначає 

освітнє середовище як істотну складову частину соціуму, цілеспрямовано 
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організовану, керовану, багатофункційну, відкриту педагогічну систему, у 

межах якої учень усвідомлює себе як соціально розвинену цілісність [45]. 

Т. Гільберг поняття освітнього середовища розглядає з позицій суб’єкта 

та об’єкта навчальної діяльності, а саме: освітнє середовище з позиції суб'єкта 

навчальної діяльності є системою впливів і умов формування особистості, а 

також перспектив розвитку особистості, які знаходяться в її соціальному та 

просторово-предметному оточенні; освітнє середовище з позицій об’єкта 

навчальної діяльності авторка характеризує як сукупність об’єктивних 

зовнішніх умов, чинників, соціальних об’єктів, необхідних для ефективної 

діяльності освіти та його складниками є такі структурні компоненти, як 

фізичне оточення, людський чинник та програма навчання [43]. 

Навчальне середовище – це штучно створена система, структура й 

компоненти якої слугують досягненню цілей освітнього (навчально-

виховного) процесу. Складові навчального середовища визначають змістову й 

матеріальну наповненість навчального середовища, виявляються ресурсами 

навчального середовища, які включаються у діяльність учасників освітнього 

(навчально-виховного) процесу, виступаючи одночасно в ролі засобів 

навчання і виховання [18]. 

Необхідною умовою існування навчального середовища, за визначенням 

Ю. Жука є можливість утілення в межах цього середовища інформаційної й 

діяльнісної компонент освітнього (навчально-виховного) процесу. 

Необхідною умовою є присутність суб’єкта навчання та забезпечення в межах 

середовища подачі навчальної інформації в достатньому об’ємі. Кінцевим 

адресатом системи дій, що реалізуються в межах навчального середовища 

виступає суб’єкт навчання [73].  
Одним із перспективних напрямів удосконалення підготовки майбутніх 

учителів початкової школи є розроблення цифрового освітнього середовища, 

що надасть змогу кожному здобувачеві освіти мати доступ до навчання в будь-

який час та будувати індивідуальну траєкторію навчання.  

Ми підтримуємо твердження О. Короткова про те, що «інформаційні 

технології ефективні тільки в тому випадку, коли створено особистісно-
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орієнтоване дидактичне комп’ютерне середовище – цілісність методолог 

ічних, методичних, технологічних підходів, що визначають структуру, зміст і 

технології навчання, що забезпечує умови саморозвитку й самореалізації 

особистості, створює сприятливі умови для реалізації особистісних функцій 

суб’єктів освітнього процесу. Дидактичне комп’ютерне середовище – 

сукупність методологічних підходів, методичних подань, інструментальних і 

апаратних засобів, що забезпечують умови навчальної діяльності з 

використанням електронної обчислювальної техніки» [114]. 

По відношенню до навчального середовища, побудованого для 

реалізації сучасного навчального процесу з психолого-педагогічних 

дисциплін у педагогічних закладах вищої освіти, складниками середовища 

виступають прилади та обладнання, які можуть бути реалізовані на базі 

цифрових технологій і використовувати переваги інформаційно-

комунікаційних технологій у процесі дослідницької діяльності майбутніх 

учителів початкової школи (лабораторні та практичні заняття, проходження 

виробничої педагогічної практики, організація та проведення спостережень, 

різноманітних методик для оцінювання учнів тощо). Отже, ІТ дидактичне 

середовище формування дослідницької компетентності майбутніх учителів 

початкової школи виявляється цифровим, комп’ютерно-орієнтованим 

середовищем, структура та складові частини якого відображають той стан 

технологічного розвитку, який є характерним для сучасного  суспільства та 

відповідає загальним тенденціям його розвитку. 

Третя супідрядна дидактична умова формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи – це стратегізація 

процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Новий словник методичних термінів і понять трактує стратегію як «один 

із способів одержання, зберігання і використання інформації, що служить 

досягненню певної мети» [2, с. 295], а навчальні стратегії як «дії та операції, 

які використовують учні з метою одержання, зберігання в пам’яті та 

застосування накопиченої інформації» [2, с. 334]. 
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А. Венден і Дж. Рубін [342] визначають стратегії як будь-який набір дій, 

кроків, планів, якими користуються студенти для отримання, зберігання, 

доступу та використання інформації. Дж. Рубін виділяє три види стратегій: 

безпосередньо стратегії навчання; комунікаційні стратегії; соціальні 

стратегії [342]. 

Н. Сметанникова розглядає навчальні стратегії як «набір дій, який 

використовує учень для того, щоб полегшити навчання, зробити його 

ефективнішим, результативнішим, швидшим, приємнішим, спрямувати й 

наблизити діяльність навчання до власних цілей» [268, с. 258]. На її думку, 

стратегія в навчанні – це систематизований план, програма дій та операцій, яка 

свідомо використовується для управління навчанням задля його 

вдосконалення. 

П. Біммель і Ю. Рампілльон [332, с. 53] визначають стратегії навчання 

як план студента. Плани, зазвичай, є усвідомленими, і їх можна включити до 

змісту заняття. План студентів містить певні дії, які необхідно виконати, щоб 

досягти конкретної мети. Відповідно, для складання стратегії навчання, 

студенти повинні чітко уявляти свою мету навчання. 

За Є. Клімовим, стратегії навчання є своєрідними діями, які виконують 

студенти задля того, щоб полегшити, пришвидшити навчання, зробити його 

цікавішим, більш керованим самим студентом, ефективнішим [108]. 

Й. Мареш характеризує стратегії навчання як дії ширшого обсягу, через 

які учень утілює своєрідним способом певний план під час виконання 

завдання, хоче чогось досягти, а чогось іншого, у свою чергу, уникнути [241]. 

Автор розрізняє декілька аспектів стратегій: аспект завдання (задане завдання 

має певний обсяг, структуру, операційні вимоги), перцепційний аспект (певна 

ситуація сприймається як ситуація навчальна), інтенціональний аспект 

(становлення наміру і плану), вирішувальний аспект (вибір методу), 

реалізаційний (застосування тактичних кроків на основі здібностей і навичок), 

контрольний і керуючий (оцінювання успішності) і результативний аспект 

(форма досягнутого результату) [241]. 
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Р. Віттiнгтон [344] визначив ключові питання стратегізації, а саме: як 

насправді виконується робота зі стратегізації; хто виконує цю стратегічну 

роботу; які навички потрібні для стратегізації та як вони здобуваються; які є 

основні інструменти та методи стратегічного планування; як організована 

робота зі стратегізації; що є її результатом. 

Перевагою застосування стратегізації процесу навчання психолого-

педагогічних дисциплін виявляється запровадження системного підходу до 

управління освітнім (навчальним) процесом; забезпечення аналітичної 

підтримки планування; узгодження робочих програм навчальних дисциплін з 

навчальними планами підготовки фахівців та освітньо-професійними 

програмами підготовки.  

Четвертою супідрядною дидактичною умовою є активація 

дослідицько-рефлексійної діяльності студентів – майбутніх учителів 

початкової школи. 

Необхідність створення вищезазначеної дидактичної умови пов’язана з 

твердженням про те, що дослідницька діяльність, як і будь-яка інша діяльність 

є вищім рівнем вияву активності особистості. А діяльність нерозривно 

пов’язана з рефлексією й осмисленням власної поведінки, відповідальності за 

прийняті рішення, власних перспектив  у досягненні поставлених цілей. Таким 

чином, стимулювання рефлексії, на нашу думку, істотно впливає на 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи  [322]. 

Г. Костюк визначає, що рефлексивний процес полягає в 

«опосередкованому, узагальненому відображенні людиною предметів і явищ 

об’єктивної дійсності в їх істотних властивостях, зв’язках, відношеннях» 

[115]. 

Ю. Швалб описує рефлексію певним зв’язком між мисленням та 

спогляданням і наголошує на тому, що рефлексія не є самостійним процесом, 

а її варто розуміти як специфічний механізм свідомості 

особистості [314, с. 31]. 
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Г. Коджаспірова визначає рефлексію як усвідомлення, критичний аналіз 

та визначення шляхів дієвого самовдосконалення власної діяльності [109]. 

І. Зимня виділяє три види рефлексії – елементарну, наукову та 

філософську [95].  

А. Зак вважає, що рефлексію слід розглядати як психічний процес, який 

скеровується уявленнями людини про результат, якого вона має досягти. За 

його визначенням, рефлексія включає спеціальне звернення людини до схем 

здійснення власних дій задля їх узагальнення та відіграє визначальну роль для 

пізнання опосередкованого змістового та смислового ставлення особистості 

до засобів пізнання [92]. 

Л. Мітіна, досліджуючи психологію професійного розвитку вчителя, 

визначає рефлексію як самоаналіз діяльності вчителя, що базується на 

загальних принципах педагогічної діяльності, виходячи зі структури 

особистості в контексті схеми «діяльність-спілкування-особистість» [172]. 

Таким чином, Л. Мітіна рефлексію розглядає як особливу форму 

педагогічної діяльності, що включає саморефлексію, скеровану на 

усвідомлення індивідом своїх власних дій, які ми визначаємо як рефлексійні. 

Разом із ти, важливо відзначити, що до рефлексійних умінь відносяться не 

тільки знання чи розуміння суб’єктом самого себе в педагогічній діяльності, 

але й вивчення того, як інші люди знають і розуміють «рефлексованого», його 

особистісні якості, емоційні реакції та когнітивні уявлення [172]. 

Ефективне формування оцінно‐рефлексійного компонента можливе 

тільки за внутрішньої активності майбутніх фахівців, що спрямована на 

самоконтроль, самопізнання, саморозвиток та самовдосконалення 

особистості. Формування цього компоненту готовності до науково‐дослідної 

роботи в студентів у їхній професійній діяльності є тривалим процесом, 

систематичним, неперервним. 

Інтенсифікація дослідницько-рефлексійної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи в процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін ґрунтується на доцільному застосуванні методів контролю, 

спрямованих як на оцінювання фактичних досягнень студентів у навчально-
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пізнавальній діяльності, так і на формування в них навичок самооцінки й 

самоконтролю, їхньої  здатності до саморегуляції та рефлексії. 

Отже, обґрунтовану сукупність дидактичних умов розглядаємо як 

фундаційну основу для розробки й апробації структурно-функційної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи в процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

 

2.3. Дидактична модель формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи 

Обґрунтування структурно-функційної дидактичної моделі формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи 

потребувало розгляду наявних у науково-педагогічній літературі моделей, 

систем, технологій, методик, форм організації та методів формування 

дослідницьких та/або діагностичних умінь майбутніх учителів 

(О. Андрющенко [8]; Т. Гуркова [54], Н. Делікатна [60]; О. Земка [255]; 

О. Кіліченко [106]; Н. Любчак [135], О. Мельник [163], О. Муращенко [180], 

І. Новик [185]; М. Постолюк [225]; І. Попович [224]: О. Семеног [255];  

К. Степанюк [274]). 

Неабиякий інтерес для нашого дослідження становить структурно-

функціональна модель розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти, розроблена 

О. Андрющенко [8]. Учена обґрунтовує необхідність звернення до методу 

моделювання тим, що саме він передбачає дослідження педагогічних об’єктів 

шляхом розроблення та вивчення їхніх моделей. Під структурно-

функціональною моделлю розвитку рефлексивних умінь учителів початкових 

класів у системі післядипломної педагогічної освіти О. Андрющенко розуміє 

цілісну систему, котра вирізняється схематичним і описовим характером [8, 

с. 116]. Авторську модель, розроблену вченою, складають чотири 

взаємопов’язані блоки: соціально-цільовий, змістовий, технологічний і 

результативний. У соціально-цільовому блоці дослідницею визначено мету та 

завдання розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів. В основу 



119 
 

змістового блоку покладено методологічні підходи, які є визначальними в 

розвитку досліджуваних умінь, принципи та педагогічні умови. До сукупності 

методологічних підходів учена включає діяльнісний, 

системомиследіяльнісний; андрагогічний, особистісно орієнтований 

акмеологічний підходи. Серед принципів учена виділяє загальні, андрагогічні 

та спеціальні. Загальнонауковими принципами розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів визначено принцип системності; принцип 

свідомості; принцип систематизації; принцип послідовності; принцип 

науковості та принцип доступності [8, с. 117]. До андрагогічних принципів 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів О. Андрющенко 

відносить принцип активності та співробітництва; принцип опори на 

професійний досвід вчителя; принцип контекстності навчання та принцип 

самоосвітньої діяльності; а до спеціальних – принцип опори на інформаційну 

основу дій; принцип діалогічності навчання; принцип застосування 

колективних форм миследіяльності та мислекомунікаці [8, с. 117]. У межах 

технологічного блоку визначено три етапи розвитку рефлексивних умінь 

учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти, 

форми організації й методи формування рефлексивних умінь учителів 

початкових класів. Задля ефективного розвитку досліджуваного педагогічного 

явища вченою було запропоновано застосовувати мотиваційні тренінги, 

проблемні лекції. Також, учена наголошує на необхідності створення 

рефлексивного середовища та запровадження спецкурсу під час проведення 

курсів підвищення кваліфікації. У міжкурсовий період важливу роль у 

розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів відіграє 

рефлепрактикум, участь учителів початкових класів у тренінгах, семінарах, 

вебінарах, майстер-класах, консультуванні, онлайн-спільнотах, а також 

провадження вчителями початкових класів самоосвітньої 

діяльності [8, c. 117]. Результативний блок ураховує критерії, показники та 

рівні розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти. Основними критеріями розвитку 

рефлексивних умінь учителів початкових класів виокремлено мотиваційно-
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ціннісний, когнітивний та операційно-діяльнісний. Ученою визначено три 

рівні розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів, зокрема, 

початковий, середній та високий. 

Розглянемо авторську структурно-функціональну модель підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації 

діалогових форм навчання, яку було розроблено Т. Гурковою [54]. 

Запропонована дослідницею авторська модель, яка вирізняється основними 

ознаками системності, ураховує особливості післядипломної освіти вчителів 

початкових класів і включає чотири взаємопов’язаних блоки, а саме: цільовий, 

методологічний, змістово-технологічний і результативно-рефлексивний. У 

цільовому блоці визначено загальну мету післядипломної підготовки вчителів 

початкових класів за врахування чинної нормативно-правової бази. В основу 

методологічного блоку моделі покладено певні методологічні підходи  та 

принципи навчання. Серед методологічних підходів учена вирізняє 

системний, акмеологічний, андрагогічний, інноваційний, компетентнісний, 

контекстний, діяльнісний та рефлексивний. Услід за О. Андрющенко [8], 

Т. Гуркова зазначає, що післядипломна підготовка вчителів початкових класів 

має ґрунтуватися на загальнонаукових, андрагогічних та спеціальних 

принципах [54]. У змістово-технологічному блоці моделі визначено основні 

форми, види роботи й засоби навчання в курсовий та міжкурсовий періоди, а 

також під час провадження самоосвітньої діяльності; організаційно-

педагогічні умови формування готовності вчителів початкових класів до 

реалізації діалогових форм навчання. Так, необхідними формами й видами 

роботи в курсовий період визначено «мотиваційну діалог-сесію, спецкурси, 

групові проєкти, тренінги, ранкові зустрічі, вебінари/сесії, веб-

квести» [54, с. 9]. До важливих форм та видів роботи в міжкурсовий період 

учена відносить «тренінги, майстер-класи, групові проєкти, творчі групи, 

конкурси, створення класів-лабораторій» [54, с. 9]. Під час провадження 

самоосвітньої діяльності вчителям пропонувалося брати учать у вебінарах, 

групових консультаціях та онлайн-спілкуванні. Т. Гуртова вважає, що 

ефективними засобами навчання, які сприяють розуитку готовності вчителів 
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початкових класів до реалізації діалогових форм навчання, є програми 

спецкурсів, тренінгів та методичні рекомендації. У результативно-

рефлексивному блоці моделі відображено критерії, показники, рівні розвитку 

готовності вчителів початкових класів до реалізації діалогових форм навчання. 

Певний інтерес для нашого дослідження представляє модель підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації 

інтегрованого навчання молодших школярів, яку було розроблено й 

обґрунтовано О. Муращенко [180]. Спрезентована вченою модель складається 

з чотирьох блоків, а саме: цільового, змістового, діяльнісного й 

результативного. Цільовий блок розкриває сутність підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації інтегрованого 

навчання молодших школярів через визначену мету та конкретизовані 

завдання. У межах змістового блоку обґрунтовано принципи навчання, 

педагогічні умови та методологічну основу підготовки вчителів початкових 

класів у системі післядипломної освіти. Учена акцентує увагу на необхідності 

реалізації провідних положень сукупності інтеграційного, андрагогічного, 

системного, аксіологічного, особистісно зорієнтованого, модульного, 

когнітивного та діяльнісного методологічних підходів задля вдосконалення 

підготовки вчителів початкових класів у системі післядипломної освіти. 

Діяльнісний блок моделі передбачає визначення комплексу різноманітних 

форм і методів навчання вчителів закладів початкової освіти на курсах 

підвищення кваліфікації та в міжкурсовий період. 

До основних методів навчання О. Муращенко відносить методи 

проблемного, взаємного, модульного навчання; аналіз професійних ситуацій 

на основі власного досвіду, рефлексивний аналіз, консультативну 

взаємодопомогу, планування тематичних днів і тижнів, педагогічне 

проєктування,  моделювання уроків, ознайомлення з розміщеними в мережі 

Інтернет освітніми матеріалами,  індивідуальне консультування тощо. 

Вивчаючи питання, пов’язані з удосконаленням підготовки студентів 

педагогічних спеціальностей, О. Семеног та О. Земка доходять висновку про 

те, що дослідницькі вміння формуються під час підготовки в педагогічному 
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закладі вищої освіти й саме від них залежить готовність майбутніх учителів 

української мови і літератури провадити дослідницьку діяльність. Освітня 

діяльність, яка спрямована на формування дослідницьких умінь майбутніх 

учителів української мови, сприяє оволодінню ними необхідною сукупністю 

загальнокультурних, психолого-педагогічних і спеціальних знань і надає 

змогу здійснювати пошуково-дослідну роботу на високому рівні. Учені 

зазначають, що в основу формування дослідницьких умінь майбутніх 

учителів-словесників мають покладатися провідні ідеї певних методологічних 

підходів, а саме: особистісно-діяльнісного, синергетичного, 

компетентнісного, контекстного, культурологічного, аксіологічного та 

текстоцентричного. Так, реалізація основних принципів особистісно 

орієнтованого підходу у формуванні дослідницьких умінь майбутніх учителів-

словесників забезпечує, по-перше, можливість створення індивідуальної 

освітньої траєкторії навчання кожного окремого студента, а по-друге, вибору 

ефективних інноваційних і традиційних технологій навчання, котрі сприяють 

розвитку їхньої креативності й індивідуальності. Застосування 

синергетичного підходу уможливлює вивчення досягнень співпраці між усіма 

суб’єктами освітнього процесу й прогнозування закономірностей подальшого 

формування й розвитку досліджуваних умінь. Урахування фундаментальних 

положень компетентнісного підходу у формуванні дослідницьких умінь 

майбутніх учителів-словесників забезпечує набуття ними певної сукупності 

знань, умінь і навичок, яка надає можливість творчого виконання професійної 

діяльності на рівні світових стандартів. О. Семеног та О. Земка пояснюють, що 

впровадження компетентнісного підходу під час формування дослідницьких 

умінь у майбутніх учителів-словесників передбачає застосування активних 

методів навчання, а також їхню участь у наукових гуртках, олімпіадах та 

конкурсах наукових робіт тощо. Задля формування дослідницьких умінь 

підготовка майбутніх учителів-словесників відповідно до провідних ідей 

контекстного підходу має спиратися на такі форми, методи й засоби навчання, 

які сприяють набуттю ними необхідного соціального досвіду, розвитку в них 

здатності до моделювання змісту професійно-педагогічної діяльності, а також 
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компетентному виконанню професійної функції. Упровадження принципів 

культорологічного підходу під час формування дослідницьких умінь 

майбутніх учителів-словесників надає змогу створити сприятливі умови для 

їхнього культурного розвитку та культурної  самоідентифікації, набуття ними 

досвіду культурної поведінки, реалізації творчого потенціалу. Як зазначають 

О. Семеног та О. Земка, реалізація  аксіологічного підходу «забезпечує 

переведення, трансформацію певних соціально-значущих цінностей на рівень 

конкретних ціннісних пріоритетів особистості» [255, с. 83]. Текстоцентричний 

підхід забезпечує ефективне формування культури майбутніх учителів-

словесників щодо дослідницької роботи з фаховим текстом. У своїх висновках 

О. Семеног та О. Земка констатують, що сукупність виокремлених ними в ході 

дослідження методологічних підходів виступає основою для обґрунтування 

розробленої авторської моделі формування дослідницьких умінь. 

Запропонована вченими модель складається з трьох блоків: теоретико-

методологічного, операційно-рефлексивного та результативного. У 

теоретико-методологічному блоці, який передбачає врахування соціального 

замовлення щодо підготовки майбутніх учителів української мови і 

літератури, визначено мету, методологічні підходи та принципи навчання, які 

ефективно сприяють формуванню дослідницьких умінь. Серед принципів 

навчання вчені виокремлюють загальнодидактичні, загальнометодичні та 

специфічні. Операційно-рефлексивний блок передбачає етапність щодо 

формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: 

актуалізаційний, пошуково-творчий та дослідницько-рефлексивний етапи, а 

також визначає форми організації освітньої діяльності, методи та засоби 

формування досліджуваного феномена. В основу актуалізаційного етапу, який 

сприяє формуванню емоційно-особистісної зацікавленості студентів 

дослідною діяльністю, покладено виконання різнорівневих завдань, 

підготовку рефератів-оглядів з певних навчальних дисциплін, участь у роботі 

наукових гуртків, студентських конференцій, олімпіад. Під час пошуково-

творчого етапу студенти виконують курсові дослідження, завдання 

дослідницького характеру; готують реферати-огляди, анотації; беруть участь 
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у підготовці дослідницьких проєктів, роботі гуртків; вивчають передовий 

педагогічний досвід тощо. Дослідницько-рефлексивний етап спрямований на 

виконання майбутніми вчителями-словесниками завдань дослідницького 

характеру, дипломних робіт; підготовку наукових статей; проходження 

педагогічної практики; участь у роботі студентських науково-практичних 

конференцій та  конкурсах наукових робіт тощо. 

До основних форм освітньої діяльності, які забезпечують формування 

дослідницьких умінь, О. Семеног та О. Земка відносять «практичну, 

самостійну та індивідуальну роботу (індивідуальні завдання), фольклорні, 

літературно-краєзнавчі експедиції під час навчальної практики, педагогічну 

практику, конференції» [255, c. 87]; методів – пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, проблемного викладання, частково-пошукові та 

дослідницькі [255, с. 88]. Ефективними засобами формування дослідницьких 

умінь у майбутніх учителів-словесників визначено тексти, творчі завдання, 

модульні контрольні роботи, портфоліо, публікації тощо. Результативний блок 

спрямований на розроблення критеріально-діагностичного супровіду 

формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів-словесників. Ученими 

визначено три рівні вияву сформованості дослідницьких умінь: низький, 

середній та високий. 

Такої ж думки дотримується М. Постолюк, яка виокремлює три рівні 

вияву сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкових 

класів у процесі вивчення природничих дисциплін, зокрема, низького, 

середнього й високого. Учена зазначає, що майбутні вчителі початкових класів 

із низьким рівнем сформованості  дослідницьких умінь здатні виконувати 

лише окремі операції й не можуть застосовувати вміння у нових ситуаціях. 

Майбутні учителі початкових класів із середнім рівнем сформованості 

дослідницьких умінь можуть виконувати необхідні операції з певною часткою 

самостійності, але їхні дії не завжди послідовні. Наявність у майбутніх 

учителів початкових класів високого рівня сформованості дослідницьких 

умінь надає їм змогу виконувати всі операцій незалежно, самостійно й 

послідовно. М. Постолюк вважає, що формування дослідницьких умінь у 
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майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення природничих 

дисциплін відбувається під час проведення практичних і лабораторних занять, 

а також шляхом залучення їх до самостійного виконання індивідуальних 

досліджень. 

Розглянемо ще одну модель формування дослідницьких умінь майбутніх 

учителів початкової школи в процесі проєктної діяльності, яку було 

розроблено й обґрунтовано К. Степанюк [274]. Запропонована вченою модель 

включає три взаємопов’язані між собою блоки, а саме: теоретичний, 

операційно-діяльнісний і критеріально-оцінний. У теоретичному блоці 

визначено мету, методологічні підходи, принципи та організаційно-

педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх учителів 

початкової школи в процесі проєктної діяльності. До методологічних підходів, 

які покладено в основу розроблення моделі, учена відносить сукупність 

провідних ідей діяльнісного, технологічного та компетентнісного підходів. 

Учена також зазначає, що підготовка майбутніх учителів початкової школи в 

педагогічних закладах вищої освіти має ґрунтуватися на принципах 

науковості, системності, навчальної взаємодії, освітньої рефлексії та 

міжпредметності [274, с. 9]. Компонентами операційно-діяльнісного блоку 

моделі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової 

школи в процесі проєктної діяльності визначено етапи, методи, форми та 

засоби навчання, навчально-змістовий ресурс підготовки, педагогічна 

практика, упровадження науково-дослідної роботи, а також участь у роботі 

наукового гуртка. Задля формування різних видів дослідницьких умінь 

реалізація запропонованої моделі передбачала проходження трьох 

послідовних етапів: підготовчого, проєктно-пошукового та навчально-

професійного. Підготовчий етап було спрямовано на формування 

організаційно-пошукових умінь. Під час проходження проєктно-пошукового 

етапу відбувалося формування когнітивно-операційних та технологічно-

проєктувальних умінь. У ході здійснення навчально-професійного етапу 

акцентувалася увага на формуванні технологічно-проєктувальних та 

комунікативно-рефлексивних дослідницьких умінь у майбутніх учителів 
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початкової школи. Критерії, рівні, моніторинг та прогнозований результат 

сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи в 

процесі проєктної діяльності віднесено до критеріально-оцінного блоку 

авторської моделі. 

Удосконаленням підготовки майбутніх учителів початкової школи в 

умовах педагогічного закладу вищої освіти займається також Н. Делікатна. 

Дослідницею розроблено модель формування конструктивно-проєктивних 

умінь у майбутніх учителів початкової школи. У структурі запропонованої 

авторкою дидактичної моделі виокремлено чотири функційно-структурних 

компоненти. 

Перший компонент – методологічно-атрактивний – включає чотири 

субкомпоненти, які виявляються в стратегічній меті й конкретизованих цілях; 

методологічних підходах, принципах формування конструктивно-

проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи та дидактичних 

умовах. Учена вважає, що визначальною у формуванні конструктивно-

проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи є сукупність 

наступних методологічних підходів: компетентнісного (у якості провідного), 

особистісно зорієнтованого, діяльнісного та аксіологічного (у якості 

супідрядних) [60, c. 119−120]. До принципів формування конструктивно-

проєктивних умінь у майбутніх учителів початкової школи Н. Ділекатна 

відносить «… принцип навчання на основі проблемної ситуації, принцип 

зв’язку навчання з життям, принцип використання досягнень сучасної науки 

та техніки, принцип оптимізації навчання, принцип інтерактивної взаємодії 

суб’єктів навчання, принцип мотивації освітньої діяльності, принцип 

індивідуалізації та диференціації навчання, принцип функційності» [60, 

c. 125]. У межах другого функційно-структурного компоненту розробленої 

дидактичної моделі визначено інноваційні форми організації, методи, 

прийоми й засоби формування конструктивно-проєктивних умінь у майбутніх 

учителів початкової школи. Сутність третього функційно-структурного 

компоненту моделі полягала в упровадженні визначених форм організації, 

методів, прийомів і засобів. Так, серед ефективних форм організації 
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конструктивно-проєктивної діяльності Н. Делікатна виокремлює «проблемні 

лекції, лекції-візуалізації, лекції-дискусії, лекції-конференції, семінари-

дискусії та семінари-конференції» [60, с. 127−128]; серед методів навчання 

«… «SWOT»-аналіз, імітаційно-ситуаційні ігри, «мозковий штурм», метод 

проєктів …» [60, с. 130]. Учена також наголошує на необхідності проведення 

таких позааудиторних заходів, як «… конкурси наукових робіт, студентські 

науково-практичні конференції» [60, c. 133−134]. Більш того, важливою в 

підготовці майбутніх учителів початкової школи, на думку Н. Делікатної, є 

самостійна робота. Четвертий функційно-структурний компонентом моделі, 

який спрямований на забезпечення рефлексійності конструктивно-

проєктивної діяльності майбутніх учителів початкової школи, передбачає 

визначення необхідного діагностувального інструментарію, критеріїв, 

показників і рівнів вияву сформованості досліджуваного дидактичного 

феномена. 

Питаннями формування дослідницьких умінь та дослідницької 

компетентності здобувачів вищої освіти займається також українська вчена 

Н. Любчак. На її думку, дієвими методами формування дослідницьких умінь у 

здобувачів вищої освіти є методи індивідуальної та групової роботи. Так, 

серед методів індивідуальної роботи вчена виокремлює аналіз текстів; 

підготовку доповідей, наукових статей, курсових робіт; добір наукових 

джерел, застосування методів математичної статистики тощо. До методів 

групової роботи, які ефективно впливають на формування дослідницьких 

умінь у здобувачів вищої освіти, Н. Любчак включає моделювання, ділові ігри, 

роботу над проєктами, складання презентацій тощо [135]. До ефективних 

методів та технологій формування дослідницької компетентності здобувача 

закладу вищої освіти Н. Любчак відносить лекції, семінари та практичні 

заняття, дискусії, бесіди, тренінги, розв’язування професійно орієнтованих 

завдань, ділові ігри, написання курсових робіт тощо [135].  

Схожу думку щодо застосування проєктної діяльності висловлює 

К. Степанюк. Учена зазначає, що зважаючи на те, що в підготовці майбутніх 

учителів початкової школи не передбачено спеціального часу для організації 
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науково-дослідної роботи, її впровадження в освітній процес може 

відбуватися лише шляхом перебудови змісту й методики викладання фахових 

методик початкового навчання та посилення їхньої проблемності [272, с. 273]. 

Ефективне формування дослідницької компетентності відбувається шляхом 

упровадження в освітню діяльність навчально-дослідницьких завдань різного 

рівня складності та проєктної діяльності. Виконання навчально-

дослідницьких завдань передбачає здійснення майбутніми вчителями 

початкової школи певних дослідницьких дій, наприклад, аналізу змісту 

навчального матеріалу та прийомів роботи з ним, визначення можливостей для 

диференціації [272, с. 297]. Проєктна діяльність, на думку К. Степанюк, 

забезпечує ефективне формування дослідницької компетентності майбутніх 

учителів початкової школи, оскільки надає змогу якісно змінити форми 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та підвищити рівень 

активності та самостійності студентів. 

І. Попович, яка досліджує проблему формування дослідницьких умінь 

майбутнього вчителя в університетах Великої Британії, акцентує увагу на 

наявноісті спеціальних стратегій поетапного формування дослідницьких 

умінь у майбутніх учителів у британській системі освіти. Ці стратегії 

включають комплекс дій, які викладачі цілеспрямовано застосовують у роботі 

зі студентами педагогічних спеціальностей під час розв’язування різних типів 

дослідницьких завдань. Серед найбільш поширених стратегій дослідниця 

виокремлює алгоритмічну й творчу. І. Попович також з’ясовано, що задля 

формування в майбутніх учителів дослідницьких умінь в освітньому процесі 

університетів Великої Британії широко застосовуються різноманітні 

інноваційні технології, зокрема, інтерактивні, інформаційні та проєктивні. 

Серед ефективних форм, методів і засобів формування дослідницьких умінь у 

майбутніх учителів І. Попович визначено проблемні лекції, метод case-study, 

наукові семінари, дистанційне навчання, інтерактивна дошка, онлайн 

підручники. Під час підготовки майбутніх учителів у закладах вищої освіти 

Великої Британії суттєву роль у формуванні дослідницьких умінь відіграє 

також позаудиторна робота. «…Зустрічі з видатними науковця, наукові 
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стажування, гранти на проведення наукових досліджень студентами, участь у 

наукових конференціях, семінарах» [224, с. 4], усі ці позанавчальні заходи, як 

зазначає вчена, уможливлюють вироблення майбутніми вчителями власної 

дослідницької позиції. 

Задля формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

діагностувальної діяльності О. Мельником запропоновано системно-цільовий 

алгоритм їхньої поетапної підготовки. Зазначений системно-цільовий 

алгоритм, який охоплював цілісний освітній процес у педагогічному закладі 

вищої освіти, був спрямований на застосування певних видів діяльності [162]. 

Такими видами діяльності стали факультатив «Вчись учитись. Пізнай себе», 

спеціальна система виховної роботи, експериментальна програма з 

«Педагогіки» та педагогічна практика [162].  

Вивченням питання формування готовності майбутніх учителів закладів 

початкової освіти до діагностувальної діяльності займається також І. Новик 

[185]. До основних форм організації та методів навчання, які сприяють 

формуванню в майбутніх учителів початкової школи готовності до 

діагностувального супроводу розвитку пізнавальних інтересів дітей 

молодшого шкільного віку І. Новик відносить «…активну та проблемну 

лекції, лекцію-діалог, відео-лекцію, лекцію-екскурсію, семінар-змагання, 

семінар-вікторину, «круглі столи», «акваріум», дискусії (дебати, диспути), 

квести, рольові та ділові ігри, аукціон знань тощо. Написання есе, курсових і 

бакалаврських робіт із означеної проблематики, виконання завдань 

проблемного, дослідницько-пошукового характеру спрямовані не лише на 

засвоєння знань, але й на розвиток мислення, інтелектуальних, навчальних 

умінь, що передбачає активне застосування їх у діагностичній діяльності» 

[185, c. 102]. І. Новик також вважає, що ефективному формуванню готовності 

майбутніх учителів початкової школи під час підготовки в педагогічному 

закладі вищої освіти сприяє їхнє залучення до діяльності студентських 

діагностувальних лабораторій, участі в науково-практичних конференціях і 

семінарах; організація та проведення зустрічей з відомими педагогами [185]. 
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На думку І. Новик, формуванню вмінь здійснювати діагностувальний 

супровід розвитку пізнавальних інтересів учнів початкової школи сприяють 

такі технології, форми організації й методи навчання, які забезпечують 

активну інтелектуальну діяльність студентів педагогічних спеціальностей, а 

саме: проблемні лекції, лекції-візуалізації, лекції-провокації, лекції-

конференції, лекції-консультації; семінари-бесіди, семінари з елементами 

індивідуальної та групової роботи, семінари-дискусії, семінари-диспути, 

семінари-діалоги; екскурсії до закладів освіти; розроблення власних 

опитувальників; ігрові методи; методи співпраці; методи створення 

проблемних ситуацій; мультимедійні технології; вебквести [185, с. 135−143]. 

О. Кіліченко стверджує, що значну роль у формуванні діагностичних 

умінь учителів початкової школи відіграють професійно-педагогічні тренінги 

та різноманітні педагогічні ігри. 

Отже, під структурно-функційною дидактичною моделлю формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін розглядаємо ідеалізоване 

представлення процесу формування досліджуваних умінь (як єдності 

мотиваційно-дослідницького, когнітивно-конструктивного, діяльнісно-

проєктного та рефлексійно-діагностувального компонентів), що 

розгортається як послідовна реалізація взаємопов’язаних компонентних 

блоків: методологічно-дослідного; визначення когнітивно-конструктивної 

основи; реалізації дослідно-діагностувальної діяльності; забезпечення 

рефлексійності дослідно-діагностувальної діяльності (рис. 2.2.). 

Перший компонентний блок авторської моделі – методологічно-

дослідний. У межах детермінації змістового наповнення методологічно-

дослідного блоку розробленої моделі було визначено: стратегічну мету та 

конкретизовані цілі підготовки майбутніх учителів початкової школи в 

педагогічних закладах вищої освіти; методологічну основу процесу 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін; 

принципи та сукупність дидактичних умов (провідної та супідрядних) 
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формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Стратегічна мета полягає у формуванні професійно-педагогічної  

компетентності майбутніх учителів початкової школи. Конкретизовані цілі 

передбачають: формування дослідницько-діагностичних умінь як базисної 

основи розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи; розроблення дидактико-методичного забезпечення процесу 

системного формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи; активацію атракції дослідження й діагностування 

педагогічних (дидактичних) процесів у психолого-педагогічній підготовці 

майбутніх учителів початкової школи. Методологічну основу процесу 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін складає сукупність 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного й аксіологічного 

підходів. Реалізація провідних положень компетентнісного підходу в 

підготовці майбутніх учителів початкової школи уможливлює створення 

сприятливих умов для формування в них професійно-педагогічної 

компетентності, невіддільним компонентом якої є дослідницько-діагностичні 

вміння. Дотримування основних ідей особистісно зорієнтованого підходу 

сприяє всебічному розвитку й саморозвитку майбутніх учителів початкової 

школи, формуванню ґрунтовної системи теоретичних знань, практичних умінь 

і навичок, що забезпечують ефективне здійснення ними дослідно-

діагностувальної діяльності на практиці. Діяльнісний підхід відбивається в 

активному залученні майбутніх учителів початкової школи до дослідної й 

діагностувальної діяльності, а також створенні сприятливих умов, необхідних 

для забезпечення формування високого рівня дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Аксіологічний підхід передбачає формування в 

майбутніх  учителів початкової школи позитивної мотивації та ціннісного
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Рис. 2.2. Структурно-функційна дидактична модель формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін
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ставлення до професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на ефективне й 

результативне навчання й виховання молодого покоління громадян України на 

етапі здобуття початкової освіти. На ґрунті аналізу підходів українських 

науковців щодо вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової школи 

визначено й обґрунтовано сукупність дидактичних умов формування в них 

дослідницько-діагностичних умінь у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін, а саме: провідна дидактична умова – інтеграція самоосвітньої й 

академічної діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін на засадах збільшення науково-дослідної 

складової; супідрядні дидактичні умови: індивідуалізація процесу навчання 

психолого-педагогічних дисциплін як засіб забезпечення потребісно-

мотиваційної основи формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи; створення ІТ-дидактичного середовища формування 

дослідницької компетентності майбутніх учителів початкової школи; 

стратегізація процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін; активація 

дослідно-рефлексійної діяльності студентів – майбутніх учителів початкової 

школи.  

До основних принципів формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін відносимо: навчання на основі проблемної ситуації; 

зв’язку навчання з життям; використання досягнень сучасної науки та техніки; 

оптимізації навчання; інтерактивної взаємодії суб’єктів навчання; мотивації 

освітньої діяльності; індивідуалізації та диференціації навчання; функційності. 

Другий компонентний блок представленої авторської моделі – визначення 

когнітивно-конструктивної основи формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Визначення когнітивно-конструктивної основи 

передбачає модернізацію змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; визначення інноваційного спектру форм, методів, прийомів і 

засобів формування дослідницько-діагностичних умінь; розширення та 
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поглиблення когнітивно-знаннєвої основи процесів дослідження й 

діагностування як дидактичних явищ. Реалізація дослідно-діагностувальної 

діяльності майбутніх учителів початкової школи – третій компонентний блок 

структурно-функційної моделі – передбачає визначення вмінь формулювання 

мети й завдань дослідно-діагностувальної діяльності, форм, методів і засобів 

дослідно-діагностувальної діяльності у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Сутність четвертого компонентного блоку авторської 

моделі полягає в забезпеченні рефлексійності дослідно-діагностувальної 

діяльності, що зумовлює визначення діагностувального інструментарію, 

необхідного для вимірювання рівнів вияву сформованості дослідницько-

діагностичних умінь у майбутніх учителів початкової школи та верифікації 

коректності отриманих результатів експериментальної роботи. 

Теоретична обґрунтованість розробленої структурно-функційної 

дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін надає достатні верифіковані підстави для її експериментальної 

апробації. 

 

Висновки до розділу 2 

Другий розділ – «Обґрунтування дидактичних умов та технології 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін» – передбачав 

розв’язання третього та четвертого завдань нашого дослідження, а саме: 

дефініціювати дидактичні умови формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін як фундаційну основу розроблення відповідної 

дидактичної моделі; теоретично обґрунтувати структурно-функційну 

дидактичну модель формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін. 
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Аналіз психолого-педагогічних джерел прямо чи опосередковано 

пов’язаний із вивченням проблеми підготовки майбутніх учителів початкової 

школи підтверджує, що в теорії і практиці освіти накопичено суттєвий досвід 

українських і зарубіжних учених, у наукових працях яких висвітлено теоретично 

обґрунтовані й експериментально перевірені результати, що є важливими для 

здійснення подальшого дослідження проблеми формування дослідницько-

діагностичних умінь. Найбільш вагомим науковим доробком є: дидактична 

модель розвитку рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі 

післядипломної педагогічної освіти (О. Андрющенко), технологія диференціації 

навчання фахових дисциплін майбутніх учителів іноземної мови у вищих 

педагогічних навчальних закладах (Є. Гончарова), модель підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до реалізації діалогових форм 

(Т. Гуркова), модель формування контсруктивно-проєктивних умінь у майбутніх 

учителів початкової школи (Н. Делікатна), модель підготовки вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти до інтегрованого навчання 

молодших школярів (О. Муращенко), модель підготовки вчителів до організації 

науково-дослідницької діяльності учнів (Н. Тягло), модель реалізації 

дидактичних умов формування усвідомленого ставлення до навчання в учнів 

початкової школи (Н. Майбородюк), модель технології контекстного навчання 

майбутніх учителів початкових класів (В. Желанова), технологія ситуаційного 

навчання у підготовці майбутніх учителів початкової школи (І. Осадченко). 

Структурно-функційну модель формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін визначаємо як схематичне зображення системи, яка 

складається з чотирьох взаємопов’язаних компонентних блоків: методологічно-

дослідного; визначення когнітивно-конструктивної основи; реалізації дослідно-

діагностувальної діяльності; забезпечення рефлексійності дослідно-

діагностувальної діяльності. Методологічну основу розробленої моделі складає 

сукупність компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного й 

аксіологічного підходів.  
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Перший компонентний блок авторської моделі – методологічно-дослідний. 

У межах детермінації змістового наповнення методологічно-дослідного блоку 

розробленої моделі визначено: стратегічну мету та конкретизовані цілі 

підготовки майбутніх учителів початкової школи в педагогічних закладах вищої 

освіти; методологічну основу процесу формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін; принципи та сукупність дидактичних умов (провідної 

та супідрядних) формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін. Стратегічна мета полягає у формуванні професійно-педагогічної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. Конкретизовані цілі 

передбачають: формування дослідницько-діагностичних умінь як базисної 

основи розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи; розроблення дидактико-методичного забезпечення процесу системного 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи; активацію атракції дослідження й діагностування педагогічних 

(дидактичних) процесів у психолого-педагогічній підготовці майбутніх учителів 

початкової школи. 

Методологічну основу процесу формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін складає сукупність компетентнісного, особистісно 

зорієнтованого, діяльнісного й аксіологічного підходів. Реалізація провідних 

положень компетентнісного підходу в підготовці майбутніх учителів початкової 

школи уможливлює створення сприятливих умов для формування в них 

професійно-педагогічної компетентності, невіддільним компонентом якої є 

дослідницько-діагностичні вміння. Дотримування основних ідей особистісно 

зорієнтованого підходу сприяє всебічному розвитку й саморозвитку майбутніх 

учителів початкової школи, формуванню ґрунтовної системи теоретичних знань, 

практичних умінь і навичок, що забезпечують ефективне здійснення ними 

дослідно-діагностувальної діяльності на практиці. Діяльнісний підхід 
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відбивається в активному залученні майбутніх учителів початкової школи до 

дослідної й діагностувальної діяльності, а також створенні сприятливих умов, 

необхідних для забезпечення формування високого рівня дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін. Аксіологічний підхід передбачає 

формування в майбутніх учителів початкової школи позитивної мотивації та 

ціннісного ставлення до професійно-педагогічної діяльності, спрямованої на 

ефективне й результативне навчання й виховання молодого покоління громадян 

України на етапі здобуття початкової освіти. 

На ґрунті аналізу підходів українських науковців щодо вдосконалення 

підготовки майбутніх учителів початкової школи визначено й обґрунтовано 

сукупність дидактичних умов формування в них дослідницько-діагностичних 

умінь у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін, а саме: провідна 

дидактична умова – інтеграція самоосвітньої й академічної діяльності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін на засадах збільшення науково-дослідної складової; супідрядні 

дидактичні умови: індивідуалізація процесу навчання психолого-педагогічних 

дисциплін як засіб забезпечення потребісно-мотиваційної основи формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи; 

створення ІТ-дидактичного середовища формування дослідницької 

компетентності майбутніх учителів початкової школи; стратегізація процесу 

навчання психолого-педагогічних дисциплін; активація дослідно-рефлексійної 

діяльності студентів – майбутніх учителів початкової школи. 

До основних принципів формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін відносимо: навчання на основі проблемної ситуації; 

зв’язку навчання з життям; використання досягнень сучасної науки та техніки; 

оптимізації навчання; інтерактивної взаємодії суб’єктів навчання; мотивації 

освітньої діяльності; індивідуалізації та диференціації навчання; функційності. 
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Другий компонентний блок представленої авторської моделі – визначення 

когнітивно-конструктивної основи формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Визначення когнітивно-конструктивної основи 

передбачає модернізацію змісту професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи; визначення інноваційного спектру форм, методів, прийомів і 

засобів формування дослідницько-діагностичних умінь; розширення та 

поглиблення когнітивно-знаннєвої основи процесів дослідження й 

діагностування як дидактичних явищ. 

Реалізація дослідно-діагностувальної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи – третій компонентний блок структурно-функційної моделі – 

передбачає визначення вмінь формулювання мети й завдань дослідно-

діагностувальної діяльності, форм, методів і засобів дослідно-діагностувальної 

діяльності у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Сутність четвертого компонентного блоку авторської моделі полягає в 

забезпеченні рефлексійності дослідно-діагностувальної діяльності, що зумовлює 

визначення діагностувального інструментарію, необхідного для вимірювання 

рівнів вияву сформованості дослідницько-діагностичних умінь у майбутніх 

учителів початкової школи та верифікації коректності отриманих результатів 

експериментальної роботи. 

Головна мета запровадження розробленої структурно-функційної моделі 

полягає в досягенні позитивної динаміки рівня вияву сформованості формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін.  

Основні результати другого розділу відображено в наукових працях 

авторки: [75;78; 80; 81; 85; 89; 347]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА АПРОБАЦІЯ ДИДАКТИЧНОЇ МОДЕЛІ 

ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО-ДІАГНОСТИЧНИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

3.1. Програма експериментальної роботи з імплементації структурно-

функційної дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін 

Організація дослідно-експериментальної роботи здійснювалася з 

урахування положень, висловлених у працях С. Гончаренка [46], А. Гуржія [53], 

І. Зязюна [96], А. Киверялга [124], Т. Кристопчука [261], Е. Панасенко [212], 

Н. Побірченко [218], В. Романчикова [244], В. Сидоренка [258], С. Сисоєвої [261] 

та ін. 

Головною метою проведення педагогічного експерименту стала дослідна 

перевірка дієвості запропонованої авторської структурно-функійної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Було висунуто гіпотезу про те, що розроблення, теоретичне обґрунтування 

структурно-функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін, фундаційну основу якої становить створення 

відповідної сукупності провідної (інтеграція самоосвітньої й академічної 

діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін на засадах збільшення науково-дослідної складової) та 

супідрядних (індивідуалізація процесу навчання психолого-педагогічних 

дисциплін як засіб забезпечення потребісно-мотиваційної основи формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи; 

створення ІТ-дидактичного середовища формування дослідницької 
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компетентності майбутніх учителів початкової школи; стратегізація процесу 

навчання психолого-педагогічних дисциплін; активація дослідно-рефлексійної 

діяльності студентів – майбутніх учителів початкової школи) дидактичних умов, 

а також її імплементація в освітню діяльність педагогічних закладів вищої освіти 

забезпечить суттєве підвищення ефективності та функційної результативності 

формування досліджуваного дидактичного феномена.  

Дослідження проводилося впродовж 2017-2021 років. Програма 

дослідження передбачала здійснення трьох етапів науково-педагогічного 

пошуку.  

На першому етапі (2017–2018 рр.) – пошуковому – вивчено стан 

розробленості досліджуваної проблеми у філософській, психологічній, 

педагогічній науковій літературі, вітчизняний і зарубіжний досвід; 

проаналізовано законодавчі акти та нормативні документи з питань підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Як результа,і було сформульовано тему 

дослідження, обґрунтовано її об’єкт, предмет, гіпотезу, визначено мету й 

завдання. Результати, отримані під час здійснення пошукового етапу 

дослідження, знайшли відображення в першому розділі дисертаційної праці. На 

цьому етапі роботи над дисертацією було здійснено констатувальний етап 

експерименту.  

На другому (2018–2020 рр.) – формувальному – було  обґрунтовано 

дидактичні умови формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін, розроблено структурно-функційну модель формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін, уточнено критерії та 

показникидля вияву сформованості рівнів дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи. Здійснено формувальний етап 

експерименту. Розроблено методичні рекомендації рекомендацій для викладачів 

і студентів педагогічних спеціальностей щодо формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи. 
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На третьому (2021 р.) – підсумковому – узагальнено й оформлено 

результати експериментальної роботи; сформульовано висновки, здійснено 

апробацію результатів дослідження та їх впровадження в практику підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. Результати, отримані на етапі 

констатувальному та після проведення формувального етапу експерименту 

наведено в третьому розділі дисертації. 

Основні етапи та завдання проведеного педагогічного дослідження 

представлені у табл. 3.1 

Таблиця 3.1 

Програма проведення педагогічного дослідження 
Основні етапи 

педагогічного дослідження 
Завдання педагогічного дослідження 

Пошуковий етап  
2017 –2018 рр. 

  

формулювання теми, обґрунтування об’єкта, 
предмета, гіпотези дослідження; 
аналіз поняттєво-термінологічного апарату 
дослідження;  
аналіз законодавчих і нормативних документів з 
питань дослідження;  
визначено сутність поняття, зміст і структуру 
дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 
учителів початкової школи;  
розроблення анкет і проведення констатувального 
зрізу щодо вияву рівнів сформованості 
дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 
учителів початкової школи; 

Формувальний етап  
(2018–2020 рр.)  

розроблення структурно-функційної моделі 
формування  дослідницько-діагностичних умінь 
майбутніх учителів початкової школи у процесі 
навчання психолого-педагогічних дисциплін;  
здійснення формувального етапу експерименту; 
розроблення організаційно-методичного та 
програмного забезпечення формування  
дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 
учителів початкової школи у процесі навчання 
психолого-педагогічних дисциплін; 

Підсумковуючий етап  

(2021 р.)  

узагальнення й оформлення результатів 
експериментальної роботи;  
формулювання висновків; упровадження 
результатів дослідження у практику підготовки 
майбутніх учителів початкової школи у процесі 
навчання психолого-педагогічних дисциплін. 
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Під час дослідження використовувалися такі методи: теоретичні (аналіз, 

синтез, узагальнення, систематизація, зіставлення різних наукових підходів 

щодо вивчення досліджуваної проблеми, прогнозування та моделювання) – задля 

висвітлення теоретичних основ формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін, визначення сутності поняття, змісту та структури 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи, 

дефініціювання дидактичних умов формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін як фундаційної основи розроблення авторської 

дидактичної моделі; емпіричні (анкетування, бесіди, опитування, дискусії, 

спостереження за роботою студентів задля  вивчення стану розробленості 

досліджуваної проблеми на практиці, педагогічна рефлексія, педагогічний 

експеримент) – задля отримання даних щодо дієвості розробленої авторської 

структурно-функційної дидактичної моделі; статистичні (визначення середнього 

арифметичного та критерію узгодженості Пірсона χ2) – задля статистичного 

оброблення отриманих даних і встановлення статистичної значущості 

результатів експериментальної роботи; графічні – задля наочного відображення 

результатів педагогічного експерименту.  

Дослідно-експериментальну роботу проведено на базі Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова; Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. 

Методика експериментального дослідження передбачала паралельний 

експеримент, проведення якого уможливило порівняння результатів 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін 

експериментальної та контрольної групи. Отже, для проведення експерименту 

було визначено експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи. Для виконання 
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умови їхньої репрезентативності було використано метод типового відбору 

студентів. Відбір студентів здійснювався не з усієї генеральної сукупності, а з її 

типових частин – академічних груп. Вибір цього методу відбору обумовлюється 

тим, що досліджувана ознака (зокрема, дослідницько-діагностичні вміння 

майбутніх учителів початкової школи) могла істотно відрізнятися в різних 

академічних групах. Відбір студентів з кожної групи здійснювався простим 

випадковим способом. Результатами відбору до складу контрольної групи 

увійшли 120 студентів (n1 =120). Обсяг експериментальної групи склав 124 

студента (n2 = 124). Перед початком експериментального навчання було 

доведено, що експериментальна (ЕГ) та контрольна (КГ) групи не мали 

статистично значущих відмінностей у рівнях предметної підготовленості 

студентів в їх мотиваційному ставленні до навчання, що стало відповідним 

підґрунтям для формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи. 

Експериментальна перевірка дієвості структурно-функційної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін включає 

діагностування сформованості досліджуваного педагогічного феномена, яке 

проводиться на основі критерійної системи. До основних критеріїв вияву 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи відносимо мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і 

рефлексійний. Компонентні конструкти, критерії та показники сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової наведено у 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Компонентні конструкти, критерії та показники сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи  
Компонентні 
конструкти 

Критерії Показники сформованості  
дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи 
Мотиваційно-
дослідницький  

Мотиваційний  Мотивація до здійснення дослідницької 
діяльності 
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Мотивація до здійснення діагностувальної 
діяльності 
Мотивація до здійснення освітньої діяльності 
Ціннісні орієнтації майбутніх учителів 
початкової школи 

Когнітивно-
конструктивний  

Когнітивний  Знання щодо здійснення дослідницької 
діяльності 
Знання щодо здійснення діагностувальної 
діяльності 
Знання щодо здійснення освітньої діяльності  
Аналітико-рефлексійні знання  

Діяльністно-
проєктний  

Діяльнісний   Уміння розв’язувати діагностувальні завдання 
в педагогічній діяльності 
Уміння розв’язувати пошуково-інформаційні 
завдання у педагогічній  діяльності 
Уміння розв’язувати проєктувальні, 
конструктивні завдання в педагогічній 
діяльності 
Уміння розв’язувати аналітико-рефлексійні 
завдання в педагогічній діяльності 

Рефлексивно-

діагностувальний 

Рефлексійний Здатність об’єктивно оцінювати результати 
дослідницької та діагностувальної діяльності  
Здатність до аналізу й синтезу 
Здатність до рефлексійної діяльності загалом  
Здатність до самовдосконалення 

 

За мотиваційним критерієм було визначено такі показники 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи: мотивація до здійснення дослідницької діяльності; мотивація 

до здійснення діагностувальної діяльності; мотивація до здійснення освітньої 

діяльності; ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи. 

Показник мотивація до здійснення дослідницької діяльності розкривається 

в зацікавленості майбутнього вчителя початкової школи до здійснення власної 

дослідницької діяльності, усвідомлення значущості власної дослідницької 

діяльності, у відповідальному ставленні майбутнього вчителя початкової школи 

до науково-педагогічних досліджень, у бажанні вирішувати творчі задачі задля 

покращення освітнього (навчально-виховного) процесу.  

Показник мотивація до здійснення діагностувальної діяльності 

розкривається в зацікавленості майбутнього учителя початкової школи до 

здійснення діагностувальної діяльності, усвідомлення значущості проведення 
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діагностувальної діяльності, у відповідальному ставленні майбутнього вчителя 

початкової школи до відбору методів діагностування, у бажанні застосовувати 

педагогічну діагностику задля аналізу освітнього (навчального) процесу.  

Показник мотивація до здійснення освітньої діяльності полягає в бажанні 

вчити та виховувати дітей, бажанні домогтися кращого засвоєння знань і вмінь 

учнями, прагнення стимулювати учнів до вияву більшої активності, у вивченні 

індивідуальних особливості учнів тощо. 

Показник ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи 

пов’язаний з їхніми світоглядними позиціями, особистісними пріоритетами та 

відображає сукупність знань, умінь і відносин майбутнього вчителя, що 

сприяють професійному самовдосконаленню майбутніх учителів початкової 

школи.  

За когнітивним критерієм були визначені такі показники сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи: 

знання щодо здійснення дослідницької діяльності; знання щодо здійснення 

діагностувальної діяльності; знання щодо здійснення освітньої діяльності; 

аналітико-рефлексійні знання. 

Показник знання щодо здійснення дослідницької діяльності розкривається 

в оволодінні майбутнім учителем початкової школи методами та прийомами 

організації й проведення дослідницької діяльності.  

Показник знання щодо здійснення діагностувальної діяльності полягає в 

оволодінні майбутнім учителем початкової школи знаннями про організацію та 

проведення діагностувальної діяльності, про доцільність відбору необхідних 

методик для отримання інформації про предмет, цілі, зміст, форми, методи та 

результати навчання. 

До аналітико-рефлексійних знань майбутнього вчителя початкової школи 

відносимо знання про комплексний аналіз ситуацій, а також їх обумовленість, 

раціональне вирішення педагогічних проблем; інтеграцію теоретичних і 

практичних знань; емоційно-особистісне ставлення до дослідно-

діагностувальної діяльності, осмислення й аналіз власної діяльності.  
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За діяльнісним критерієм було визначено наступні показники 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи: уміння розв’язувати діагностувальні завдання в педагогічній 

діяльності; уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання в педагогічній 

діяльності; уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання в 

педагогічній діяльності; уміння розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання в 

педагогічній діяльності. 

Показник уміння розв’язувати діагностичні завдання в педагогічній 

діяльності розкривається у використанні майбутнім учителем початкової школи 

методів і прийомів організації і проведення дослідницької діяльності.  

Показник уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання в 

педагогічній діяльності розкривається у оволодінні системою прийомів і 

способів ефективного пошуку, аналізу, відбору та структурування інформації 

для забезпечення продуктивної професійно-педагогічної діяльності. 

Показник уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання в 

педагогічній діяльності виявляється в здатності передбачати наслідки власних 

дій, планувати власну та учнівську діяльність на тривалий період навчання, що 

підпорядковується меті освітнього (навчально-виховного) процесу, а також 

виявляється в здатності побудувати дослідно-діагностувальну діяльність, 

переглядати різни варіанти її побудови в умовах системи обмежень, 

продиктованих умовами, у яких знаходиться майбутній учитель початкової 

школи. 

Показник уміння розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання в 

педагогічній діяльності розкривається через здатність проводити комплексний 

аналіз ситуацій, ефективне вирішення педагогічних проблем, здатність 

інтегрувати теоретичні та практичні знання, аналізувати власну професійну 

діяльність. 

За рефлексійним критерієм було визначено такі показники 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи: здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 



147 
 

діагностувальної діяльності; здатність до аналізу й синтезу; здатність до 

рефлексійної діяльності загалом; здатність до самовдосконалення. 

Показник здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 

діагностувальної діяльності розглядаємо як урахування рівня досягнень 

здійсненої дослідницької та діагностувальної діяльності, визначення показників 

для здійснення оцінювання, особливо неупередженого оцінювання. 

Показник здатність до аналізу й синтезу розкривається через оволодіння 

прийомами абстрагування, спрощення, формалізації та відображення 

виучуваного питання як певної цілісності, взаємопов’язаної системи. 

Показник здатність до рефлексійної діяльності загалом розкривається 

через аналіз майбутнім учителем початкової школи власної діяльності, його 

саморозвиток, удосконалення себе як особистості та як професіонала, 

оволодіння способами самопізнання, самооцінки, його ціннісне ставлення до 

дослідницько- діагностувальної діяльності. 

Показник здатність до самовдосконалення розкривається через 

усвідомлений цілеспрямований розвиток майбутнього вчителя початкової 

школи як педагога, самостійне вдосконалення його знань, умінь, особистісних і 

професійних якостей, що забезпечують його професійне зростання та 

ефективність дослідницько- діагностувальної діяльності. 

У межах дослідження було виявлено чотири рівні вияву сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь майбутнього вчителя початкової школи: 

низький, середній, достатній та високий. Прокоментуємо зміст означених рівнів. 

Так, майбутні вчителі початкової школи із низьким рівнем сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь виявляють байдуже ставлення до 

професійної діяльності загалом та дослідницько-діагностувальної діяльності 

зокрема. Знання, якими володіють такі студенти, поверхові та нестійкі. Такі 

студенти не розуміють значущість їхньої майбутньої педагогічної діяльності. 

Низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

характеризується низьким рівнем вияву мотивації до організації та проведення 

дослідницької, діагностувальної діяльності зокрема та освітньої діяльності 
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загалом у майбутніх учителів початкової школи. Студенти мають істотні 

труднощі в оцінюванні результатів дослідницької та діагностувальної діяльності, 

не здатні залучати інших до різних видів дослідницько-діагностувальної 

діяльності, не вміють співпрацювати з іншими людьми, погано орієнтуються в 

незвичних для них ситуаціях, не проявляють інтерес до майбутньої професійної 

діяльності. Вони вирізняються низьким рівнем ціннісних орієнтацій, спрямовані 

на себе, не орієнтовані на досягнення поставлених перед ними цілей та завдань. 

Майбутні вчителі початкової школи із низьким рівнем сформованості 

дослідницько-діагностувальних умінь не володіють знаннями про відбір 

діагностичних методик, оброблення даних спостережень й опитувань; не здатні 

розв’язувати пошуково-інформаційні, проєктувальні та конструктивні завдання 

в професійно-педагогічній діяльності; не можуть адекватно оцінювати 

результати власної дослідницько-діагностувальної діяльності.  

Середній рівень сформованості дослідницько-діагностувальних умінь 

характеризується наявністю в майбутніх учителів початкової школи 

ситуаційного інтересу до майбутньої професійно-педагогічної діяльності, 

дослідницько-діагностувальної діяльності, здобуття фахової освіти. Мотиви 

опанування необхідними знаннями й уміннями щодо організації та проведення 

дослідницької та діагностувальної діяльності зокрема й освітньої діяльності  

загаломпереважно зовнішні позитивні. Майбутні вчителі початкової школи із 

середнім рівнем сформованості дослідницько-діагностичних умінь здатні 

планувати роботу та проводити дослідницько-діагностувальну роботу, 

виявляють бажання спілкуватися з іншими людьми, однак їхні інтереси, мотиви 

та прагнення не характеризуються високою стійкістю. Плануючи свою 

діяльність, майбутні вчителі початкової школи із середнім рівнем сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь здебільшого використовують традиційні 

методики дослідницької та діагностувальної діяльності, не завжди прагнуть 

оволодіти новими методами і прийомами роботи, здатні залучати інших до 

різних видів дослідницько-діагностувальної діяльності, виявляють готовність 

співпрацювати з іншими лише за наявності в них інтересу до досягнення 
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поставленої мети. Вони володіють базовими знаннями про відбір 

діагностувальних методик, обробку даних спостережень і опитувань;  здатні 

розв’язувати елементарні пошуково-інформаційні, проєктувальні та 

конструктивні  завдання в професійній діяльності; здатні до самоаналізу та 

самооцінки результатів дослідницько-діагностувальної зокрема та освітньої 

діяльності загалом. 

Майбутні вчителі початкової школи із достатнім рівнем сформованості 

дослідницько-діагностувальних умінь виявляють стійке позитивне ставлення до 

майбутньої професійної діяльності. Вони усвідомлюють значущість 

дослідницько-діагностувальної діяльності для ефективного виконання своїх 

обов’язків, готові діяти в нових нетипових для них ситуаціях, відповідально 

ставляться до виконання власних обов’язків, інколи потребують допомоги у 

виборі доцільних діагностувальних методик, форм організації, методів, засобів 

організації дослідницько-діагностувальної діяльності.  

Майбутні вчителі початкової школи із достатнім рівнем сформованості 

дослідницько-діагностувальних умінь використовують традиційні методики й 

оволодівають новими методами та прийомами організації освітньої (навчальної) 

діяльності, уміють виділяти типові риси й індивідуальні особливості школярів, 

за необхідності шукають нові форми й методи організації дослідницько-

діагностувальної діяльності, розширюють знання зі свого, виявляють готовність 

співпрацювати з іншими людьми для досягнення загальної мети. Вони володіють 

знаннями про відбір діагностувальних методик, оброблення даних спостережень 

й опитувань;  здатні розв’язувати пошуково-інформаційні, проєктувальні та 

конструктивні  завдання у професійній діяльності; здатні до самоаналізу та 

самооцінки результатів дослідницько-діагностувальної діяльності зокрема  та 

освітньої діяльностізагалом. Достатній рівень сформованості дослідницько- 

діагностувальних умінь відзначається наявністю в майбутніх учителів 

початкової школи об’єктивно оцінювати результати власної дослідної та 

діагностувальної діяльності. 
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Майбутні вчителі початкової школи із високим рівнем сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь демонструють орієнтовану на майбутнє 

систему цінностей, здатні пepeдбaчити peзyльтaти дослідницько-

діагностувальної діяльності, відчувають потребу до здійснення дослідницької та 

діагностувальної діяльності, високий рівень мотивації до здійснення 

дослідницької, діагностувальної, освітньої діяльності; володіють ґрунтовними 

знаннями щодо здійснення дослідницької, діагностувальної діяльності зокрема 

та освітньої діяльності загалом, аналітико-рефлексійними знаннями. Уміють 

розв’язувати діагностувальні, пошуково-інформаційні, проєктувальні, 

конструктивні та аналітико-рефлексійні завдання в педагогічній діяльності. 

Майбутні вчителі початкової школи з високим рівнем сформованості 

дослідницько-діагностувальних умінь здатні об’єктивно оцінювати результати 

дослідницької та діагностувальної діяльності; мають здатності до аналізу й 

синтезу, розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми; 

можуть самостійно планувати, організовувати й проводити дослідження різного 

рівня складності; здатні генерувати нові ідеї; здатні спонукати інших до 

дослідницько-діагностувальної діяльності в процесі міжособистісного 

спілкування та взаємодії. Майбутні вчителі початкової школи демонструють 

здатність до рефлексійної діяльності – аналізують власну діяльність, здатні 

осмислювати та  переосмислювати власні дії; адекватно оцінювати результати 

своєї дослідницько-діагностувальної зокрема та освітньої діяльності загалом; 

прагнуть самовдосконалюватися як особистості та педагоги-професіонали, 

готові до накопичення нових знань. 

Оцінювання рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи потребувало відбору необхідного 

діагностувального інструментарію. У контексті експериментальної роботи в 

основу добору методик діагностування рівня дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи було покладено результати аналізу 

наукових праць українських учених, які займаються проблемами вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів загалом та початкової школи 
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зокрема (С. Бубнов [165], О. Герасимова [42], Т. Грицевич [62], 

О. Зирянова [63], М. Калашникова [167],О. Капінус [62], А. Карпов [102],  

С. Кетько  [179], В. Косирєв [167], О. Малихін [42], Т. Махова  [160], 

А. Лазукін [254], А. Неурова [62], Т. Опалюк [193], С. Пакулина  [179], 

А. Радченко [237], Є. Рогов  [243], М. Рокич [166], О. Щекочихін [167]). 

Мотивацію до здійснення дослідницької діяльності та мотивацію до 

здійснення діагностувальної діяльності було визначено із застосуванням 

методики «Оцінка професійної спрямованості особистості» (Є. Рогов) [243], а 

також для виявлення значущості деяких аспектів ефективності педагогічної 

діяльності (схильності до організаційної діяльності, спрямованості на предмет, 

інтелігентності, мотивації схвалення тощо). 

Мотивацію до здійснення освітньої діяльності визначали з використанням: 

методики «Діагностика мотивації навчання студентів педагогічного закладу 

вищої освіти» (С. Пакуліна, С. Кетько) [179], яка дає змогу визначити три групи 

мотивів: вступ до закладу вищої освіти, реально діючі професійні мотиви та їх 

домінування, визначення рівня розвитку мотивації до освітньої діяльності. 

Методика вивчення мотивів навчальної діяльності студентів педагогічних 

спеціальностей адаптована М. Калашниковою, В. Косирєвим, О. Щекочихіним 

[167], у ході проходження якої майбутні вчителі початкової школи 

проранжовували перелік мотивів освітньої діяльності в порядку їхньої дієвості. 

Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи вивчали за 

допомогою методики діагностування ціннісних орієнтацій (М. Рокич) [166], яка 

є тестом особистості, спрямованим на вивчення ціннісно-мотиваційної сфери 

людини. 

Знання щодо здійснення дослідницької, діагностувальної та освітньої 

діяльності майбутніх учителів початкової школи перевіряли за допомогою  

застосування методу самооцінювання (методу незалежних експертів із 

застосуванням: карток спостереження за особливостями навчально-пізнавальної 

діяльності студентів (О. Малихін, О. Герасимова) [42], які використовуються 

задля визначення міри та глибини обґрунтованості інтерпретаційних суджень та 
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умовиводів студентів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін); 

моніторингу професійної педагогічної компетентності вчителя 

(А. Радченко) [237] для визначення професійної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи. 

Аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів початкової школи було 

перевірено з використанням тесту на «Сформованість аналітичних умінь» [193, 

с. 611] для визначення частоти застосування студентами аналітичних умінь та 

матриці оцінювання виконання ситуаційних завдань для оцінювання соціально-

педагогічних задач. 

Уміння розв’язувати діагностувальної, пошуково-інформаційні, 

проєктувальні, конструктивні та аналітико-рефлексійні завдання в педагогічній 

діяльності вимірювалися за допомогою застосування метода спостереження: 

зокрема метода включеного спостереження за особливостями навчальної 

взаємодії студента – майбутнього вчителя – з партнерами (одногрупниками, 

викладачем) (О. Малихін, О. Герасимова) [42]; методики діагностування рівня 

сформованості рефлексійних умінь студентів педагогічного університету 

(О. Малихін, О. Герасимова) [42]. 

Здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 

діагностувальної діяльності майбутніх учителів початкової школи було 

діагностовано під час аналізу власних уроків у період педагогічної практики, а 

також позакласних і позашкільних заходів, котрі проводили майбутні вчителі 

(підготовка й організація; проведення; рефлексійна діяльність). 

Здатність до аналізу й синтезу майбутніх учителів початкової школи 

визначалася за допомогою «Методики багатофакторного дослідження 

особистості (Р. Кеттелл)» [62, с. 63], методики «Аналогії» [62, с. 47] та методики 

«Арифметичний рахунок» [62, с. 49]. 

Здатність до рефлексійної діяльності майбутніх учителів початової школи  

загалом була визначали зі використання методики вимірювання рівня 

рефлексійності за А. Карповим [102]. 
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Здатність до самовдосконалення майбутніх учителів початкової школи 

вимірювали за допомогою тесту-анкети «Визначення рівнів здатності до 

саморозвитку й самоосвіти». 

Для вимірювання компетентностей (на рівні окремих здатностей) 

використовували відповідний діагностувальний інструментарій (табл.3.3). 

Таблиця 3.3 

Діагностувальний інструментарій для оцінювання компетентностей (на 

рівні окремих здатностей) майбутніх учителів початкової школи 
Здатності Методики діагностування 

здатність добирати й використовувати 
сучасні та  ефективні методики й технології 
навчання, виховання й розвитку учнів 

метод незалежних експертів із 
застосуванням «КАРТКИ спостереження за 
особливостями навчально-пізнавальної 
діяльності студентів (за О. Малихіним і 
О. Герасимовою)» [42]; 
методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) А2 - оцінка технологічної 
готовності вчителя [63]; 

здатність здійснювати оцінювання та 
моніторинг результатів навчання учнів на 
засадах компетентнісного підходу 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) П2 – оцінка викладацької 
діяльності вчителя [63]; 

здатність орієнтуватися в інформаційному 
просторі, здійснювати пошук і критично 
оцінювати інформацію, оперувати нею в 
професійній діяльності 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) А2 – оцінка технологічної 
готовності вчителя [63]; 

здатність визначати й ураховувати в 
освітньому процесі вікові та інші 
індивідуальні особливості учнів 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) П8 – оцінка умінь учителя 
організувати свою працю і працю 
учнів [63]; 

здатність усвідомлювати особисті відчуття, 
почуття й емоції, потреби, керувати 
власними емоційними станами 

діагностика реальної структури ціннісних 
орієнтацій (С. Бубнова) [165]; 
методика САМОАЛ (А. Лазуркіна) [254]; 
методика вивчення здатності педагога до 
саморозвитку [193, с. 604]; 
методика діагностування ціннісних 
орієнтацій (М. Рокич) [166]; 
тест «Чи живете Ви у злагоді з 
собою?» [193, с. 628]; 

здатність до суб’єкт-суб’єктної 
(рівноправної й особистісно зорієнтованої) 
взаємодії з учнями в освітньому процесі 

методика діагностики інтерактивної 
рефлексії Т. Махової (модифікованої 
методики А. Еткінда) спрямована на 
розуміння процесів інтерактивної, 
комунікативної, кооперативної рефлексії 
під час взаємодії з іншими людьми та 
ін. [160]; 
методика «Оцінка самоконтролю в 
спілкуванні» (М. Снайдер) [209]; 
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здатність проєктувати осередки навчання, 
виховання й розвитку учнів 

аналіз уроків, позакласних і позашкільних 
заходів, котрі проводили майбутні вчителі 
у період педагогічної практики (підготовка 
й організація; проведення; рефлексійна 
діяльність). 

здатність прогнозувати результати 
освітнього процесу 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова)  П1 – оцінка умінь планувати 
свою діяльність і прогнозувати результати 
своєї роботи [63]; 

здатність планувати освітній процес методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова)  П1 – оцінка умінь планувати 
свою діяльність і прогнозувати результати 
своєї роботи [63]; 

здатність організовувати процес навчання, 
виховання й розвитку учнів 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова)  П2 – оцінка викладацької 
діяльності вчителя [63]; 

здатність організовувати різні види й 
форми навчальної та пізнавальної 
діяльності учнів 

методика виявлення комунікативних й 
організаторських здібностей [63]; 

здатність здійснювати оцінювання 
результатів навчання учнів  

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) П2 – оцінка викладацької 
діяльності вчителя [63]; 

здатність аналізувати результати навчання 
учнів 

тест на «Сформованість аналітичних 
умінь» [193, с. 611]; 

здатність забезпечувати самооцінювання та 
взаємооцінювання результатів навчання 
учнів 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) П8 – оцінка умінь учителя 
організувати свою працю і працю 
учнів [63]; 

здатність використовувати інновації в 
професійній діяльності 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) А2 – оцінка технологічної 
готовності вчителя [63]; 

здатність застосовувати різноманітні 
підходи до розв’язання проблем у 
педагогічній діяльності 

методика рейтингової атестації вчителів 
(О. Зирянова) П4 – оцінка роботи вчителя 
над підвищенням свого професійного рівня 
[63]; 

здатність здійснювати моніторинг власної 
педагогічної діяльності й визначати 
індивідуальні професійні потреби 

анкета на визначення рівня мотивації 
студентів стати педагогом [193, с. 580]. 

 

Проведення експерименту надало змогу: здійснити констатувальне 

діагностування рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи; апробувати авторську структурно-

функційну модель формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи в процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін; здійснити повторне діагностування (на контрольному етапі 

експеримену) рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь 
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майбутніх учителів початкової школи за результатами реалізації формувальних 

заходів; узагальнити результати дослідження. 

 

3.2. Аналіз та узагальнення результатів дослідно-експериментальної 

роботи  

Відповідно до програми педагогічного експерименту було визначено 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової та перевірено відсутність статистично значущих відмінностей у 

рівнях сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи експериментальної та контрольної груп. 

Оцінювання рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту здійснювалося за мотиваційним, когнітивним, діяльнісним та 

рефлексійним критеріями. 

Вияв сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи за мотиваційним критерієм діагностувалася за 

показниками щодо оцінювання мотивації до здійснення дослідницької 

діяльності, мотивації до здійснення діагностувальної діяльності, мотивації до 

здійснення освітньої діяльності, а також вивчення ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів початкової школи (табл 3.4). 

Таблиця 3.4  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за 

мотиваційним критерієм (констатувальний етап) 
Показники Групи  Рівні 

низький  середній  достатній  високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Мотивація до 
здійснення 
дослідницької 
діяльності 

КГ 48 40,00 24 20,00 24 20,00 24 20,00 

ЕГ 50 40,33 25 20,16 25 20,16 24 19,35 

Мотивація до 
здійснення 

КГ 50 41,66 23 19,17 24 20,00 23 19,17 

ЕГ 52 41,93 24 19,35 25 20,16 23 18,55 
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діагностувальної 
діяльності 
Мотивація до 
здійснення 
освітньої 
діяльності 

КГ 49 40,83 24 20,00 25 20,83 22 18,34 

ЕГ 51 41,13 26 20,97 25 20,16 22 17,74 

Ціннісні 
орієнтації 
майбутніх 
учителів 
початкової школи 

КГ 50 41,66 23 19,17 24 20,00 23 19,17 

ЕГ 52 41,93 24 19,35 25 20,16 23 18,55 

Середнє значення  КГ - 41,04 - 19,58 - 20,21 - 19,17 
ЕГ - 41,33 - 19,96 - 20,16 - 18,55 

 
Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на констатувальному 

етапі експерименту за мотиваційним критерієм більшість майбутніх учителів 

початкової школи має низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – мотивація до здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ низький рівень готовності мають 40,33 % 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,33%; за показником – мотивація до 

здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь має 41,93 % майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 41,66%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,27%; за показником – мотивація до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ 

низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 41,13% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,83 %  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,3%; за показником – ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ низький рівень готовності 

мають 41,93 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 41,66% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – 0,27%.  

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту за мотиваційним 

критерієм спостерігаємо такий розподіл: за показником – мотивація до 

здійснення дослідницької діяльності – в ЕГ середній рівень готовності мають 

20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00 % майбутніх учителів 
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початкової школи, відхилення складає – 0,16%; за показником – мотивація до 

здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 19,35% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 19,17%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,18%; за показником – мотивація до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ 

середній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 20,97% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за показником – ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ середній рівень 

готовності мають 19,35% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,18%. 

Щодо достатнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на констатувальному етапі експерименту за мотиваційним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – мотивація до здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ достатній рівень готовності мають 20,16% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00 % майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,16%; за показником – мотивація до 

здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 20,16% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,00%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,16%; за показником – мотивація до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ 

достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,83%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,67%); за показником – ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ достатній рівень 

готовності мають 20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,16%. 

На високому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

констатувальному етапі експерименту за мотиваційним критерієм спостерігаємо 

такий розподіл: за показником – мотивація до здійснення дослідницької 
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діяльності – в ЕГ високий рівень готовності мають 20,00% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 19,35 % майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,65%; за показником – мотивація до здійснення 

діагностувальної діяльності – в ЕГ високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 18,55% майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 19,17%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,62%); 

за показником – мотивація до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ високий 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 17,74% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,34% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,6%); за показником – ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ високий рівень 

готовності має 18,55% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,62%). 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі експерименту 

за мотиваційним критерієм у вчителів початкової школи на низькому рівні 

сформованості в ЕГ мають 41,04 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 41,33% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,29)%; 

на середньому рівні сформованості в ЕГ мають 19,58 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 19,96% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–0,38)%; на достатньому рівні сформованості в ЕГ мають 

20,21 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,16% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,05%; на високому рівні сформованості 

в ЕГ мають 19,17 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,55% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,62%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за мотиваційним 

критерієм на констатувальному етапі представлено на рисунку 3.1. 
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Рис. 3.1. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за мотиваційним 

критерієм (констатувальний етап) 

 

Сформованість дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін за 

когнітивним критерієм діагностували за показниками щодо оцінювання рівня 

знань здійснення дослідницької діяльності, знань щодо діагностувальної 

діяльності, знань щодо здійснення освітньої діяльності та аналітико-

рефлексійних знань (табл. 3.5).  

 

 

 

 

40

40,33

41,66

41,93

40,83

41,13

41,66

41,93

20

20,16

19,17

19,35

20

20,97

19,17

19,35

20

20,16

20

20,16

20,83

20,16

20

20,16

20

19,35

19,17

18,55

18,34

17,74

19,17

18,55

КГ Мотивація до здійснення дослідницької діяльності

ЕГ Мотивація до здійснення дослідницької діяльності

КГ Мотивація до здійснення діагностувальної діяльності

ЕГ Мотивація до здійснення діагностувальної діяльності

КГ Мотивація до здійснення освітньої діяльності

ЕГ Мотивація до здійснення освітньої діяльності

КГ Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи

ЕГ Ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи

Високий Достатній Середній Низький



160 
 

Таблиця 3.5  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за когнітивним 

критерієм (констатувальний етап) 

 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на констатувальному 

етапі експерименту за когнітивним критерієм більшість майбутніх учителів 

початкової школи мають низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – знання щодо здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ низький рівень знань має 42,74 % майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 42,50% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,24%; за показником – знання щодо здійснення 

діагностувальної діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 41,94 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 41,67%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,27%; за 

показником – знання щодо здійснення освітньої діяльності – в ЕГ низький рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 43,55% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 44,17%  майбутніх учителів початкової 

 

Показники 

Групи  Рівні 

низький середній достатній високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Знання щодо 
здійснення 
дослідницької 
діяльності  

КГ 51 42,50 25 20,83 23 19,17 21 17,50 

ЕГ 53 42,74 25 20,16 25 20,16 21 16,94 

Знання щодо 
здійснення  
діагностувальної 
діяльності 

КГ 50 41,67 27 22,50 24 20,00 19 15,83 

ЕГ 52 41,94 28 22,58 26 20,97 18 14,52 

Знання щодо 
здійснення 
освітньої 
діяльності 

КГ 53 44,17 22 18,33 23 19,17 22 18,33 

ЕГ 54 43,55 26 20,97 25 20,16 19 15,32 

Аналітико-
рефлексійні 
знання  

КГ 52 43,33 24 20,00 24 20,00 20 16,67 

ЕГ 54 43,55 26 20,97 24 19,35 20 16,13 
Середнє значення  КГ  42,92  20,41  19,59  17,08 

ЕГ  42,95  21,16  20,16  15,73 
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школи, відхилення складає – (–0,62%); за показником – аналітико-рефлексійні 

знання майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ низький рівень готовності 

мають 43,55% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 43,33% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – 0,22%. 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на констатувальному етапі експерименту за когнітивним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – знання щодо здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ середній рівень готовності мають 20,16% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,83% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,63%); за показником – знання щодо 

здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 22,58 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 22,50% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,08%; за показником – знання щодо здійснення освітньої 

діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь мають 20,97% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,13% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 2,84%; за 

показником – аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів початкової 

школи – в ЕГ середній рівень готовності мають 20,97% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,97%. 

На достатньому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

констатувальному етапі експерименту за когнітивним критерієм спостерігаємо 

такий розподіл: за показником – знання щодо здійснення дослідницької 

діяльності – в ЕГ достатній рівень готовності мають 20,16% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 19,17% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,99%; за показником – знання щодо здійснення 

діагностувальної діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 20,97 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, 
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відхилення складає – 0,97%; за показником – знання щодо здійснення освітньої 

діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь мають 20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17%  

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,99%; за 

показником – аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів початкової 

школи – в ЕГ достатній рівень готовності мають 19,35% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–0,65%). 

Щодо високого рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

констатувальному етапі експерименту за когнітивним критерієм спостерігаємо 

такий розподіл: за показником – знання щодо здійснення дослідницької 

діяльності – в ЕГ високий рівень готовності мають 16,94% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 17,50% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–0,56%); за показником – знання щодо здійснення 

діагностувальної діяльності – в ЕГ високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 14,52 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 15,83%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–1,31%); 

за показником – знання щодо здійснення освітньої діяльності – в ЕГ високий 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 15,32% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,33%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–3,01%); за показником – аналітико-

рефлексійні знання майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ високий рівень 

готовності мають 16,13% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 16,67% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,54%). 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі експерименту 

за когнітивним критерієм у вчителів початкової школи на низькому рівні 

сформованості в ЕГ мають 42,92 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 42,95% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,03%); 

на середньому рівні сформованості в ЕГ мають 20,41 % майбутніх учителів 
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початкової школи, у КГ – 21,16% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,25%; на достатньому рівні сформованості в ЕГ мають 

19,59% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,16% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,57%); на високому рівні 

сформованості в ЕГ мають 17,08% майбутніх учителів початкової школи, у КГ –

15,73% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 1,35%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за когнітивним 

критерієм на констатувальному етапі представлені на рисунку 3.2. 

 
Рис. 3.2. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за когнітивним 

критерієм (констатувальний етап) 

 

Сформованість дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи за діяльнісним критерієм діагностували за показниками щодо 

оцінювання рівня сформованості вмінь розв’язувати діагностувальні завдання, 
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умінь розв’язувати пошуково-інформаційні завдання, умінь розв’язувати 

проєктувальні, конструктивні завдання, умінь розв’язувати аналітико-

рефлексійні завдання в педагогічній діяльності (табл. 3.6).   

Таблиця 3.6  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за діяльнісним 

критерієм (констатувальний етап) 
Показники Групи  Рівні 

низький  середній  достатній  високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Уміння розв’язувати 
діагностувальноі 
завдання  

КГ 52 3,33 24 20,00 24 20,00 20 16,67 

ЕГ 54 3,55 26 20,97 24 19,35 20 16,13 
Уміння розв’язувати 
пошуково-
інформаційні 
завдання  

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 49 39,52 28 22,58 26 20,97 21 16,94 

Уміння розв’язувати 
проєктувальні, 
конструктивні 
завдання  

КГ 53 44,17 22 18,33 23 19,17 22 18,33 

ЕГ 54 43,55 26 20,97 25 20,16 19 15,32 

Уміння розв’язувати 
аналітико-
рефлексійні завдання  

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 49 39,52 28 22,58 26 20,97 21 16,94 
Середнє значення КГ  41,88  20,42  19,79  17,91 

ЕГ  41,54  21,78  20,36  16,32 
 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на констатувальному 

етапі експерименту за діяльнісним критерієм більшість майбутніх учителів 

початкової школи мають низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – уміння розв’язувати діагностувальні 

завдання – в ЕГ низький рівень мають 43,55% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 43,33% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,22%; за показником – уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання 

– в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

39,53 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,00%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,47%); за показником – уміння 

розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ низький рівень 
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сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 43,55% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 44,17%  майбутніх учителів початкової 

школи, відхилення складає – (–0,62%); за показником – уміння майбутніх 

учителів початкової школи розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання – в 

ЕГ низький рівень готовності мають 39,52% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 40,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–0,48%). 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту за діяльнісним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати 

діагностувальні завдання – в ЕГ середній рівень готовності мають 20,97% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за показником – уміння 

розв’язувати пошуково-інформаційні завдання – в ЕГ середній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 22,58 % майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 21,67% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,91%; за показником – уміння розв’язувати проєктувальні, 

конструктивні завдання – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 20,97% майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 18,33%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 2,64%; за 

показником – уміння розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання майбутніх 

учителів початкової школи – в ЕГ середній рівень готовності мають 22,58% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 21,67% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,91%. 

На достатньому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

констатувальному етапі експерименту за діяльнісним критерієм спостерігаємо 

такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати діагностувальні завдання – 

в ЕГ достатній рівень готовності мають 19,35% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–0,65%); за показником – уміння розв’язувати пошуково-інформаційні 
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завдання – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь мають 20,97 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00%  

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за 

показником – уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ 

достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,99%; за показником – уміння 

розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання майбутніх учителів початкової 

школи – в ЕГ достатній рівень готовності мають 20,97% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,97%. 

На високому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту за діяльнісним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати 

діагностувальні завдання – в ЕГ високий рівень готовності мають 16,13% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 16,67% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–0,54%); за показником – уміння 

розв’язувати пошуково-інформаційні завдання – в ЕГ високий рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 16,94 % майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 18,33%  майбутніх учителів початкової 

школи, відхилення складає – (–1,39%); за показником – уміння розв’язувати 

проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ високий рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 15,32% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 18,33%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–3,01%); за показником – уміння розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання 
майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ високий рівень готовності мають 

16,94% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–1,39%). 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі експерименту 
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за діяльнісним критерієм у вчителів початкової школи на низькому рівні 

сформованості в ЕГ мають 41,88 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 41,54% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,34%; на 

середньому рівні сформованості в ЕГ має 20,42% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 21,78% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–1,36%); на достатньому рівні сформованості в ЕГ мають 19,79% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 20,36% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–0,57%); на високому рівні сформованості в ЕГ мають 

17,91% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 16,32% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 1,59%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за діяльнісним 

критерієм на констатувальному етапі педагогічного експерименту представлені 

на рисунку 3.3. 

 
Рис. 3.3. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за діяльнісним 

критерієм (констатувальний етап) 
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діагностувальної діяльності, здатність до аналізу й синтезу, здатність до 

рефлексійної діяльності загалом, здатність до самовдосконалення (табл. 3.7).  

Таблиця 3.7 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів за рефлексійним критерієм 

(констатувальний етап) 
Показники Групи  Рівні 

низький середній достатній високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Здатність об’єктивно 
оцінювати 
результати 
дослідницької та 
діагностувальної 
діяльності  

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 

ЕГ 52 41,94 28 22,58 26 20,97 18 14,52 

Здатність до аналізу 
й синтезу  

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 49 39,52 28 22,58 26 20,97 21 16,94 
Здатність до 
рефлексійної 
діяльності загалом 

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 

ЕГ 52 41,94 28 22,58 26 20,97 18 14,52 
Здатність до 
самовдосконалення  

КГ 51 42,50 26 21,67 24 20,00 19 15,83 
ЕГ 54 43,55 27 21,77 25 20,16 18 14,52 

Середнє значення КГ  41,46  22,09  20,41  16,04 
ЕГ  41,74  22,38  20,75  15,13 

 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на констатувальному 

етапі педагогіного експерименту за рефлексійним критерієм більшість майбутніх 

учителів має низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь. 

Так, за показником – здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької 

та діагностувальної діяльності – в ЕГ низький рівень готовності мають 41,94 % 

майбутніх учителів, у КГ – 41,67% майбутніх учителів, відхилення складає – 

0,27%; за показником – здатність до аналізу й синтезу – в ЕГ низький рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 39,52% майбутніх 

учителів, у КГ – 40,00% майбутніх учителів, відхилення складає – (–3,48%); за 

показником – здатність до рефлексійної діяльності в цілому – в ЕГ низький рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 41,94% майбутніх 

учителів, у КГ – 41,67% майбутніх учителів, відхилення складає – 0,27%; за 
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показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ низький рівень готовності 

мають 43,55 % майбутніх учителів, у КГ – 42,50% майбутніх учителів, 

відхилення складає – 1,05%. 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на констатувальному етапі педагогічного експерименту за рефлексійним 

критерієм маємо такий розподіл: за показником – здатність об’єктивно 

оцінювати результати дослідницької та діагностичної діяльності – в ЕГ – 22,58 

% майбутніх учителів, у КГ – 22,50% майбутніх учителів, відхилення складає – 

0,08%; за показником – здатність до аналізу й синтезу – в ЕГ 22,58% майбутніх 

учителів, у КГ – 21,67% майбутніх учителів, відхилення складає – 0,91%; за 

показником – здатність до рефлексійної діяльності загалом – в ЕГ середній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 22,58% майбутніх 

учителів, у КГ – 22,50% майбутніх учителів, відхилення складає – 0,08%; за 

показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ середній рівень готовності 

мають 21,77 % майбутніх учителів, у КГ – 21,67% майбутніх учителів, 

відхилення складає – 0,10%. 

За рефлексійним критерієм на достатньому рівні сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь на констатувальному етапі експерименту 

розподіл респондентів такий: за показником – здатність об’єктивно оцінювати 

результати дослідницької та діагностувальної діяльності – в ЕГ достатній рівень 

готовності мають 20,97 % майбутніх учителів, у КГ – 20,83% майбутніх учителів, 

відхилення складає – 0,14%; за показником – здатність до аналізу й синтезу – в 

ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

20,97% майбутніх учителів, у КГ – 20,83% майбутніх учителів, відхилення 

складає – 0,14%; за показником – здатність до рефлексійної діяльності загалом – 

в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 

20,97% майбутніх учителів, у КГ – 22,83 % майбутніх учителів, відхилення 

складає – (–1,86%); за показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ 

достатній рівень готовності мають 20,16 % майбутніх учителів, у КГ – 20,00% 

майбутніх учителів, відхилення складає – 0,16%. 
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Високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь за 

рефлексійним критерієм на констатувальному етапі експерименту мають: за 

показником – здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 

діагностувальної діяльності – в ЕГ 14,52 % майбутніх учителів, у КГ – 15,00% 

майбутніх учителів, відхилення складає – (–0,48%); за показником – здатність до 

аналізу й синтезу – в ЕГ 16,94% майбутніх учителів, у КГ – 18,33% майбутніх 

учителів, відхилення складає – (–1,39%); за показником – здатність до 

рефлексійної діяльності загалом – в ЕГ 14,52% майбутніх учителів, у КГ – 15,00 

% майбутніх учителів, відхилення складає – (–0,48%); за показником – здатність 

до самовдосконалення – в ЕГ 14,52% майбутніх учителів, у КГ – 15,83% 

майбутніх учителів, відхилення складає – (–1,31%). 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на констатувальному етапі експерименту 

за рефлексійним критерієм у вчителів початкової школи на низькому рівні 

сформованості в ЕГ має 41,74 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

41,46% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,28%; на 

середньому рівні сформованості в ЕГ мають 22,38% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 22,09% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,29%; на достатньому рівні сформованості в ЕГ мають 

20,75% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,41% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,34%; на високому рівні сформованості 

в ЕГ мають 15,13% майбутніх учителів початкової школи, у КГ –16,04% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–0,91%). 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за рефлексивним критерієм на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту представлено на 

рисунку 3.4. 
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Рис 3.4. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за рефлексійним критерієм 

(констатувальний етап) 

Зведену інформацію щодо рівня вияву сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи експериментальних 

й контрольної груп у відсотковому співвідношенні на констатувальному етапі 

експерименту презентовано графічно на рисунку 3.5.   

 
Рис. 3.5. Рівні вияву сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів ЕГ і КГ на констатувальному етапі експерименту 
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Результати констатувального етапу педагогічного експерименту свідчать 

про низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи, що зумовлює необхідність упровадження 

розробленої структурно-функційної дидактичної моделі на основі створення 

сформулбованих на гіпотетичному рівні дидактичних умов. Крім цього, аналіз 

вхідних даних підтвердив подібність експериментальної і контрольної груп у 

розподілі студентів за наявним рівнем вияву сформованості дослідницько-

діагностичних умінь (за всіма критеріами), що дало верифіковані підстави 

вважати вхідні параметри вирівняними та розпочати здійснення формувального 

етапу експерименту.  

На формувальному етапі педагогічного експерименту було впроваджено 

структурно-функційну дидактичну модель формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін, фундаційну основу якої становить створення 

відповідної сукупності провідної та супідрядних дидактичних умов. 

Після завершення формувального етапу педагогічного експерименту було 

здійснено діагностування вияву рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи (контрольний етап 

педагогічного експерименту). За мотиваційним критерієм діагностувалися 

показники щодо оцінювання мотивації до здійснення дослідницької діяльності, 

мотивації до здійснення діагностувальної діяльності, мотивація до здійснення 

освітньої діяльності, ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкової школи. 

Результати діагностування наведено в таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів за мотиваціним критерієм 

(контрольний етап) 
Показники Групи  Рівні 

Низький середній достатній високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Мотивація до 
здійснення 

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 
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дослідницької 
діяльності 

ЕГ 34 27,42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 

Мотивація до 
здійснення 
діагностувальної 
діяльності 

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 35 28,22 23 18,55 26 20,97 40 32,26 

Мотивація до 
здійснення 
освітньої діяльності 

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 

ЕГ 34 27, 42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 
Ціннісні орієнтації 
майбутніх учителів 
початкової школи 

КГ 51 42,50 26 21,67 24 20,00 19 15,83 

ЕГ 33 26,61 25 20,16 27 21,77 39 31,45 
Середнє значення КГ  41,46  22,09  20,41  16,04 

ЕГ  27,62  19,36  21,56  31,64 
 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на контрольному етапі 

педагогічного експерименту за мотиваційним критерієм у більшості майбутніх 

учителів КГ залишився низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – мотивація до здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 27,42 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 41,67% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,25%); 

за показником – мотивація до здійснення діагностичної діяльності – в ЕГ низький 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 28,22% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,00%  майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–11,78%); за показником – мотивація 

до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 27,42% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 41,67 % майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–14,25%); за показником – ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової 

школи – в ЕГ низький рівень сфоромованості дослідницько-діагностичних умінь 

мають 21,61% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 42,50% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – (–20,89%).  

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на контрольному етапі експерименту за мотиваційним критерієм спостерігаємо 

розподіл респондентів: за показником – мотивація до здійснення дослідницької 
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діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-діагностичних 

мають 19,36% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 22,50 % майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – (–3,14%); за показником – 

мотивація до здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ середній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 18,55% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 21,67%  майбутніх учителів початкової 

школи, відхилення складає – (–3,12%); за показником – мотивація до здійснення 

освітньої діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 19,36% майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 22,50%  майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–3,14%); 

за показником – ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ 

середній рівень готовності мають 20,16% майбутніх учителів початкової школи, 

у КГ – 21,67% майбутніх учителів початкової школи, відхилення             

складає – (–1,51%). 

Щодо достатнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на контрольному етапі педагогічного експерименту за мотиваційним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – мотивація до здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,83% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,94%; за 

показником – мотивація до здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ 

достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

20,97% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за показником – мотивація до 

здійснення освітньої діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 21,77% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,83% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,94%; за показником – ціннісні орієнтації майбутніх учителів початкової 

школи – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних 
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мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – 1,77%. 

Високий рівень сформованість дослідницько-діагностичних умінь на 

контрольному етапі педагогічного експерименту за мотиваційним критерієм 

маємо: за показником – мотивація до здійснення дослідницької діяльності – в ЕГ 

високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних мають 21,77% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 15,0% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 16,45%; за показником – мотивація до 

здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ високий рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 32,26% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 13,93%; за показником – мотивація до здійснення освітньої діяльності – в ЕГ 

високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 31,45% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 15,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 16,45%; за показником – ціннісні 

орієнтації майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ високий рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 31,45% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 15,83% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–15,62%). 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту за мотиваційним критерієм у вчителів початкової школи на 

низькому рівні сформованості в ЕГ мають 27,62 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 41,46% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–13,84%); на середньому рівні сформованості в ЕГ мають 

19,36 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 22,09% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–2,73%); на достатньому рівні 

сформованості в ЕГ має 21,56 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,41% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 1,15%; на 

високому рівні сформованості в ЕГ мають 31,64% майбутніх учителів початкової 
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школи, у КГ – 16,04% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 15,60%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за мотиваційним критерієм на 

контрольному етапі педагогічного екперименту представлені на рисунку 3.6. 

 
Рис. 3.6. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за мотиваційним критерієм 

(контрольний етап) 

 

На формувальному етапі експерименту сформованість дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за когнітивним 

критерієм діагностувалася за показниками оцінювання рівня знань щодо 

здійснення дослідницької діяльності, знань щодо діагностувальної діяльності, 

знань щодо здійснення освітньої діяльності та аналітико-рефлексійних знань 

(табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів за когнітивним критерієм 

(контрольний етап) 
 

Показники 

Групи  Рівні 

низький середній достатній високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Знання щодо 
здійснення 
дослідницької 
діяльності  

КГ 48 0,00 24 20,00 24 20,00 24 20,00 

ЕГ 33 26,61 25 20,16 27 21,77 39 31,45 

Знання щодо 
здійснення 
діагностувальної 
діяльності 

КГ 50 41,66 23 19,17 24 20,00 23 19,17 

ЕГ 34 27,42 26 20,97 26 20,97 38 30,65 

Знання щодо 
здійснення 
освітньої 
діяльності 

КГ 49 40,83 24 20,00 25 20,83 22 18,34 

ЕГ 33 26,61 27 21,71 27 21,71 37 29,84 

Аналітико-
рефлексійні 
знання  

КГ 50 41,66 23 19,17 24 20,00 23 19,17 

ЕГ 33 26,61 25 20,16 27 21,77 39 31,45 
Середнє значення КГ  41,46  22,09  20,41  16,04 

ЕГ  26,81  20,76   21,57  30,86 
 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на контрольному етапі 

педагогічного експерименту за когнітивним критерієм майже третина майбутніх 

учителів початкової школи мають високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – знання щодо здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ низький рівень знань мають 26,61% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 40,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–18,39%); за показником – знання щодо здійснення 

діагностувальної діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 27,42% майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 41,66% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,24%); 

за показником – знання щодо здійснення освітньої діяльності – в ЕГ низький 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 26,61% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,83% майбутніх учителів 
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початкової школи, відхилення складає – (–14,22%); за показником – аналітико-

рефлексійні знання майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ низький рівень 

готовності мають 26,61% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 41,66% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–15,05%). 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на контрольному етапі педагогічного експерименту за когнітивним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – знання щодо здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,16%; за 

показником – знання щодо здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ 

середній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 20,97% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 1,80%; за показником – знання щодо 

здійснення освітньої діяльності – в ЕГ середній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 21,71% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 1,71%; за показником – аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів 

початкової школи – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 20,16% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

19,17% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,99%. 

На достатньому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

контролькому етапі педагогічного експерименту за когнітивним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – знання щодо здійснення 

дослідницької діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ –

20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 1,77%; за 

показником – знання щодо здійснення діагностувальної діяльності – в ЕГ 

достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 20,97 

% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів 
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початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за показником – знання щодо 

здійснення освітньої діяльності – в ЕГ достатній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 21,71% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,83% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 0,88%; за показником – аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів 

початкової школи – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–1,77%). 

Щодо високого рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

контрольному етапі експерименту за когнітивним критерієм спостерігаємо такий 

розподіл: за показником – знання щодо здійснення дослідницької діяльності – в 

ЕГ високий рівень готовності має 31,45% майбутніх учителів початкової школи, 

у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 

11,45%; за показником – знання щодо здійснення діагностувальної діяльності – 

в ЕГ високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

30,65% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 19,17% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 11,48%; за показником – знання щодо 

здійснення освітньої діяльності – в ЕГ високий рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь має 29,84% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 18,34% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 11,50%; за показником – аналітико-рефлексійні знання майбутніх учителів 

початкової школи – в ЕГ високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 31,45 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

19,17% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 12,28%. 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту за когнітивним критерієм у вчителів початкової школи на 

низькому рівні в ЕГ мають 26,81% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

41,46% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,65%); 

на середньому рівні в ЕГ мають 20,76% майбутніх учителів початкової школи, у 



180 
 

КГ – 22,09% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–

1,33%); на достатньому рівні сформованості в ЕГ має 21,57% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,41% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 1,16%; на високому рівні в ЕГ мають 30,86% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 16,04% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 14,82%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за когнітивним критерієм на 

контрольному етапі представлено на рисунку 3.7. 

 

 
Рис. 3.7. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за когнітивним критерієм (контрольний 

етап) 
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умінь розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання, умінь розв’язувати 

аналітико-рефлексійні завдання в педагогічній діяльності (табл. 3.10).   

 

Таблиця 3.10  

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів за діяльнісним критерієм 

(контрольний етап) 
Показники Групи Рівні 

низький середній достатній високий 
 

абс % абс % абс % абс % 
Уміння розв’язувати 
діагностувальні 
завдання  

КГ 52 43,33 24 20,00 24 20,00 20 16,67 

ЕГ 33 26,61 27 21,77 27 21,77 37 29,84 

Уміння розв’язувати 
пошуково-
інформаційні 
завдання  

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 34 27,42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 

Уміння розв’язувати 
проєктувальні, 
конструктивні 
завдання  

КГ 53 44,17 22 18,33 23 19,17 22 18,33 

ЕГ 34 27,42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 

Уміння розв’язувати 
аналітико-
рефлекійвні завдання  

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 33 26,61 27 21,77 27 21,77 37 29,84 
Середнє значення КГ  41,88  20,42  19,79  17,91 

ЕГ  27,02  20,57  21,77  30,65 
 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на контрольному етапі 

педагогічного експерименту за діяльнсіним критерієм більшість майбутніх 

учителів початкової школи мають високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь. Так, за показником – уміння розв’язувати діагностувальні 

завдання – в ЕГ низький рівень мають 26,61% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 43,33% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– (–16,72%); за показником – уміння розв’язувати пошуково-інформаційні 

завдання – в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь мають 27,42% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 40,00% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–12,58%); за 

показником – уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ 
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низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 27,42% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 44,17% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–16,75%); за показником – уміння 

розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання ма – в ЕГ низький рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 26,61% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 40,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–13,39%). 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на контрольному етапі педагогічному експерименту за діяльнісним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати 

діагностувальні завдання – в ЕГ середній рівень готовності має 21,77% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 1,77%; за показником – уміння розв’язувати пошуково-

інформаційні завдання – в ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних умінь мають 19,36% майбутніх учителів початкової школи, у КГ 

– 21,67% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–2,31%); 

за показником – уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в 

ЕГ середній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 

19,36% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 1,03%; за показником – уміння 

розв’язувати аналітико-рефлексійні завдання – в ЕГ середній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 21,67% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 0,10%. 

На достатньому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

контрольному етапі педагогічного експерименту за діяльнісним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати 

діагностувальні завдання – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 1,77%; за 
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показником – уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання – в ЕГ 

достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 

21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 1,77%; за показником – уміння 

розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ достатній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 21,77% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 19,17% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 2,60%; за показником – уміння розв’язувати аналітико-

рефлексійні завдання – в ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

20,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 1,77%. 

На високому рівні сформованості дослідницько-діагностичних умінь на 

контрольному етапі педагогічного експерименту за діяльнісним критерієм 

спостерігаємо такий розподіл: за показником – уміння розв’язувати 

діагностувальні завдання – в ЕГ високий рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 29,84% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

16,67% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 13,17%; за 

показником – уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання – в ЕГ 

високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 31,45% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 13,12%; за показником – уміння 

розв’язувати проєктувальні, конструктивні завдання – в ЕГ високий рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 31,45 % майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 13,12%; за показником – уміння розв’язувати аналітико-

рефлексійні завдання майбутніх учителів початкової школи – в ЕГ високий 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних мають 29,84 % майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 11,51%. 
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Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту за діяльнісним критерієм у вчителів початкової школи на 

низькому рівні в ЕГ мають 27,02% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

41,88% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,86%); 

на середньому рівні в ЕГ мають 20,57% майбутніх учителів початкової школи, у 

КГ – 20,42% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 0,15%; 

на достатньому рівні в ЕГ мають 21,77% майбутніх учителів початкової школи, 

у КГ – 19,79% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 

1,98%; на високому рівні в ЕГ мають 30,65% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ –17,91% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає 

– 12,74%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за діяльнісним 

критерієм на контрольному етапі педагогічного експерименту представлені на 

рисунку 3.8. 

 
Рис. 3.8. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за діяльнісним критерієм (контрольний 

етап) 
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КГ Уміння розв’язувати діагностувальні завдання 

ЕГ Уміння розв’язувати діагностувальні завдання 

КГ Уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання 

ЕГ Уміння розв’язувати пошуково-інформаційні завдання 

КГ Уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні 
завдання 

ЕГ Уміння розв’язувати проєктувальні, конструктивні 
завдання 

КГ Уміння розв’язувати аналітико-рефлекійвні завдання 

ЕГ Уміння розв’язувати аналітико-рефлекійвні завдання 

Високий Достатній Середній Низький
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На контрольному етапі сформованість дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи за рефлексійним критерієм діагностували 

за показниками щодо здатності об’єктивно оцінювати результати дослідницької 

та діагностувальної діяльності, здатності до аналізу й синтезу, здатності до 

рефлексивної діяльності загалом, здатність до самовдосконалення (табл. 3.11).  

 

Таблиця 3.11 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-
діагностичних умінь майбутніх учителів за рефлексійним критерієм 

(контрольний етап) 
 

Показники 

 

Групи  

Рівні 
низький середній  достатній  високий 

 
абс % абс % абс % абс % 

Здатність об’єктивно 
оцінювати результати 
дослідницької та 
діагностувальної 
діяльності  

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 

ЕГ 34 27,42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 

Здатність до аналізу й 
синтезу 

КГ 48 40,00 26 21,67 24 20,00 22 18,33 

ЕГ 34 27,42 25 20,16 26 20,97 39 31,45 
Здатність до 
рефлексійної 
діяльності загалом  

КГ 50 41,67 27 22,50 25 20,83 18 15,00 

ЕГ 34 27,42 24 19,36 27 21,77 39 31,45 
Здатність до 
самовдосконалення  

КГ 51 42,50 26 21,67 24 20,00 19 15,83 
ЕГ 34 27,42 25 20,16 26 20,97 39 31,45 

Середнє значення КГ  41,46  22,09  20,41  16,04 
ЕГ  27,42  19,76  21,37  31,45 

 

Аналіз результатів діагностування засвідчив, що на контрольному етапі 

експерименту за рефлексійним критерієм більшість майбутніх учителів мають 

високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь. Так, за 

показником – здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 

діагностувальної діяльності – в ЕГ низький рівень сформованості дослідницько-

діагностичних мають 27,42% майбутніх учителів, у КГ – 41,67% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,25%); за показником – 

здатність до аналізу й синтезу – в ЕГ низький рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 27,42% майбутніх учителів початкової 
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школи, у КГ – 40,00% майбутніх учителів, відхилення складає – (–12,58%); за 

показником – здатність до рефлексійної діяльності в цілому – в ЕГ низький 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь має 27,42% майбутніх 

учителів, у КГ – 41,67 % майбутніх учителів, відхилення складає – (–14,25%); за 

показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ низький рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 27,42 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 42,50% майбутніх учителів, відхилення складає –            

(–15,08%). 

Щодо середнього рівня сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

на контрольному етапі педагогічної експерименту за рефлексивним критерієм 

маємо такий розподіл: за показником – здатність об’єктивно оцінювати 

результати дослідницької та діагностувальної діяльності – в ЕГ 19,36% 

майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 22,50% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – (–3,14%); за показником – здатність до 

аналізу й синтезу – в ЕГ 20,16% майбутніх учителів, у КГ – 21,67% майбутніх 

учителів початкової школи, відхилення складає – (–1,51%); за показником – 

здатність до рефлексійної діяльності загалом – в ЕГ середній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 19,36% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 22,50% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–3,14%); за показником – здатність до самовдосконалення 

– в ЕГ середній рівень готовності має 20,16% майбутніх учителів, у КГ – 21,67% 

майбутніх учителів, відхилення складає – (–1,51). 

За рефлексійним критерієм на достатньому рівні сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь на контрольному етапі експерименту 

розподіл респондентів такий: за показником – здатність об’єктивно оцінювати 

результати дослідницької та діагностувалльної діяльності – в ЕГ достатній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 21,77 % майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,83% майбутніх учителів почоткової школи, 

відхилення складає – 0,94%; за показником – здатність до аналізу й синтезу – в 

ЕГ достатній рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь мають 
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20,97 % майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,97%; за показником – здатність до 

рефлексійної діяльності загалом – в ЕГ достатній рівень сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь мають 21,77% майбутніх учителів початкової 

школи, у КГ – 20,83% майбутніх учителів, відхилення складає – 0,94%; за 

показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ достатній рівень 

сформованості дослідницько-діагностичних мають 20,97% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 20,00% майбутніх учителів, відхилення 

складає – 0,97%. 

Високий рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь за 

рефлексійним критерієм на контрольному етапі експерименту мають: за 

показником – здатність об’єктивно оцінювати результати дослідницької та 

діагностувальної діяльності – в ЕГ 31,45% майбутніх учителів початкової школи, 

у КГ – 15,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 

16,45%;  за показником – здатність до аналізу й синтезу – в ЕГ 31,45% майбутніх 

учителів початкової школи, у КГ – 18,33% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 13,12%; за показником – здатність до рефлексійної 

діяльності загалом – в ЕГ 31,45% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

15,00% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 16,45%; за 

показником – здатність до самовдосконалення – в ЕГ 31,45% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 15,83% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – 15,62%. 

Середнє значення сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі експерименту за 

рефлексійним критерієм у вчителів початкової школи на низькому рівні 

сформованості в ЕГ мають 27,42% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 

41,46% майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – (–14,04%); 

на середньому рівні сформованості в ЕГ мають 19,76% майбутніх учителів 

початкової школи, у КГ – 22,09% майбутніх учителів початкової школи, 

відхилення складає – (–2,33%); на достатньому рівні сформованості в ЕГ мають 
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21,37% майбутніх учителів початкової школи, у КГ – 20,41% майбутніх учителів 

початкової школи, відхилення складає – 0,96%; на високому рівні сформованості 

в ЕГ мають 31,45% майбутніх учителів початкової школи, у КГ –16,04% 

майбутніх учителів початкової школи, відхилення складає – 15,41%. 

Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи за рефлексійним 

критерієм на контрольному етапі педагогічного експерименту представлено на 

рисунку 3.9. 

 
Рис.  

Рис. 3.9. Результати діагностування рівнів сформованості дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів за рефлексійним критерієм 

(контрольний етап) 

 

Задля конкретизації даних порівняльного аналізу щодо рівня 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи експериментальної та контрольної груп було застосовано 
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дослідницької та діагностувальної діяльності 

ЕГ Здатність об’єктивно оцінювати результати 
дослідницької та діагностувальної діяльності 
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ЕГ Здатність до самовдосконалення 

Високий Достатній Середній Низький
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критерій згоди χ2 Пірсона, що ґрунтується на наближенні частоти вияву ознаки в 

різних вибірках, виміряної за номінативною шкалою [234]. 

Коефіцієнт 
2χ Пірсона дорівнює сумі квадратів відхилень результатів 

останнього вимірювання від першого. У загальному вигляді розрахунок 

коефіцієнта 
2χ Пірсона здійснюється за формулою: 

  (3.1) 

де  – частоти результатів спостережень на констатувальному етапі; 

𝑛𝑛𝑖𝑖2– частоти результатів спостережень, зроблених на контрольному етапі;  

i – загальна кількість груп, на які розділилися результати спостережень. 

 

Результати порівняння рівнів сформованості дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі 

педагогічного експерименту представлено в таблиці 3.12. 

 

Таблиця 3.12 

Результати порівняння рівнів сформованості дослідницько-діагностичних 
умінь майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі 

педагогічного експерименту 
Рівні КГ( =120) ЕГ ( =124) ЕГ-КГ Значення критерію 

 осіб % осіб %   
(p<0.05) 

Низький  50 41,66 34 27, 42 - 14,24  

 

χ2=7,311 

 

 

χ2=7,815 

 

Середній  23 19,17 24 19,36 + 0,19 

Достатній  24 20,00 27 21,77 + 1,77 

Високий  23 19,17 39 31,45 + 12,28 

Розподіл майбутніх учителів початкової школи КГ та ЕГ за рівнями 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь свідчить про позитивну 

динаміку (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Розподіл за рівнями сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи на контрольному етапі педагогічного 

експерименту 

 

Таким чином, можемо констатувати, що за результатами реалізації 

формувальних заходів  (дидактичних, організаційно-дидактичних і психолого-

дидактичних впливів) суттєві позитивні динамічні зрушення спостерігалися 

щодо вияву певних компетентностей (на рівні окремих здатностей): предметно-

методична компетентність (здатність добирати й використовувати сучасні 

ефективні методики й технології навчання, виховання й розвитку учнів; 

здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на 

засадах компетентнісного підходу); інформаційно-цифрова компетентність 

(здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і 

критично оцінювати інформацію, оперувати нею в професійній діяльності); 

психологічна компетентність (здатність визначати й ураховувати в освітньому 

процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів); емоційно-етична 

компетентність (здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття й емоції, 

потреби, керувати власними емоційними станами); компетентність 

педагогічного партнерства (здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної й 

особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі); 
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проєктувальна компетентність (здатність проєктувати осередки навчання, 

виховання й розвитку учнів); прогностична компетентність (здатність 

прогнозувати результати освітнього процесу; здатність планувати освітній 

процес); організаційна компетентність (здатність організовувати процес 

навчання, виховання й розвитку учнів; здатність організовувати різні види й 

форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів); оцінювально-аналітична 

компетентність (здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів; 

здатність аналізувати результати навчання учнів; здатність забезпечувати 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів); інноваційна 

компетентність (здатність використовувати інновації в професійній діяльності; 

здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у 

педагогічній діяльності); рефлексійна компетентність (здатність здійснювати 

моніторинг власної педагогічної діяльності й визначати індивідуальні 

професійні потреби). 

Проведені статистичні розрахунки засвідчили дієвість імплементації 

структурно-функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін на основі створення сукупності відповідних 

дидактичних умов. 

 

Висновки до розділу 3 

Програмою дослідно-експериментальної роботи передбачалась 

експериментальна перевірка дієвості авторської структурно-функційної 

дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін.  

Педагогічний експеримент проведено в три етапи (констатувальний, 

формувальний та контрольний. 

На констатувальному етапі проведення педагогічного експерименту 

відповідно до визначених критеріїв та із застосуванням дібраного 



192 
 

діагностувального інструментарію (педагогічне спостереження, анкетування, 

метод незалежних експертів, вивчення досвіду формування професійно-значущих 

умінь у майбутніх учителів початкової школи та ін.) було з’ясовано наявний 

рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь у майбутніх учителів 

початкової школи. 

Метою формувального етапу педагогічного експерименту було передбачено 

перевірку сформульованого на початку дослідження на гіпотетичному рівні 

припущення про те, що розроблення, теоретичне обґрунтування структурно-

функційної дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін, фундаційну основу якої становить створення відповідної сукупності 

провідної та супідрядних дидактичних умов, а також її імплементація в освітню 

діяльність педагогічних закладів вищої освіти забезпечить суттєве підвищення 

ефективності та функційної результативності формування досліджуваного 

дидактичного феномена. 

Перед початком проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту було визначено дві групи (експериментальна група (ЕГ) – 124 

майбутніх учителів початкової школи; контрольна група (КГ) – 120 майбутніх 

учителів початкової школи). Отже, експериментальною роботою було охоплено 

244 респонденти. 

Основними формувальними заходами було передбачено реалізацію 

дидактичних, організаційно-дидактичних і психолого-дидактичних впливів. 

Проведений експеримент дав змогу: здійснити констатувальне 

діагностування рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи, апробувати складові структурно-

функційної дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін, здійснити повторне діагностування рівнів 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи, перевірити гіпотезу дослідження; узагальнити результати.  
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У процесі педагогічного експерименту здійснювалась експериментальна 

перевірка розвитку окремих компонентів дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи, зокрема: мотиваційно-дослідницького, 

когнітивно-конструктивного, діяльнісно-проєктного, рефлекійвно-

діагностувального. Експериментальна перевірка характеристики досліджуваних 

сукупностей (КГ та ЕГ) на початку – збігаються, а кінцеві (після закінчення 

експерименту) – відрізняються, що дає підстави дійти висновку про те, що ефект 

змін обумовлений формувальними заходами через реалізацію дидактичних, 

організаційно-дидактичних і психолого-дидактичних впливів. Результати, 

отримані на констатувальному етапі педагогічного експерименту свідчать про 

низький рівень сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи, що зумовлює необхідність упровадження 

розробленої дидактичної моделі сформульованих на основі створення на 

гіпотетичному рівні дидактичних умов (провідної та супідрядних).  

Вимірювання рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи ґрунтувалося на комплексному 

діагностуванні певної сукупності показників, їх виявів за відповідними 

критеріями в процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

Діагностування рівнів вияву сформованості дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи здійснювалося за допомогою дібраного 

діагностувального інструментарію (валідативних верифікованих методів і 

методик діагностування). Статистичний аналіз оброблення отриманих 

результатів здійснювався із застосуванням значення критерію узгодженості 

Пірсона (χ2).  

На контрольному етапі педагогічного експерименту результати порівняння 

рівнів сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи, що кількість студентів ЕГ з низьким рівнем значно менше 

(на 14,24%), ніж в КГ. Відбувся перерозподіл і щодо високого рівня 

сформованості дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 

початкової школи (різниця між ЕГ та КГ складає 12,28%). Спостережне значення 
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критерію χ2=7,311 дає підстави стверджувати про суттєві зміни в рівнях успішної 

сформованості досліджуваного в макйбутніх учителів ЕГ як результату 

дидактичного впливу формувальних заходів. 

Проведені статистичні розрахунки засвідчили дієвість імплементації 

структурно-функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін. 

Основний зміст третього розділу дисертації «Експериментальна апробація 

дидактичної моделі формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх 

учителів початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін» висвітлено в наукових публікаціях авторки [79; 87]. 

  



195 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

У дисертаційній праці вперше здійснено теоретичне узагальнення й 

практичне розв’язання наукової проблеми з дидактики вищої школи щодо 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. Здобуті 

результати підтвердили правомірність сформульованої гіпотези, засвідчили 

ефективність вирішення поставлених завдань і надали верифіковані підстави 

щодо формулювання загальних висновків: 

 

1. На основі вивчення, аналізу й теоретичного узагальнення наукової 

філософської та психолого-педагогічної літератури конкретизовано 

стан розроблення проблеми формування дослідницько-діагностичних 

умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін у педагогічних закладах вищої 

освіти України. З’ясовано, що незважаючи на наявні доробки 

українських і зарубіжних учених щодо дослідження проблеми 

вдосконалення процесу професійно-педагогічної підготовки майбутніх 

учителів відповідно до реалій сьогодення, до здійснення 

представленого дослідження не висвітлювалися питання формування  

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи у процесі навчання психолого-педагогічних дисциплін. 

 

2. Визначено сутність поняття, зміст і структуру дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін. За результатами 

здійсненого теоретичного аналізу й узагальнення наукових підходів 

щодо сутнісного розуміння досліджуваного феномена виявлено, що 

поняття «дослідницько-діагностичні вміння» у педагогічній, 

психологічній та методичній літературі має різне змістове наповнення. 

Запропоновано уточнене визначення поняття «дослідницько-
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діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи», що 

розуміється як комплікативне особистісне  утворення суб’єкта 

майбутньої професійно-педагогічної діяльності, яке активно й 

системно формується й розвивається у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Структура дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи представлена як єдність 

взаємопов’язаних і взаємозалежних  компонентів: мотиваційно-

дослідницького; когнітивно-конструктивного; діяльнісно-проєктного; 

рефлексійно-діагностувального. Виокремлено та схарактеризовано їхнє 

змістовне наповнення.  

 

3. Дефініційовано сукупність провідної та супідрядних 

дидактичних умов формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін як фундаційної основи розроблення відповідної 

дидактичної моделі. Сутність провідної дидактичної умови полягає в 

інтеграції самоосвітньої й академічної діяльності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін на засадах збільшення науково-дослідної складової. Серед 

супідрядних дидактичних умов виокремлюємо: 1) індивідуалізацію 

процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін як засіб 

забезпечення потребісно-мотиваційної основи формування 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи; 2) створення ІТ-дидактичного середовища формування 

дослідницької компетентності майбутніх учителів початкової школи; 

3) стратегізацію процесу навчання психолого-педагогічних дисциплін; 

4) активацію дослідно-рефлексійної діяльності студентів – майбутніх 

учителів початкової школи. Визначені дидактичні умови покладено в 

основу розроблення структурно-функційної дидактичної моделі 

формування дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів 
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початкової школи у процесі навчання психолого-педагогічних 

дисциплін. 

 

4. Розроблено й теоретично обґрунтовано структурно-функційну 

дидактичну модель формування дослідницько-діагностичних умінь 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання психолого-

педагогічних дисциплін. Основу представленої авторської моделі 

складають чотири компонентні блоки, а саме: методологічно-

дослідний; визначення когнітивно-конструктивної основи; реалізації 

дослідно-діагностичної діяльності; забезпечення рефлексійності 

дослідно-діагностичної діяльності. Методологічно-дослідний блок 

визначає стратегічну мету та конкретизовані цілі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи в педагогічних закладах вищої освіти; 

методологічна основа дослідження формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін складається з сукупності 

компетентнісного, особистісно зорієнтованого, діяльнісного й 

аксіологічного. Визначено основні принципи формування 

досліджуваного дидактичного феномена. 

 

5. Експериментальним шляхом перевірено дієвість структурно-

функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання психолого-педагогічних дисциплін. Експериментальна 

перевірка розробленої й обґрунтованої авторської моделі підтвердила 

доцільність створення визначеної сукупності дидактичних умов, 

покладеної в основу її розроблення. Аналіз отриманих результатів 

засвідчив позитивну динаміку змін рівнів вияву сформованості 

дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 
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школи (в експериментальній групі), що доведено розрахунками 

коефіцієнта Пірсона (χ2 емпіричне = 7,311). 

 

Оброблення отриманих у ході експериментальної роботи даних за 

використання методів математичної статистики надало верифіковані підстави 

для підтвердження загальної гіпотези про те, що теоретичне обґрунтування 

структурно-функційної дидактичної моделі формування дослідницько-

діагностичних умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

психолого-педагогічних дисциплін, фундаційну основу якої становить створення 

сукупності визначених дидактичних умов, та її імплементація в освітній процес 

педагогічних закладів вищої освіти забезпечує суттєве підвищення ефективності 

формування досліджуваного дидактичного феномена. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем, пов’язаних із 

формуванням дослідницько-діагностичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи. Подальшого вивчення потребують сучасні педагогічні ідеї модернізації 

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах 

урахування позитивного досвіду країн ЄС. 
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освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми у Рівненському 
державному гуманітарному університеті, Мукачівському державному університеті, Глухівському національному 

педагогічному університеті імені Олександра Довженка та Уманському державному університеті імені Павла Тичини 
 Рівненський державний 

гуманітарний університет 
Мукачівський державний 
університет 

Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка 

Уманський державний 
педагогічний університет 
імені Павла Тичини 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Філософія 3 – – Філософія 3 – – 

  Сучасні інформаційні 
технології 

3 Основи 
інформаційних 

технологій 

5 Основи 
інформатики з 

елементами 
програмування 

3 Інформаційно-
комунікаційні 

технології в галузі 
початкової освіти 

3 

Нові інформаційні 
технології навчання 

та ТЗН 

3 

  Історія України 3 Історія державності 
та культури України 

4 Історія та культура 
України 

5 Історія та культура 
України 

3 

  Історія української 
культури 

3 

  Українська мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

3 Українська мова за 
професійним 

спрямуванням 

3 Українська мова як 
іноземна 

12 Українська мова за 
професійним 

спрямуванням 

3 
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Сучасна українська 
мова з практикумом 

 

5 Сучасна українська 
мова з 

практикумом 

6 

  Іноземна мова (за 
професійним 

спрямуванням) 

6 Іноземна мова 6 Іноземна мова 5 Іноземна мова 9 

Практика усного і 
писемного мовлення 

(іноземна 
мова) 

5 

  – – Фізичне виховання 6 – – Фізичне 
виховання 

4 

  – – Анатомія і 
фізіологія дітей з 

основами генетики і 
валеології 

3 Здоров’я людини 
(Основи медичних 
знань, валеологія, 
вікова фізіологія) 

3 – – 

  Математика 8 Математика 3 Математика 3 Математика 8 

  Основи 
природознавства 

3 Основи 
природознавства з 

екологією 

4 Основи 
природознавства 

3 Основи 
природознавства 

4 

Основи екології 3 

  – – – – – – Охорона праці та 
безпека 

життєдіяльності 

4 

  Основи інклюзивної 
освіти 

3 Педагогічний 
супровід дітей з 

особливими 
освітніми 
потребами 

4 Основи інклюзивної 
педагогіки 

4 Основи 
інклюзивної освіти 

3 

  Загальна психологія 3 Психологія 6 Загальна психологія 6 Психологія 5 

  Психологія вікова 3 Психологія вікова й 
педагогічна 

4 Дитяча 
психологія 

4 

  Психологія 
педагогічна 

3 
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  Основи 
психодіагностики 

3 – – Основи 
психодіагностики 

3 – – 

  Вступ до 
спеціальності 

4 Вступ до 
спеціальності з 
педагогічною 

(пропедевтичною) 
практикою 

5 Педагогіка: (Вступ 
до спеціальності та 

загальні 
основи педагогіки) 

3 Вступ до 
спеціальності 

3 

  Основи педагогіки 4 Загальні основи 
педагогіки та історія 

її розвитку 

5 Педагогіка: (Історія 
педагогіки) 

4 Педагогіка 8 

Історія педагогіки 3 

  Дидактика початкової 
освіти 

6 Дидактика 4,5 Педагогіка: (Теорія 
навчання) 

4   

  Організація і 
управління в 

початковій школі 

3 Організація і 
управління в 

початковій освіті 

3 Педагогіка: 
(Організація і 
управління в 
початковій 

школі) 

3 Організація і 
управління у 

початковій освіті 

3 

  Теорія та методика 
виховання 

3 Теорія та методика 
виховання 

4 Педагогіка: (Теорія 
та методика 
виховання) 

4 Навчання і 
виховання в 
різновікових 

групах 

6 

  Педагогічна 
майстерність 

3 Педагогічна 
майстерність 

3 Педагогіка: (Основи 
педагогічної 

майстерності, 
сценічного та 

екранного мистецтва 
з 

методикою 
навчання) 

4   

  – – – – Педагогічні 
технології в 

початковій школі 

5 Педагогічні 
технології в 

початковій школі 

4 
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  – – – – Дитяча література 3   

  Основи педагогічних 
досліджень 

3 Основи науково-
педагогічних 
досліджень 

3 – – – – 

  – – – – – – Українознавство 3 

  Методика навчання 
української мови 

7 Методика навчання 
мовно-літературної 

освітньої галузі 
(українська мова) 

7 Методика навчання 
української мови 

 

6 Методика 
навчання 

української мови 

7 

  Методика навчання 
літературного читання 

3 Методика навчання 
мовно-літературної 

освітньої галузі 
(читання) 

4 Методика навчання 
літературного 

читання 

4 Методика 
навчання 

літературного 
читання 

3 

  – – – – – – Методика 
навчання письма 

3 

  Методика навчання 
іноземної мови 

3 Методика 
формування 
іншомовної 

компетентності в 
учнів початкової 

школи 

3 Методика навчання 
іноземної мови 

4 Методика 
навчання іноземної 

мови 

4 

  Методика навчання 
освітньої галузі 
«Математика» 

7 Методика навчання 
математичної 

освітньої галузі 

7 Методика навчання 
освітньої галузі 
«Математична» 

6 Теорія та методика 
формування 

елементарних 
математичних 

уявлень 

4 

Методика 
навчання освітньої 

галузі 
«Математика» 

6 
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  Методика навчання 
освітньої галузі 

«Природознавство» 

3 Методика навчання 
природничої 

освітньої галузі 

4 Методика навчання 
освітньої галузі 
«Природнича» 

8 Методика 
навчання освітньої 

галузі 
«Природознавство

» 

4 

  Методика навчання 
освітньої галузі 
«Соціальна та 

здоров’язбережувальн
а освіта» 

3 Методика навчання 
соціальної і 

здоров’язбережувал
ьної освітньої галузі 

з практикою 
соціально-

педагогічною 

4,5 Методика навчання 
основ здоров’я 

3 Методика 
навчання освітньої 
галузі «Здоров’я і 
фізична культура» 

4 

  Методика навчання
 освітньої галузі

 «Фізична 
культура» 

3 Методика навчання 
фізкультурної 

освітньої галузі 

3 Фізична культура з 
методикою навчання 

3 Теорія і методика 
фізичного 
виховання 

4 

  Методика навчання 
освітньої галузі 
«Технології» в 

початковій школі 

3 Методика навчання 
технологічної 

освітньої галузі 

4 – – – – 

  Методика навчання 
інформатичної 
освітньої галузі 

3 Методика навчання 
інформатичної 
освітньої галузі 

4 Методика навчання 
інформатики 

4 Методика 
навчання 

інформатики в 
початковій 

школі 

3 

  Методика
 навчання

 освітньої галузі
 «Мистецька 

освіта» 

3 Методика навчання 
мистецької 

освітньої галузі 

4 Музичне мистецтво 
та основи 

хореографії з 
методикою навчання 

5 Методика 
навчання освітньої 
галузі «Мистецтво» 

4 
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  Методика навчання 
освітньої галузі 

«Громадянська та 
історична освіта» 

3 Методика навчання 
громадянської та 

історичної освітньої 
галузі 

4 – – Методика 
навчання освітньої 

галузі 
«Суспільствознавс

тво» 

4 

  – – – – Образотворче 
мистецтво з 

методикою навчання 

4 – – 

  – – – –   Методика виховної 
роботи 

4 

    Методика гурткової 
роботи 

3 – – – – 

  Сімейне виховання 
дітей молодшого 
шкільного віку 

3 – – – – – – 

  Соціальна психологія 9 Соціальна 
педагогіка 

3 – – – – 

  Психологія 
особистості 

8 – – – – – – 

  Практикум з вікової, 
педагогічної та 

соціальної психології 

3 – – – – – – 

  – – Практикум з 
педагогіки 

3 – – – – 

  Клінічна психологія 4 – – – – – – 

  Психологічне 
консультування 

4 – – – – – – 

  Конфліктологія 4 – – – – – – 

  Організація діяльності 
психологічної служби 

4 – – – – – – 

  – – Інноватика в освіті 3 – – – – 
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  – – Організація роботи 
асистента вчителя в 

закладах освіти 

3 – – – – 

  – – Організація 
розвивального 

освітнього 
середовища 

(регіональний 
аспект) 

3 – – – – 

  – – – – Трудове навчання з 
практикумом 

4   

  – – – – – – Дошкільна 
педагогіка 

5 

  – – – – – – Вступ до 
спеціальності 
«Дошкільна 

освіта» 

5 

  – – – – Основи культури 
усного і писемного 

мовлення 
(Основи культури і 
техніки мовлення, 

каліграфія) 

6 – – 

  Курсові роботи 3 Курсова робота з 
педагогіки 

3 Курсова робота з 
педагогіки чи 

психології 

1 Курсова робота з 
педагогіки або 

психології 

1 

Курсова робота з 
окремих методик 
навчання освітніх 
галузей початкової 

освіти 

3 Курсова робота з 
фахових методик 
початковї освіти 

1 Курсова робота з 
методик 

початкової освіти 

1 
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– – – – Курсова робота з 
фахових методик 
дошкільної освіти 

1 

  Навчальна 
(психолого-

педагогічна) практика 

6 Педагогічна 
(природнича) 

практика 

3 Практика 
«Безвідривна 
(методична)» 

 

3 Навчальна 
(психолого-
педагогічна) 

практика 

3 

  Навчальна (перші дні 
дитини в школі) 

практика 

3 Педагогічна 
практика 

(Позакласні виховні 
заходи) 

4,5 Практика 
«Навчально-

залікова» 
 

6 Практика в літніх 
оздоровчих 

таборах 

3 

  Виробнича 
(педагогічна) практика 

15 Педагогічна 
(дозвіллєва) 

практика 

3 Практика «На 
робочому місці 

вчителя початкових 
класів» 

6 Виробнича 
(педагогічна) 

практика в 
початковій 

школі 

9 

  – – Педагогічна 
практика (Адаптація 
дитини в освітньому 

середовищі 
початкової школи) 

3 – – Виробнича 
(педагогічна) 

практика в закладі 
дошкільної освіти 

6 

  – – Педагогічна 
практика (Пробні 

уроки) 

7,5 – – – – 

  – – Педагогічна 
практика 

(психолого-
педагогічна) 

6 – – – – 

 
Джерела: 

1. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта, психологія» першого (бакалаврського) рівня освіти за 
спеціальністю 013 «Початкова освіта» додаткова спеціальність 053 «Психологія» галузь знань 01 «Освіта /Педагогіка». 
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Кваліфікація: Бакалавр початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Психолог. 
Рівненський державний гуманітарний університет. Рівне, 2020 рік [Електронний ресурс] 
https://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_bak_012_doshk_osv_053_psihol_2020.pdf. 

2. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» зі спеціальністю 013 «Початкова освітагалузь знань 01 
«Освіта /Педагогіка». Мукачівський державний університет. Мукачево, 2021 рік [Електронний ресурс] 
https://msu.edu.ua/osvitni-programi/attachment/op_pochatkova-osvita_cherven-2021-roku-docx-1/.  

3. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня освіти (у тому числі для 
підготовки іноземців та осіб без громадянства) за спеціальністю 013 Початкова освіта галузь знань 01 Освіта 
/Педагогіка. Кваліфікація: Вчитель початкової школи. Глухівський національний педагогічний університет імені 
Олександра Довженка. Глухів, 2019 рік [Електронний ресурс] 
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%
D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.pdf . 

4. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта. Дошкільна освіта» першого рівня вищої освіти (бакалавр) 
за спеціальністю –  013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта /Педагогіка. Кваліфікація: бакалавр початкової освіти. 
Вчитель початкової освіти. Вихователь дітей дошкільного віку. Уманський державний університет імені Павла Тичини. 
Умань, 2017 рік [Електронний ресурс] https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/34511.  

 
  

https://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_bak_012_doshk_osv_053_psihol_2020.pdf
https://msu.edu.ua/osvitni-programi/attachment/op_pochatkova-osvita_cherven-2021-roku-docx-1/
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.pdf
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.pdf
https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/34511
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Додаток В 
Порівняльний аналіз освітньо-професійних програм другого рівня вищої освіти за спеціальністю 013 «Початкова 

освіта» галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми у Рівненському 
державному гуманітарному університеті, Мукачівському державному університеті, Глухівському національному 

педагогічному університеті імені Олександра Довженка та Уманському державному університеті імені Павла Тичини 
 

 Рівненський державний 
гуманітарний університет 

Мукачівський державний 
університет 

Глухівський національний 
педагогічний університет імені 
Олександра Довженка 

Уманський державний 
педагогічний університет імені 
Павла Тичини 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

Назва дисципліни Кількість 
кредитів 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Педагогіка вищої 
школи 

3 Педагогіка вищої 
школи 

4 Педагогіка: 
педагогіка вищої 

школи, менеджмент 
освіти, дистанційна 

освіта 

3 Педагогіка 3 

  Психологія вищої 
школи 

3 – – Психологія вищої 
школи 

3 Психологія 3 

  – – – – Філософія та 
методологія освіти 

3 – – 

  Комп'ютерно-
інформаційні 

технології в освіті і 
науці 

3 – – – – Інформаційно-
комунікаційні 

технології в галузі 
початкової освіти 

3 
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  Теорія і практика 
навчання педагогіки в 

ЗВО 

5 Основи педагогіки 
та дидактика з 

методикою 
викладання в 

закладі вищої освіти 

4 Методика 
викладання 

педагогічних 
дисциплін 

3 – – 

  – – Соціально-
педагогічні основи 
управління освітою 

з методикою 
викладання в 

закладі вищої освіти 

4 – – – – 

  – – Теорія і методика 
виховання з 
методикою 

викладання в 
закладі вищої освіти 

3,5 – – Методика виховної 
роботи 

3 

  Іноземна мова в 
професійній 
діяльності 

3 Іншомовна 
комунікація 
педагогів у 

полікультурному 
середовищі 

3 Іноземна мова за 
професійним 

спрямуванням 

3 Іноземна мова 3 

  – – – – Українська мова як 
іноземна 

6 – – 

  – – – – Культура наукової 
української мови 

3 Українська мова за 
професійним 

спрямуванням 

3 

  – – Педагогічна 
комунікація 

3 – – – – 

  Психологічні 
особливості дітей 

молодшого шкільного 
віку 

3 – – – – – – 
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  – – – – – – Педагогічні 
технології в 

початковій школі 

3 

  Освітні технології у 
вищій школі 

3 – – – – Інноваційні 
технології навчання 

у початковій 
школі 

3 

  – – – – – – Цивільний захист та 
охорона праці в 

галузі 

3 

  – – – – – – Вікова фізіологія, 
шкільна гігієна з 

основами 
медичних знань 

3 

  – – – – – – Математика 3 

  – – – – – – Основи 
природознавства та 

екології 

3 

  – – – – – – Політична та 
соціологічна науки 

3 

  Організація 
інклюзивного 

навчання в початковій 
школі 

5 – – – – Інклюзивна 
педагогіка 

3 

  Технологія та 
організація наукових 
досліджень в освіті 

3 – – Методологія і методи 
наукових досліджень 

3 – – 

  Технології вивчення 
мовно-літературної 
освітньої галузі в 
початковій школі 

5 Технології навчання 
мовно-літературної 
галузі в початковій 

школі 

4 Методика і технології 
навчання української 

мови 

4,5 Методика навчання 
української мови 

3 
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  – – – – Методика і 
технології навчання 

літературного 
читання 

4 Методика 
навчання 

літературного 
читання 

3 

  Технології вивчення 
освітньої галузі 
«Математика» 

3 Технології навчання 
математичної 

освітньої галузі 
(алгебраїчна та 

геометрична 
пропевдевтика) в 
початковій школі 

4 Методика і технології 
навчання математики 

4,5 Методика 
навчання освітньої 

галузі 
«Математика» 

3 

  Технології вивчення 
освітньої галузі 

«Природознавство» 

3 Технології вивчення 
інтегрованого курсу 
«Я досліджую світ» 
у початковій школі 

3 Методики і 
технології навчання « 

Я досліджую 
світ» 

4 Методика навчання 
освітньої галузі 

«Природознавство» 

3 

  – – – – Методика і технології 
навчання іноземної 

мови 

4 Методика навчання 
іноземної мови 

3 

  – – Технології навчання 
інформаційної 

освітньої галузі в 
початковій школі 

3 Методика і технології 
навчання 

інформатики 

4 Методика навчання 
інформатики 

3 

  – – – – Методика і 
технології трудового 

навчання 

4 – – 

  – – – – Методика і 
технології фізичної 

культури та 
валеологічного 

виховання 

4 Методика навчання 
освітньої галузі 

«Здоров’я і 
фізична культура» 

3 
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  – – – – Методологія і 
технології навчання 

образотворчого 
мистецтва 

4 Методика навчання 
освітньої галузі 
«Мистецтво» 

3 

  – – – – Методологія і 
технології навчання 

музичного 
мистецтва 

4 – – 

  – – – – – – Методика навчання 
освітньої галузі 

«Суспільствознавст
во» 

3 

  Актуальні проблеми 
освіти і виховання 

3 – – – – – – 

  Теоретико-методичні 
технології вивчення 

соціальної та 
громадянської 

освітніх галузей 

3 – – – – – – 

  Виробнича 
(педагогічна) практика 

6 Педагогічна 
практика 

6 – – Виробнича 
(педагогічна 

практика) 

12 

  Асистентська 
практика 

6 Асистентська 
практика 

6 Навчально-наукова 
«На робочому місці 

викладача» 

5 – – 

  – – – – Дослідницька 
практика 

«Управління ЗВО І-
ІV 

рівня акредитації, 
ліцеями, інтернатами, 

колегіумами, 
гімназіями» 

4 – – 
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  – – – – Науково-методична 
практика 

"Управління 
підприємствами, 

установами та 
організаціями" 

4 – – 

  Атестація  Державна атестація 3 Державний 
кваліфікаційний 

екзамен із педагогіки 
вищої школи та 

фахових методик 
початкової освіти 

/ Магістерська робота 

1 – – 

  Державний 
кваліфікаційний 

екзамен із теорії і 
методики 

управлінської 
діяльності 

1 – – 

  Підготовка 
кваліфікаційної 

роботи 

 
6 

Виконання 
кваліфікаційної 
роботи магістра 

18 – – Підготовка 
випускної 

кваліфікаційної 
роботи 

9 

 
Джерела: 

1. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» другого (магістерського) рівня освіти за спеціальністю 
013 «Початкова освіта» галузь знань 01 «Освіта /Педагогіка». Кваліфікація: Магістр початкової освіти. Викладач 
педагогіки та методик початкової освіти. Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти. Рівненський 
державний гуманітарний університет. Рівне, 2020 рік [Електронний ресурс] 
https://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_mag_013_poch_osvita_2020.pdf. 

https://rshu.edu.ua/images/osvitni_programi/osv_prog_mag_013_poch_osvita_2020.pdf
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2. Освітньо-професійна програма Початкова освіта (зі змінами) другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 
спеціальності 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта /Педагогіка». Мукачівський державний університет. 
Мукачево, 2021 рік [Електронний ресурс] https://msu.edu.ua/osvitni-programi/attachment/pochatkova-osvita_magistr/. 

3. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта та управління навчальним закладом» другого 
(магістерського) рівня вищої освіти Магістр галузь знань 01 Освіта /Педагогіка спеціальність 013 Початкова освіта. 
Кваліфікація: Викладач педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкової школи. Керівник підприємства, 
установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання). Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка. Глухів, 2019 рік [Електронний ресурс] 
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%
D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B7%D0%BE.pdf. 

4. Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» другого рівня вищої освіти (магістр) за спеціальністю –  
013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта /Педагогіка. Кваліфікація: Магістр освіти. Вчитель початкової школи. 
Уманський державний університет імені Павла Тичини. Умань, 2018 рік [Електронний ресурс] 
https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/4918.  

 
 

https://msu.edu.ua/osvitni-programi/attachment/pochatkova-osvita_magistr/
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B7%D0%BE.pdf
http://new.gnpu.edu.ua/images/dokumenty/%D0%9D%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%9F/%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BF%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B7%D0%BE.pdf
https://udpu.edu.ua/navchannia/osvitni-prohramy/4918
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