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АНОТАЦІЯ 

 

Мозуль І.В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 

спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Інститут вищої 

освіти НАПН України. – Київ, 2017. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням 

проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. Визначено 

поняття «готовність майбутнього вчителя початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності», обґрунтовано 

її структурні компоненти, виділено критерії, показники та рівні сформованості. 

Здійснено аналіз досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної педагогічної діяльності у зарубіжних країнах та у закладах вищої 

освіти України. 

Результати, отримані в ході констатувального етапу педагогічного 

експерименту завдяки застосуванню комплексу діагностичного інструментарію 

та методів дослідження, засвідчили, що рівень підготовки майбутніх учителів 

початкової школи є недостатнім для успішного формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності, а природознавча 

підготовка майбутнього вчителя як важливий компонент процесу навчання у 

закладах вищої освіти реалізується не повною мірою. 

Виявлено умови, які сприяють підготовці майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності у процесі професійної підготовки; розроблено та теоретично 

обґрунтовано методику, яка базується на цілеспрямованій підготовці майбутніх 

учителів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, ґрунтується на застосуванні компетентнісного, системного, 
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діяльнісного, проблемного підходів, відбувається з використанням активних 

методів навчання та відповідного діагностичного інструментарію. 

Проведене експериментальне дослідження підтвердило припущення: 

активізація природничо-наукових, педагогічних і методичних знань студентів, 

впровадження дисципліни «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі», застосування активних форм організації навчання, використання 

групової навчальної діяльності, виконання професійно орієнтованих завдань під 

час педагогічної практики, вдосконалення навчально-методичного забезпечення 

сприятимуть підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності, що 

забезпечило ефективність їхньої підготовки до означеного складника 

професійної діяльності та дало можливість виконати всі завдання і досягти 

поставленої мети. 

У результаті дослідження експериментально перевірено методику 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності та підтверджено її 

ефективність; розроблено рекомендації щодо підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше: 

теоретично обґрунтовано методику підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, яка охоплює мету, зміст і структуру підготовки, методи і засоби 

навчання, форми організації навчальної діяльності студентів у процесі 

цілеспрямованої підготовки здобувачів вищої освіти на бакалаврському рівні до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

виявлено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової школи 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності: використання активних форм організації навчання студентів з 

методики навчання природознавства (дискусій, рольових ігор, тренінгів, 
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проектів), систематична організація групової навчальної діяльності; розроблення 

і впровадження навчальної дисципліни «Навчання природознавства в сучасній 

початковій школі»; залучення студентів до самостійної пізнавальної діяльності, 

спрямованої на формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; орієнтація завдань педагогічної практики на формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності; розкрито 

сутність поняття готовності майбутніх учителів початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

як особистісної якості, що проявляється у взаємодії мотиваційного, змістового, 

процесуального, комунікативного компонентів і може досягати елементарного, 

середнього та високого рівнів сформованості. 

Знаннєвий компонент професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи удосконалено за рахунок розроблення змісту дисципліни 

«Навчання природознавства в сучасній початковій школі», а процесуальний – 

завданнями, спрямованими на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Подальшого розвитку набула ідея професійно орієнтованого навчання 

майбутніх учителів початкової школи за рахунок комплексного використання 

інтерактивних методів на заняттях з дисциплін «Методика навчання освітньої 

галузі «Природознавство» і «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі». 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

удосконаленням підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

педагогічних закладах вищої освіти на бакалаврському рівні за рахунок 

упровадження в освітній процес навчальної дисципліни «Навчання 

природознавства в сучасній початковій школі», у якій розкрито актуальні 

наукові і практичні аспекти викладання природознавства в початковій освіті та 

«Словника-довідника з природознавства», який сприяє поліпшенню засвоєння 

природознавчої термінології студентами та поглибленню їхніх знань із 

природознавства. 
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Ключові слова: підготовка, майбутні учителі початкової школи, 

формування предметної природознавчої компетентності, молодші школярі, 

готовність, методика. 

 

Mozul I.V. Training of future primary school teachers for forming of junior 

pupils` natural sciences competence. – Manuscript. 

 

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences, specialty 13.00.04 – 

Theory and Methods of Professional Education. – Institute of Higher Education of 

the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. – Kyiv, 2017. 

The dissertation is a theoretical and experimental research dedicated to the 

problem of training of future primary school teachers for the forming of junior pupils` 

natural sciences competence.  The concept of "readiness of the future primary school 

teacher for the forming of junior pupils` natural sciences competence" was 

determined, its structural components were substantiated, criteria, indicators and 

levels of forming were distinguished. The experience of training of future primary 

school teachers for the professional pedagogical activity in foreign countries and 

higher educational institutions of Ukraine was analyzed. 

The results obtained during the preliminary stage of the pedagogical experiment, 

due to the application of a set of diagnostic tools and research methods, showed that 

the level of forming of future teachers` readiness is not sufficient for the successful 

forming of junior pupils` natural sciences competence and natural sciences training 

of the future teacher as an important component of the learning process in institutions 

of higher education is not fully realized. 

Conditions have been identified which facilitate the training of future primary 

school teachers for the forming of junior pupils` natural sciences competence in the 

process of vocational training; the methods based on the purposeful training of future 

teachers for the forming of junior pupils` natural sciences competence was developed 

and theoretically substantiated, based on the using of competence, system, activity, 
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problem approaches, takes place using active teaching methods and appropriate 

diagnostic tools. 

The conducted experimental research confirmed the assumption: activization of 

natural sciences, pedagogical and methodological knowledge of students, 

introduction of discipline "Teaching of Natural Sciences at modern primary school", 

application of active forms of training, using of group educational activities, 

implementation of professionally oriented tasks during pedagogical practice, 

educational improvement methodological support will facilitate the training of future 

primary school teachers for the forming of junior pupils` natural sciences 

competence, which will ensure the effectiveness of forming their readiness for this 

component of professional activity, which made it possible to complete all tasks and 

achieve the goal. 

As a result of the study, the methods of training of future primary school teachers 

for the forming of junior pupils` natural sciences competence have been 

experimentally tested and their effectiveness has been confirmed; recommendations 

for the training of future primary school teachers for the forming of junior pupils` 

natural sciences competence have been developed. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time the 

methodology of training of future primary school teachers for the forming of junior 

pupils` natural sciences competence has been theoretically grounded, which contains 

the purpose, content, structure, methods and means of training, forms of organization 

of students` educational activities during purposeful training of higher educational 

applicants at the Bachelor level for the forming of junior pupils` natural sciences 

competence; the pedagogical conditions of training of future primary school teachers 

for the forming of junior pupils` natural sciences competence have been revealed: 

using of active forms of students` training on the methodology of studying Natural 

Sciences (discussions, role plays, trainings, projects), systematic organization of 

group educational activities; development and implementation of the academic 

discipline "Teaching of Natural Sciences at modern primary school"; involvement of 

students in cognitive activities aimed at the forming of junior pupils` natural sciences 
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competence; orientation of the pedagogical practice tasks on the forming of junior 

pupils` natural sciences competence; the essence of the notion of future primary 

school teacher`s readiness for the forming of junior pupils` natural sciences 

competence is disclosed as a personal quality, which is manifested in the interaction 

of motivational, content, procedural, communicative components and can reach 

elementary, middle and high levels of formation. 

The knowledge component of training of future primary school teachers has 

been improved through the development of the content of the discipline "Teaching of 

Natural Sciences at modern primary school", and procedural component has been 

improved with tasks aimed at forming of junior pupils` natural sciences competence. 

The idea of professionally oriented education of future primary school teachers 

through the integrated using of interactive methods in disciplines "The methodology 

of teaching Natural Sciences" and "Teaching of Natural Sciences at modern primary 

school" has become the basis for further development. 

The practical significance of the results obtained is determined by the 

improvement of training of future primary school teachers at pedagogical higher 

educational institutions at the Bachelor level by introducing the academic discipline 

"Teaching of Natural Sciences at modern primary school" into the educational 

process, which reveals the actual scientific and practical aspects of teaching of 

Natural Sciences in primary education and "Dictionary of Natural Sciences", which 

helps to improve the acquisition of natural terminology by students and deepen their 

knowledge of Natural Sciences. 

Key words: training, future primary school teachers, forming of natural sciences 

competence, junior pupils, readiness, methods. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Перед вітчизняними закладами вищої освіти 

поставлено завдання підготувати майбутніх учителів початкової школи до 

реалізації у подальшій професійній діяльності нового змісту освіти, 

заснованого на формуванні ключових і предметних компетентностей (Закон 

України «Про загальну середню освіту» (2014), Державний стандарт 

початкової загальної освіти» (2016), Концепція Нової української школи 

(2017), Закон України «Про освіту» (2017). Формування двох із десяти 

визначених Концепцією Нової української школи ключових компетентностей 

– «Компетентності в природничих науках і технологіях» та «Екологічна 

грамотність і здорове життя» – є одним із завдань навчання природознавства 

в початковій школі. Перехід початкової освіти від знаннєвої парадигми до 

компетентнісної потребує цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Професійна підготовка вчителя становила й продовжує становити інтерес 

багатьох дослідників, якi зосереджують увагу на таких питаннях: психологічні 

основи професійного становлення вчителя (О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); 

формування педагогічної майстерності (І. Зязюн, Л. Кондрашова, 

В. Семиченко); професійна компетентність учителів (Н. Бібік, І. Зимняя, 

О. Овчарук, О. Пометун, Л. Хоружа, А. Хуторський); готовність до 

педагогічної діяльності (А. Алексюк, В. Бондар, М. Євтух, Н. Кузьміна, 

В. Сластьонін, С. Сисоєва, О. Ярошенко). Теоретико-методичні засади 

професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи 

розглядаються в дослідженнях О. Дубасенюк, С. Мартиненко, О. Матвієнко, 

О. Пєхоти, Г. Тарасенко, Л. Хомич, І. Шапошнікової та ін. 

Проблема формування компетентностей учнів стала предметом уваги 

українських науковців Т. Байбари, Н. Бібік, О. Біди, С. Бондар, М. Вашуленка, 

Л. Коваль, О. Пометун, О. Савченко та ін. У результаті їхнього наукового 
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пошуку обґрунтовано теоретичні і методичні засади формування 

компетентностей у молодших школярів. 

Теоретичні і методологічні засади професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи висвітлено у працях зарубіжних вчених  М. Грін, 

М. Самервіль, М. Гембер, М. Фуллан, К. Брод, М. Аванс та інших. 

Проте проведені вченими дослідження не вичерпують усіх питань 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи. Зокрема, підготовка 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності дотепер недостатньо обґрунтована, методично застаріла, 

дидактично недосконала. Результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту свідчать, що на практиці переважають елементарний і середній 

рівні готовності студентів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності, її високий рівень мали 12 % студентів. Аналіз 

результатів досліджень учених та результати вивчення практики засвідчують 

наявність суперечностей між вимогами суспільства до професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи і рівнем їхньої готовності до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. Усе це зумовило актуальність теми дослідження «Підготовка 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності». 

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

Дисертаційне дослідження відповідає тематиці наукової роботи кафедри 

теорії і методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка. Тему дисертації затверджено 

Вченою радою Інституту вищої освіти НАПН України (протокол № 9/5 від 26 

жовтня 2015 р). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні й 

експериментальному підтвердженні результативності методики підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. 
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Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження: 

– на основі аналізу інформаційних джерел з’ясувати й обґрунтувати 

предметну природознавчу компетентність як особистісну якість молодшого 

школяра; 

– розкрити сутність i структуру готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; 

– з’ясувати практичний стан і виявити педагогічні умови підготовки 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; 

– теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити методику 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи. 

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. 

Для розв’язання завдань дисертаційного дослідження було застосовано 

такі методи дослідження:  

– аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація психологічної, 

педагогічної літератури, нормативних актів, інтернет-джерел, дисертаційних 

робіт, чинних навчальних програм і підручників початкової освіти, що дали 

змогу сформулювати базові поняття дослідження, виявити педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності, обґрунтувати 

теоретичні основи підготовки студентів до досліджуваного аспекту 

педагогічної діяльності, розробити для цього навчально-методичні матеріали, 

а в подальшому – експериментальну методику підготовки студентів; 
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– вивчення досвіду роботи викладачів закладів вищої освіти, 

спостереження, анкетування, тестування, бесіди – для з’ясування практичного 

стану підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

природознавчої компетентності; 

– педагогічний експеримент: констатувальний етап, у результаті якого 

було з’ясовано рівень підготовки студентів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності у практиці вищої 

педагогічної освіти; пошуковий етап, у ході якого одержано підтвердження 

спроможності обґрунтованої і розробленої методики підготовки студентів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; формувальний етап, що забезпечив перевірку 

результативності обґрунтованої у дослідженні методики підготовки майбутніх 

учителів початкової школи; 

– методи математичної статистики: (критерій Пірсона χ2) – для 

кількісного аналізу й інтерпретації одержаних у педагогічному дослідженні 

результатів та встановлення їхньої достовірності. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше: 

– теоретично обґрунтовано методику підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності, яка охоплює мету, зміст і структуру 

підготовки, методи і засоби навчання, форми організації навчальної діяльності 

студентів у процесі цілеспрямованої підготовки здобувачів вищої освіти на 

бакалаврському рівні до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; 

– виявлено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності: використання активних форм організації навчання студентів 

з методики навчання природознавства (дискусій, рольових ігор, тренінгів, 

проектів), систематична організація групової навчальної діяльності; 

розроблення і впровадження навчальної дисципліни «Навчання 
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природознавства в сучасній початковій школі»; залучення студентів до 

самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності; орієнтація завдань 

педагогічної практики на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; 

– розкрито сутність поняття готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності як особистісної якості, що проявляється у взаємодії 

мотиваційного, змістового, процесуального, комунікативного компонентів і 

може досягати елементарного, середнього та високого рівнів сформованості.  

Знаннєвий компонент професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи удосконалено за рахунок розроблення змісту дисципліни 

«Навчання природознавства в сучасній початковій школі», а процесуальний – 

завданнями, спрямованими на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Подальшого розвитку набула ідея професійно орієнтованого навчання 

майбутніх учителів початкової школи за рахунок комплексного використання 

інтерактивних методів на заняттях з дисциплін «Методика навчання освітньої 

галузі «Природознавство» і «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі». 

Практичне значення одержаних результатів визначається 

удосконаленням підготовки майбутніх учителів початкової школи у 

педагогічних закладах вищої освіти на бакалаврському рівні за рахунок 

упровадження в освітній процес навчальної дисципліни «Навчання 

природознавства в сучасній початковій школі», у якій розкрито актуальні 

наукові і практичні аспекти викладання природознавства в початковій освіті 

та «Словника-довідника з природознавства», який сприяє поліпшенню 

засвоєння природознавчої термінології студентами та поглибленню їхніх 

знань із природознавства. 
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Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності за 

обґрунтованою у дослідженні методикою має позитивні результати, про що 

свідчать довідки про впровадження з Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського (від 30 червня 2017 р. № 06/37); 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса 

Шевченка (від 30 червня 2017 р. № 29); Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка (від 15 червня 2017 р. 

№ 1455); Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського (від 14 червня 2017 р. № 181). 

Матеріали й результати дисертаційного дослідження готові до 

використання в освітньому процесі, а також можуть бути використані під час 

написання посібників, методичних розробок для майбутніх учителів 

початкової школи. 

Особистий внесок здобувача. У науковій праці [259] здобувачем 

обґрунтовано склад, виокремлено компоненти та рівні готовності майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, представлено результати констатувального етапу 

педагогічного експерименту. У праці [210] особистим внеском здобувача є 

упорядкування понять і термінів з природознавства для учнів початкової 

школи. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях відділу інтеграції 

вищої освіти і науки Інституту вищої освіти НАПН України (2015–2017) й 

оприлюднені на зазначених нижче наукових конференціях та інших заходах. 

Міжнародних: «Використання медіа технологій у підготовці вчителя: 

європейський та вітчизняний досвід» (Глухів, 2015), «Опыт, проблемы и 

перспективы реализации современных педагогических технологий в системе 

образования» (Архангельск, 2015), «Інтеграція вищої освіти і науки» (Київ, 

2015), «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського 
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процесу» (Київ, 2015), «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» (Warzawa, 

2016), «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості 

майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (Бар, 2017), «Глобальні 

виклики педагогічної освіти в університетському просторі» (Одеса, 2017).  

Всеукраїнських: «Природнича освіта і наука для сталого розвитку 

України. проблеми і перспективи» (Глухів, 2014), «О. Довженко і українська 

культура: історія, традиції, сучасність» (Глухів, 2014), «Інноваційна культура 

педагога: стан сформованості» (Глухів, 2015), «Модернізація структури та 

змісту початкової освіти на засадах компетентнісного та комунікативного 

підходів» (Глухів, 2015), «Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної 

роботи» (Глухів, 2015 р.), «Актуальні проблеми практичної психології» 

(Глухів, 2015), «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 

природничих наук та методик їх викладання» (Глухів, 2016), «Формування 

соціокультурної компетентності вчителя: зміст, традиції, інновації» (Глухів, 

2016), «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика» 

(Суми, 2017), «Компетентнісно-орієнтовані педагогічні технології у 

початковій школі» (Рівне, 2017). 

Звітних науково-практичних конференціях викладачів та аспірантів 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка (2015–2017), Інституту вищої освіти НАПН України (2015–2017). 

Науково-педагогічних читаннях молодих учених, магістрантів, студентів 

іноземними мовами «The 21st Century Challenges in Education and Science» 

(Глухів, 2017); засіданнях відділу інтеграції вищої освіти і науки Інституту 

вищої освіти НАПН України (2014–2017). 

Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 20 публікаціях 

автора, з них: десять статей (одна у співавторстві) опубліковано у фахових 

виданнях України з педагогічних наук, одне з яких індексується в Index 

Copernicus; одна стаття – у зарубіжному педагогічному виданні (Німеччина); 

два навчальних посібники, один навчально-методичний посібник, одна робоча 

програма; п’ять тез і матеріалів конференцій. 
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Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 

джерел (276 найменувань, з них іноземною мовою – 13), 16 додатків. 

Загальний обсяг дисертації становить 294 сторінки, обсяг основного тексту – 

192 сторінки. Робота містить 18 таблиць і 4 рисунки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

1.1. Предметна природознавча компетентність як особистісне утворення 

молодшого школяра 

 

Початкова школа являє собою фундамент освіти, оскільки саме в цей 

період відбувається формування особистості молодшого школяра, її активний 

різносторонній розвиток. Тому до початкової ланки освіти висуваються 

посилені вимоги з метою ефективної реалізації освітнього процесу, а саме 

забезпечення умов для навчання учнів, опанування ними ключовими та 

предметними компетентностями, прояв їхніх здібностей у різних видах 

діяльності. 

У сучасному суспільстві людина повинна володіти такими якостями, як 

вміння вчитися, творчо мислити, самостійно приймати рішення, бути 

ініціативною, мобільною, креативною. Формування зазначених якостей 

розпочинається вже на початковому рівні освіти. 

Для учнів провідною виступає навчальна діяльність. Основною метою 

початкової освіти є всебічний гармонійний розвиток і виховання особистості у 

процесі формування в школярів бажання й уміння вчитися, розвитку 

мовленнєвих, читацьких, обчислювальних, природоохоронних умінь, навичок 

здорового способу життя. Під час навчання в початковій школі учні опановують 

досвідом навчальної діяльності, співпраці з колективом, спілкування і 

самовираження у процесі виконання завдань. Молодший школяр повинен не 

тільки засвоїти знання, а й навчитися їх використовувати на практиці або в 

повсякденному житті. Знання, уміння, навички, ціннісні орієнтири і 

накопичений досвід формують життєві компетентності учня, необхідні для 

успішної самореалізації у житті, навчанні та праці [187, с. 32]. 
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Зміни, що відбуваються у початковій освіті, визначають компетентність як 

нову одиницю виміру освіченості людини. Сьогодні увага звертається не на 

сукупність засвоєних знань і сформованих умінь та навичок як результат 

навчання, а на їх практичне втілення для вирішення нестандартних ситуацій.  

У роботах українських вчених (Н. Бібік [17], І. Драч [57], О. Пометун [180], 

О. Савченко [197]) приділяється значна увага теоретичним і прикладним 

аспектам впровадження в освіту компетенісного підходу, ключовим поняттям 

якого є компетентність. Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про 

те, що розкриттю сутності поняття «компетентність» приділяється значна 

увага. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови 

«компетентність» характеризується як добра обізнаність, що ґрунтується на 

достатньому рівні знань у якій-небудь галузі; кваліфікованість [31, с. 445]. 

«Енциклопедія освіти» визначає поняття «компетентність у навчанні» як «коло 

питань, в яких людина добре розуміється» [67, с. 408]. У зарубіжних джерелах 

компетентність часто передають через усталені поняття: «здатність до …», 

«комплекс умінь», «умілість», «готовність до…», «знання в дії»,  

«спроможність» і т.д. [17, с. 2]. 

У дидактиці компетентність подається як володіння компетенціями. 

«Компетентність – це якість особистості, яка необхідна для якісної 

продуктивної діяльності в певній сфері» [141, с. 192]. 

У змісті тлумачень поняття «компетентність» ученими відсутній єдиний 

підхід до характеристики цього феномену. Розкриємо поняття 

«компетентність» з позиції деяких авторів. Компетентність визначають як 

«здібність особистості» (А. Новіков [155]), «здатність особистості» (С. Бондар 

[24]), «якість особистості» (В. Бондар [23]), «особистісну якість чи сукупність 

особистісних якостей» (А. Хуторський [237]) тощо. Деякі науковці розглядають 

«компетентність» як інтегративну багатокомпонентну якість чи сукупність 

якостей особистості, які виникають в результаті набуття досвіду діяльності в 

певній сфері життя. 
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У Державному стандарті початкової освіти поняття «компетентність» 

вживається у такому тлумаченні: «компетентність – набута у процесі навчання, 

інтегрована здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей 

і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці» [54, с. 2]. 

У «Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо 

формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18. 12. 2006) 

та Концепції Нової української школи зазначається, що «компетентність – 

динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 

провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність» [193; 97]. 

Ключові (надпредметні, метапредметні, базові), загальнопредметні 

(галузеві) і предметні (спеціально предметні) компетентності знаходяться у 

певній ієрархії і підпорядковуються одна одній. Опанування ключовими 

компетентностями є цілісним процесом, що відбувається шляхом формування 

в учнів сукупності предметних і загальнопредметних компетентностей [8, с. 

37]. 

Серед основних ключових компетентностей, зазначених у Концепції Нової 

української школи, нашу увагу привернули наступні: «наукове розуміння 

природи і сучасних технологій, здатність застосовувати його в практичній 

діяльності (уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, формулювати 

гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати) та 

екологічна грамотність і здорове життя (уміння розумно та раціонально 

користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення 

ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я людини)» [97]. 

Ми погоджуємося із думкою С. Шишова, який вважає, що компетентність 

– це співвідношення між знаннями і практичними діями, що проявляється 

здатністю до діяльності в реальних життєвих ситуаціях на основі набутих знань. 

Учений розглядає їх «як можливість встановлення зв’язку між знаннями і 

ситуацією, а в ширшому розумінні – як здібність знайти, виявити процедуру 

(знання і дію), що придатна для розв’язання проблеми» [248, с. 20]. 
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Компетентність є ключовим поняттям освітнього процесу і орієнтована на 

результат навчання. Компетентність не зводиться тільки до знань, умінь і 

навичок, оскільки включає в себе ще й мотиваційний, когнітивний 

(пізнавально-розумовий), операційно-технологічний, поведінковий і 

соціальний складники [158]. 

Формування компетентностей залежить від способу організації засвоєння 

знань, оскільки головним є не обсяг або міцність знань, а те, «як організовані 

індивідуальні знання, наскільки вони надійні в якості основи для прийняття 

ефективних рішень відносно тієї чи іншої конкретної ситуації» – акцентує 

М. Холодна [234, с. 57]. Окрім сукупності знань, компетентність охоплює низку 

загальних навчальних і пізнавальних умінь. 

Формуванню компетентностей сприяють особистісно орієнтований, 

діяльнісний і системний підходи організації освітнього процесу. Особистісно 

орієнтований підхід потребує переходу від загальних результатів усіх учнів на 

суб’єктивні результати одного учня, які вчителю необхідно контролювати 

[179]. Системний підхід передбачає опанування учнем не окремими 

роз’єднаними знаннями і вміннями, а їх міжпредметною інтеграцією. 

Діяльнісний підхід може бути реалізований тільки в процесі залучення учня до 

активної діяльності, тобто в процесі виконання ним певних операцій, дій і 

завдань. Освітня діяльність людини спрямована на засвоєння знань, умінь і 

навичок і поєднує сукупність дій та операцій, які виконує людина. Виконання 

певних практичних дій неможливе без задіювання мисленнєвих операцій і 

розуміння необхідності або потреби в означеній діяльності, що і сприяє 

розвитку компетентності людини у певній життєвій сфері. 

Учень у процесі навчання має справу з багатьма компетенціями, якими він 

опановує. «Сформована предметна компетентність – це інтегральна категорія, 

яка включає сукупність ціннісних орієнтацій, знання, уміння, різні способи і 

рівні навчальної діяльності, а також досвід, що закладаються в межах 

конкретного навчального предмета» [150, с. 70]. 
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У Державному стандарті початкової загальної освіти зміст поняття 

«предметна компетентність» вживається у такому значенні: «це освоєний 

учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета 

діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, його перетворенням і 

застосуванням» [54, с. 2]. 

Якщо людина є компетентною і відчуває себе здатною ефективно 

функціонувати у достатньо широкій сфері життя, мова йде про ключові чи 

життєві компетентності. Компетентність, яка поширюється в межах однієї 

галузі або стосується вузької сфери конкретної наукової дисципліни, 

наприклад, природознавства, називається предметною або галузевою, у нашому 

випадку природознавчою компетентністю [19; 179]. 

Серед предметних компетентностей природознавча є основоположною, 

якою має оволодіти молодший школяр в результаті вивчення природознавства. 

Для нашого дослідження найбільш доцільним є тлумачення предметної 

природознавчої компетентності у Державному стандарті початкової загальної 

освіти, яке визначається як «особистісне утворення, що характеризує здатність 

учня розв’язувати доступні соціально і особистісно значущі практичні та 

пізнавальні проблемні задачі, пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері 

відносин «людина – природа» [54, с. 2]. 

У працях сучасних педагогів означені численні підходи до визначення 

сутності поняття «предметна природознавча компетентність» і методики її 

формування у молодших школярів. Зокрема, означена проблема знаходить своє 

відображення у дослідженнях І. Андрусенко [6], Н. Борисенко [25], І. Жаркової 

[69], Л. Кузнєцової [102], Р. Рославець [194], Л. Савлучинської [196],  

Н. Смолянюк [212], С. Табальчук [217] та ін. Значна увага приділяється 

методам, засобам, технологічним підходам формування предметної 

природознавчої компетентності в учнів початкових класів. 

Природознавча компетентність учня являє собою поєднання природничих 

уявлень, знань, умінь і навичок, ставлень, оцінних суджень та досвіду 

діяльності, що дозволяють формулювати обґрунтовані й усвідомлені судження 
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про об’єкти та явища природи і проявляються у процесі активних самостійних, 

практичних, дослідницьких, природоохоронних дій школяра [25]. 

Відповідно до Стандарту і програми освітньої галузі «Природознавство» 

для 1-4 класів, природознавчу компетентність утворюють такі структурні 

складники: ціннісний, когнітивний (знаннєвий), діяльнісний. 

Ціннісний складник предметної природознавчої компетентності учнів – це 

система цінностей молодших школярів у сфері відносин «людина-природа» та 

природоохоронної практики. У структуру поняття «компетентність» входить 

сукупність ціннісних орієнтацій, оскільки одним із основних завдань шкільної 

природознавчої освіти є формувати в учнів позитивних ціннісних орієнтацій до 

об’єктів живої природи. З позиції Н. Матяш, Т. Коршевнюк та ін., важливим 

виховним аспектом є ставлення людини до природи як цінності в цілому і 

природних об’єктів зокрема [150, с. 73]. Учителю необхідно постійно 

підтримувати атмосферу пошуку та відкриття для того, щоб пробуджувати в 

учнів пізнавальний інтерес до вивчення природознавства, спрямовувати їх на 

формування мотиваційних установок, ціннісних орієнтацій у ставленні до 

природи та відчуття себе як невід’ємної частини навколишнього світу, 

виховувати почуття обов’язку і відповідальне ставлення до природи, людей і 

праці. 

Когнітивний (знаннєвий) складник предметної природознавчої 

компетентності учнів становлять предметні знання. Знання з природознавства 

є міцними і функціональними, якщо вони приведені у відповідну систему та 

характеризуються цілісністю. А. Степанюк визначає цілісність знань як 

«внутрішню характеристику системи, якої вона набуває на заключному етапі 

свого висхідного розвитку. Формування в учнів системних знань – основа 

формування їх цілісності» [215, с. 4]. Знаннєвий складник предметної 

природознавчої компетентності учнів повинен відповідати Державному 

стандарту початкової загальної освіти, сучасному стану розвитку наук про 

природу, інтеграції пропедевтичних знань з біології, географії, фізики, 
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астрономії, хімії та екології, можливостям реалізації міжпредметних зв’язків у 

початковій школі [233]. 

У своїх наукових доробках звертали увагу на необхідність формування в 

учнів початкових класів природничих уявлень та понять такі педагоги та 

методисти як М. Скаткін [205], К. Ушинський [229], К. Ягодовський [255] та 

інші. К. Ягодовський розробив теоретичні й практичні основи формування 

природничих уявлень та понять і запропонував конкретні методичні 

рекомендації щодо здійснення природничої освіти молодших школярів. Він 

наголошував, що за відсутності розуміння і планомірного, систематичного 

розвитку природничих уявлень і понять у свідомості учнів спостерігається 

лише просте запам`ятовування, а несформованість природничих понять у 

початкових класах надалі гальмує засвоєння природничих наук у середній 

школі [255]. Засвоєння елементарних пропедевтичних природничих понять має 

відбуватися уже в початковій школі. 

Процес формування будь-чого здійснюється в діяльності. Діяльнісний 

складник предметної природознавчої компетентності учнів складають уміння, 

навички й оволодіння різноманітними способами діяльності. Ю. Фокін 

зазначає, що учень у процесі навчання постійно здійснює безліч дій: слухає, 

записує, розглядає, порівнює, тому необхідно створювати умови для 

максимальної самостійної діяльності школярів через різноманітні форми, 

методи і засоби навчання [231]. Діяльнісний складник предметної 

природознавчої компетентності учнів ґрунтується на пізнавальній і творчій 

активності учнів і включає ведення спостережень за об’єктами природи з 

виявленням причинно-наслідкових зв’язків між явищами природи та 

життєдіяльністю людини, уміння здійснювати пошуково-дослідницьку, 

практичну та природоохоронну діяльність, робити висновки та узагальнення, 

створювати проекти для стимулювання пізнавального інтересу, розвитку 

спостережливості, мовленнєвої діяльності [65]. 

Таким чином, предметна природознавча компетентність молодшого 

школяра – це його особистісна якість, яка характеризується сукупністю 
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мотивів, ціннісних орієнтацій, знань, умінь, навичок з природознавства і 

формує здатність учня розв’язувати пізнавальні, проблемні і практичні задачі у 

сфері відносин «людина-природа». Набуття учнями системи знань, умінь та 

навичок спрямовано на формування їхньої компетентності, тому предметну 

природознавчу компетентність і шляхи її формування слід розглядати як 

результат навчання природознавства молодших школярів. 

Формування предметної природознавчої компетентності здійснюється на 

уроках, в позаурочній та позакласній діяльності з урахуванням специфіки 

навчального предмета і вимагає певних умов: природне розвивальне 

середовище; спілкування дітей з об’єктами природи; активна діяльність дітей у 

природі, яка повинна поєднуватися із спостереженнями, дослідженнями, 

практичними роботами, природоохоронною діяльністю [233]. 

На етапі змін в початковій ланці освіти формування природознавчої 

компетентності молодших школярів вимагає від учителя оновлення 

матеріального забезпечення освітнього процесу, підбору активних методів 

навчання і групової взаємодії, обов’язкового врахування індивідуальних 

особливостей і можливостей учнів. «У світлі сучасних вимог педагог знаходить 

баланс між традиціями і новаціями; своєчасно проводить саморефлексію 

діяльності та корегує роботу; постійно веде моніторингові відстеження якості 

знань своїх учнів; поглиблює індивідуалізацію та диференціацію навчання, 

використовуючи нові педагогічні технології для розвитку компетентної 

особистості, починаючи з початкової школи» [238]. 

У процесі формування предметної компетентності учня важливо 

застосовувати методику реалізації нового змісту, що має базуватися на 

сучасних загальнометодологічних принципах особистісно орієнтованого, 

компетентнісного, технологічного навчання й полягає у завданні вчителя 

навчити учня вчитися та оперативно застосовувати набуті знання [150, с. 69]. 

Ми погоджуємося з думкою О. Савченко, яка зазначає, що роль учителя 

змінюється, він має відігравати скеровуючу функцію, а під час методичної 

розробки уроку, крім навчальної, виховної, розвивальної функцій навчання, 
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особливу увагу надавати мотиваційній та самоосвітній. Під час навчання 

доцільно формувати в кожного учня уміння використовувати не лише шкільний 

підручник як орієнтир основних знань, але й інші джерела та сучасні 

інформаційні засоби [199, с. 34-47]. 

Мета природничої освіти у Новій українській школі полягає у формуванні 

в учнів за допомогою навчальних засобів системи природничих знань та 

спроможності використовувати ці знання у практичній діяльності, створенні 

уявлення про природничо-наукову картину світу, формуванні екологічного 

мислення й поведінки учня, вихованні громадянина демократичного 

суспільства. 

Навчальний предмет природознавства в початковій школі є першою 

сходинкою до формування природничо-наукової картини світу і відіграє 

особливо важливу роль у становленні особистості, розвитку її пізнавального 

інтересу та виховання. За Державним стандатом початкової освіти, «метою 

освітньої галузі «Природознавство» є формування природознавчої 

компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про 

природу і людину, основ екологічних знань, опанування способів навчально-

пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у 

різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики» [54, с. 4]. 

Досягнення зазначеної мети конкретизується виконанням наступних 

завдань: «виховання соціально активної особистості; формування природничо-

наукової картини світу; розвиток розумових здібностей, емоційно-вольової 

сфери, пізнавальної активності та самостійності; забезпечення єдності 

інтелектуального та емоційного сприйняття природи з практичною 

природоохоронною діяльністю; засвоєння традицій українського народу у 

відносинах людини з природою; оволодіння доступними способами пізнання 

предметів і явищ природи та суспільства» [54, с. 4-5]. 

Мета природничої освітньої галузі досягається шляхом постановки й 

реалізації освітніх, розвивальних і виховних цілей. 
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Освітні цілі передбачають формування системи уявлень та понять про 

предмети та явища природи, взаємозв’язки й залежності між ними; предметних 

умінь на основі засвоєних природознавчих знань; умінь застосовувати 

спеціальні методи пізнання природи (спостереження, дослід, практична 

робота). 

Розвивальні цілі спрямовані на розвиток розумових здібностей учнів, що 

відбувається через оволодіння уміннями розумової діяльності: сприймання, 

логічне і творче мислення, уява, пам’ять, мовлення, а також на розвиток 

емоційної сфери дітей; їхньої пізнавальної активності й самостійності шляхом 

засвоєння узагальнених способів самоуправління (постановка цілей, 

планування, самоорганізація, самоперевірка і самооцінювання); здатності до 

творчості, до самовираження та спілкування в сумісній діяльності. 

Виховні цілі пов’язані з вихованням особистісних якостей кожного 

школяра, його екологічної культури, поведінки, адекватної етичним, 

естетичним, моральним нормам і загальнолюдським цінностям у ставленні до 

навколишнього світу, прагнення охороняти і примножувати природу рідного 

краю [232]. 

Вище названі цілі дають змогу визначити, що основною ідеєю шкільного 

предмета «Природознавство» є розкриття існуючих зв’язків між живою й 

неживою природою і пояснення впливу всіх компонентів навколишнього 

середовища на життя людини, а сам навчальний предмет слугує основою для 

вивчення природничих дисциплін у старшій школі. 

Отже, природознавство – це інтегрований навчальний предмет, який 

ґрунтується на системі природознавчих знань і сукупності предметних умінь, а 

його зміст утворений з різних природничих наук на основі ідеї цілісності 

природи. Навчання природознавства в початковій школі має здійснюватися з 

урахуванням інтеграції з іншими навчальними дисциплінами та міжпредметних 

зв’язків із природознавчими науками, що вивчатимуться в середній школі. 

Засвоюючи цей предмет, учні початкової школи набувають 

пропедевтичних знань, які будуть основою для подальшого формування 



 32 

системи цілісних знань про світ природи і слугуватимуть підґрунтям для 

вивчення біології, фізики, хімії, географії, астрономії. Опанування 

природознавством у початкових класах сприяє цілісному й гармонійному 

розвитку особистості молодшого школяра, формуванню відповідального та 

бережливого ставлення до природи, навичок практичної, дослідницької, 

трудової, природоохоронної діяльності. Освітня діяльність з природознавства в 

початкових класах навчає молодших школярів бути небайдужими до природи, 

бачити її красу, впливає на емоційний внутрішній світ, формує екологічну 

культуру, розвиває їхні творчі здібності. 

Формування природознавчої компетентності молодшого школяра потребує 

оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу 

підготовки майбутнього вчителя початкової школи, а саме створення нових 

підручників, посібників, дидактичних матеріалів, засобів навчання. 

Формування предметної природознавчої компетентності у молодшого школяра 

здійснюється на основі використання краєзнавчого матеріалу, сучасних 

освітніх технологій (розвивальне навчання, проблемний підхід, групове 

навчання, проектні технології, використання комп’ютерних технологій), 

проведення дослідів і експериментів, фенологічних спостережень, екскурсій, і 

саме до таких видів практичної діяльності необхідно готувати майбутнього 

вчителя початкової школи. 

Таким чином, аналіз літературних джерел засвідчив, що з метою 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

учителю необхідно забезпечувати реалізацію всіх змістових ліній предмета, 

визначених Державним стандартом початкової загальної освіти; а під час 

конструювання освітнього процесу з природознавства в початкових класах слід 

спрямовувати навчальну діяльність молодших школярів на розвиток 

спостережливості, дослідницьких умінь, практичних навичок, формування 

екологічної культури і свідомості, активно залучати учнів до самоосвіти і 

саморозвитку, використовувати можливості позакласної та позаурочної роботи 

для формування в учнів цілісної природничої картини світу. 
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1.2. Нормативні основи та навчально-методичне забезпечення освітнього 

процесу закладів вищої освіти з підготовки майбутніх учителів  

до формування предметної природознавчої компетентності 

 

Професійна підготовка майбутніх педагогів є визначальною для успішної 

реалізації змін у сфері освіти. «Сучасний учитель покликаний бути носієм 

загальнолюдських цінностей, знати особливості середовища, в якому 

виховуються діти, володіти фундаментальними знаннями в галузі своєї 

спеціальності, бути підготовленим до наукової розробки стратегії освіти в 

конкретних умовах…» [144, с. 226]. 

Запровадження компетентнісного підходу в школі зумовлює й 

переорієнтацію результатів професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Компетентний педагог, на відміну від кваліфікованого, вважає свою педагогічну 

професію великою цінністю для суспільства, володіє знаннями, уміннями та 

навичками, необхідними для професійної діяльності, і успішно реалізує їх у своїй 

роботі, самовдосконалюється і розвивається, не обмежуючись своєю 

дисципліною. Сформована компетентність допомагає майбутньому вчителю 

ефективно працювати і вирішувати завдання, передбачені його професійною 

діяльністю [110; 197]. 

У педагогічних дослідженнях існують різні підходи до визначення поняття 

«підготовка». Ряд учених (Л. Григоренко [48], Т. Гущина [50], Г. Троцко [224] та 

ін.) стверджують, що підготовка включає в себе формування готовності 

майбутніх фахівців до професійної діяльності. 

Великий тлумачний словник сучасної української мови розкриває поняття 

«підготовка» як дію за значенням підготовити; запас знань, навичок, досвід та 

ін., набутий у процесі навчання, практичної діяльності [31, с. 262]. 

Педагогічний словник розкриває зміст поняття «професійна підготовка» як 

«сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей особистості, трудового 

досвіду і норм поведінки, що забезпечують можливість успішної праці за 

обраною професією» [33, с. 262]. 
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У педагогічній енциклопедії термін «професійна підготовка» тлумачиться 

як «сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і 

норм поведінки, що забезпечують можливість успішної роботи з певної професії; 

процес повідомлення учням відповідних знань й умінь» [171, с. 573]. 

Дослідження питань професійної підготовки майбутніх учителів 

відбуваються в таких аспектах: фундаментальні положення з гуманізації та 

гуманітаризації освіти та виховання (С. Гончаренко [42], Ю. Мальований [118], 

А. Сущенко [216] та ін.); концептуальні засади педагогіки вищої школи 

(О. Абдуліна [1], А. Алексюк [4], І. Бех [15], Т. Завгородня [72], І. Зязюн [79], 

Л. Кондрашова [95], А. Кузьмінський [105], О. Матвієнко [122], О. Пєхота [173] 

та ін.); наукові теорії професійної готовності вчителя (А. Линенко [115], 

О. Мороз [147], С. Сисоєва [203] та ін.); теорії підготовки вчителя початкових 

класів (О. Біда [18], А. Бойко [21], І. Бужина [28], О. Дубасенюк [60], Н. Кічук 

[87], Д. Пащенко [168], Л. Хомич [236] та ін.). 

Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів є предметом 

спеціальних досліджень багатьох учених – Н. Бібік [16], Л. Гречок [47], 

В. Давидова [51], Д. Ельконіна [255], Л. Занкова [74], Н. Ігнатенко [80], В. 

Ільмана [82], О. Савченко [198] та ін. У своїх роботах вони розглядають 

закономірності та принципи професійної підготовки майбутніх учителів 

початкових класів, здійснюють порівняльну характеристику основних наукових 

підходів до розв`язання проблеми формування готовності учителів до 

професійної діяльності в початковій школі. 

Мета професійної підготовки об’єктивно пов’язана зі змістом педагогічної 

освіти. Саме конкретизація мети у змісті освіти є першим необхідним етапом на 

шляху її реалізації у навчальному процесi. 

Першорядне значення змiсту освіти полягає у тому, що цей чинник 

взаємодіє з основними суб’єктивними чинниками навчального процесу – 

викладачем i студентами. На основі зв’язку «викладач-зміст» розвивається 

цілеспрямована діяльність викладача, а на основі активного зв’язку «студент-

зміст» – навчальна діяльність студента. Обидві ці діяльності, зумовлюючись 
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різними методами, формами й засобами, утворюють на основі своїх 

різноманітних зв’язків єдність освітнього процесу. 

Дослідження проблеми в науковій літературі дозволяє нам трактувати 

професійну підготовку майбутнього вчителя початкової школи як складний 

тривалий процес оволодіння студентом життєвими та предметними 

компетентностями, загальнонауковими, методичними знаннями і практичними 

вміннями для успішного здійснення професійної педагогічної діяльності. 

Професійна готовність майбутнього педагога передбачає мотивацію до свідомої 

діяльності, теоретичну та практичну підготовку, педагогічну рефлексію. 

Незважаючи на велику кількість наукових напрацювань, які присвячені 

проблемі професійної готовності до різних видів діяльності, питання підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів залишається 

недослідженим і потребує різнобічного обґрунтування та експериментальної 

перевірки. 

Заклади вищої освіти здійснюють підготовку майбутнього вчителя до 

професійної педагогічної діяльності. Лише підготовлений, компетентний 

учитель, який володіє теоретичними знаннями та вміє застосовувати їх на 

практиці, може здійснювати формування природознавчої компетентності у 

молодших школярів. 

Аналіз наукових досліджень дозволяє прийти до висновку, що професійна 

готовність вчителя початкової школи має багатокомпонентну структуру і 

включає професійну зорієнтованість і спрямованість на педагогічну діяльність, 

гуманістичний світогляд, високий рівень культури, індивідуальні психологічні 

особливості, педагогічні знання, професійні уміння і навички, володіння 

методологією та технологіями навчання, педагогічні здібності та якості 

особистості, які сприяють досягненню високих результатів у навчанні та 

вихованні учнів. 

Професія вчителя початкової школи характеризується тим, що він має не 

лише здійснювати розвиток і виховання учнів молодшого шкільного віку, а 
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головне – навчати їх цілому ряду предметів, передбачених навчальним планом, 

що впливає на характеристики його професійної готовності. 

Підготовка майбутнього педагога до професійної діяльності у закладах 

вищої освіти є складним процесом, який включає загальну підготовку 

(методологічну), спеціальну професійну (психолого-педагогічну та методичну) 

та особистісну підготовку (самовиховання і саморозвиток особистості вчителя) 

[34]. 

Дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх учителів у 

педагогічних закладах України засвідчили, що результатом цього процесу є 

формування готовності студентів до виконання ролі вчителя. Це потребує 

єдності двох найважливіших складових системи професійної підготовки – 

практикування на семінарських та лабораторних заняттях і в реальних умовах 

педагогічної практики в школі, що забезпечить підвищення результативності 

підготовки фахівців. 

Для визначення можливостей застосування позитивних аспектів 

зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи в українській системі вищої освіти нами було проаналізовано 

педагогічний процес у закладах вищої освіти зарубіжних країн, зокрема в 

Польщі, Німеччині, Франції, Греції, Канаді, Ізраїлі, Великобританії. З цією 

метою було використано дослідження О. Бочарової [26], О. Будника [27], 

М. Дреєрмана [58], Дж. Келлі [86], Л. Коваль [90], Ю. Короткової [98], 

М. Левченко [112], О. Матвієнко [122], Л. Нос [156], Н. Носовець [157], 

З. Онишків [163], М. Пивоварчика [174], О. Пришляк [185], Л. Пуховської [192], 

А. Толочик [222], А. Турчина [225], Ж. Чернякової [242], Т. Чувакової [243] та 

ін. 

Серед зарубіжних освітніх систем відповідно до проблеми наукового 

пошуку актуальним для нас виявився досвід підготовки вчителів початкової 

школи в Канаді, оскільки «її вчені приділяють велику увагу питанню якості 

освіти та її відповідності сучасним запитам суспільства» [156, с. 135]. 

Теоретична і практична підготовка майбутніх учителів, а також реформування 
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цього процесу є завданням загальнодержавного значення у Канаді. Освітній 

факультет кожного канадського університету має відділення «Початкова освіта». 

Навчальні програми підготовки майбутніх учителів початкової школи 

складаються з академічних курсів, професійних курсів, практичної діяльності у 

школі. Підготовка спрямована на те, щоб після закінчення навчання молодий 

вчитель міг «викладати всі предмети згідно з навчальним планом та 

забезпечувати навчання всіх дітей на початковому рівні освіти» [156, с. 136]. 

Головним завданням підготовки майбутніх учителів на відділеннях 

початкової освіти є розвиток понять, необхідних для життя особистості в 

суспільстві і професійної відданості [148, c. 258]. 

Програма підготовки становить 120 кредитів, 30 з яких відводяться на 

допрофесійний курс перед вступом з метою одержання консультацій щодо 

самостійного вибору навчальних предметів і курсів на відділенні «Початкова 

освіта», що сприяє задоволенню індивідуальних потреб і професійних інтересів 

студентів. Аналіз навчальних програм підготовки бакалаврів початкової освіти у 

Альбертському університеті дозволив виокремити чотири складові цього 

процесу: загальна підготовка (вивчення непедагогічних дисциплін); професійна 

підготовка (вивчення психолого-педагогічних дисциплін); вивчення фахових 

предметів; педагогічна практика. Навчання становить чотири роки, перші два з 

яких студенти опановують непедагогічні дисципліни, тобто одержують 

теоретичні знання із базових предметів навчальних планів початкової школи 

(природничі науки, мистецтво, мова, математика) [148]. Для майбутніх педагогів 

передбачені предмети і професійні курси на вибір в обсязі 9 кредитів для 

розвитку компетенції у шкільних навчальних дисциплінах, інтеграції знань і 

здійснення міжпредметних зв’язків. 

На другому році навчання майбутні вчителі вивчають такі психолого-

педагогічні дисципліни, як «Професія вчителя» і «Педагогічна психологія в 

навчальному процесі» для ознайомлення з вчительською професією та її 

особливостями в закладах початкової освіти, з принципами навчання і виховання 

молодших школярів. На третьому році навчання до переліку психолого-
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педагогічних дисциплін додаються методики викладання предметів згідно з 

навчальним планом початкового рівня освіти, серед яких є і методика навчання 

природознавства. 

В українських закладах вищої освіти психолого-педагогічна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи також включає вивчення психології, 

педагогіки, основ педагогічної майстерності та методик викладання, але, на 

думку В. Павлюк, недоліком підготовки українських студентів є те, що 

означений процес спрямований тільки на засвоєння матеріалу, але їх не навчають 

критично ставитися до змісту матеріалу, який вивчається, сміливо висловлювати 

думки, вільно дискутувати [166]. 

Канадські студенти аналізують навчальні плани і програми початкової 

школи, навчаються складати плани-конспекти уроків, організовувати 

індивідуальну і групову діяльність молодших школярів, опановують уміннями 

оцінювати навчальні досягнення учнів. «Спрямованість канадської вищої 

педагогічної освіти на розвиток професіоналізму майбутніх учителів нерозривно 

пов’язана з принципами диференціації та індивідуалізації навчання» [166] і 

характеризується варіативністю та практичною зорієнтованістю. 

Процес підготовки педагогів включає в себе академічні або самостійні курси 

(викладання лекційного матеріалу з окремих дисциплін, яке являє собою 

пояснення теорії і практики із застосуванням проблемного підходу, проведення 

семінарів і написання студентами робіт для поєднання теорії з практикою), 

інтегровані курси для об’єднання знань міждисциплінарного характеру та 

навчальні модулі. Для оцінювання модулів використовуються залікові кредити, 

і ільки за умови успішного складання одного з них студент може перейти до 

наступного (щоб отримати диплом бакалавра, студент за 4 роки навчання 

повинен набрати не менше 126 кредитів) [86]. 

«Важливе значення в канадській педагогічній освіті надається 

міжперсональній комунікації (вчитель – учні, учні – учні), яка висвітлюється у 

процесі вивчення різноманітних педагогічних проблем. Особлива увага 
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приділяється на розгляд педагогічного процесу як групової взаємодії, на теорію 

і практику створення гуманістичних взаємин у школі» [166]. 

Значну роль у підготовці майбутніх учителів в Канаді відіграє педагогічна 

практика. «Педагогічна практика на освітніх факультетах канадських 

університетів чітко спланована й організована, має комплексний характер і 

структурованість; спостерігається тенденція до постійного розвитку і 

вдосконалення педагогічної практики з урахуванням сучасних освітніх 

технологій, наявність певних критеріїв оцінювання роботи майбутніх учителів у 

процесі проходження педагогічної практики, що сприяє більш чітким вимогам 

до практичної діяльності студента та об’єктивній оцінці його роботи» [166]. У 

планах підготовки для студентів передбачено навчальну практику, яка може 

тривати від 5 до 9 тижнів, що сприяє поєднанню теоретичної і практичної 

складових підготовки [265]. 

Під час проходження практики в школі канадські студенти мають 

можливість не тільки застосувати на практиці свої теоретичні знання, а й 

перевірити власну готовність до педагогічної діяльності та ефективність 

останньої, виробити власний стиль роботи, виявити недоліки у підготовці. 

Спираючись на дослідження В. Павлюк, слід зазначити, що організація 

педагогічної практики у Канаді відрізняється чіткістю, спланованістю, 

структурованістю і комплексністю, характеризується постійним 

удосконаленням, використанням освітніх технологій і наявністю критеріїв 

оцінювання практичної діяльності майбутніх учителів початкової школи, що 

сприяє його об’єктивності [166]. 

Окрім обов’язкових навчальних предметів, студенти за власним вибором 

вивчають дисципліни за межами факультету або на іншому факультеті для 

самовдосконалення, особистісного розвитку і прагнення до самонавчання. 

Нами було здійснено аналіз наукових праць, присвячених підготовці 

фахівців напряму «Педагогіка» Інституту педагогіки Вроцлавського 

університету. Так, М. Пивоварчик зазначає, що процес підготовки майбутніх 

учителів початкової школи поділений на два освітні рівні – ліценціата і магістра. 
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На першому освітньому рівні навчання, що триває шість семестрів і становить 

180 кредитів, студенти одержують ступінь ліценціата. З третього семестру 

студенти обирають спеціальність із семи перерахованих, серед яких є початкова 

освіта [174]. 

Характеристика спеціальностей першого освітнього рівня напряму 

«Педагогіка» засвідчує, що «метою навчання студентів на спеціальності 

«Початкова освіта» є одержання необхідних в роботі вчителя початкової школи 

компетенцій шляхом підготовки до комплексної реалізації навчально-виховних 

завдань першого етапу шкільної освіти. Після завершення навчання випускник 

повинен володіти знаннями про методики окремих предметів, які охоплюють 

проблематику специфіки ведення навчальних занять з дітьми, активізації 

пізнавальних інтересів і підтримки розумового розвитку шляхом умілого добору 

методів активізації, навчальних технік і навчальних засобів, знати принципи і 

критерії вимірювання навчальних досягнень учнів; вміннями: виявляти і 

діагностувати потреби учасників освітнього процесу, планувати, організовувати 

та оцінювати результати навчально-виховної роботи, використовувати сучасні 

інформаційні технології, спілкуватися, організовувати соціальне життя класу, 

школи і місцевого середовища на рівні вікової групи, співпрацювати з іншими 

вчителями, батьками та місцевою спільнотою, а також розв’язувати проблеми і 

протидіяти труднощам у навчально-виховному процесі, співпрацювати з 

інституціями, які підтримують розвиток дитини; в рамках соціальних 

компетенцій – ставитися до учня як до суб’єкта навчально-виховного процесу, 

володіти готовністю формувати позитивну мотивацію до навчального процесу та 

сприяти індивідуалізації праці, а також розуміти необхідність навчання 

впродовж усього життя» [174, с. 107]. 

Натомість, з методологією і методикою педагогічної діяльності та окремих 

навчальних предметів випускники ліценціату педагогічного напряму 

знайомляться вже на другому, магістерському рівні, зокрема опановують 

уміннями і навичками планування, організації та здійснення навчання і 

виховання молодших школярів, знаннями про засоби, прийоми, методи, форми і 
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технології організації освітнього процесу та дозвілля, підтримки пізнавального 

інтересу і розумового розвитку учнів. Закінчення другого освітнього рівня і 

одержання диплому магістра дає випускникам можливість працювати учителем 

у нульовому і першому-третьому класах початкової школи. [174, с. 118-119]. 

Невід’ємною складовою частиною програми навчання і формування 

готовності майбутнього педагога на напрямі «Педагогіка» є виробничі 

(педагогічні) практики. Зміст і тривалість практики відповідає рівню освіти та 

спеціальності. На педагогічну практику зі спеціальностей першого і другого 

освітніх рівнів для випускників ліценціату педагогічних і непедагогічних 

напрямів відведено по 150 годин, натомість для спеціальності «Початкова освіта 

і дошкільне виховання» відведено 180 годин [174, с. 120]. Повну характеристику 

педагогічних практик, передбачених для студентів напряму «Педагогіка» в 

Інституті педагогіки Вроцлавського університету, представлено в праці А. 

Гаратик [38]. 

До країн, які пов’язують можливість міжнародного успіху саме з високим 

рівнем професійної підготовки педагогів, можна віднести Фінляндію. Оскільки 

вчительська професія є однією з найбільш престижних і творчих у Фінляндії, на 

відділення педагогічної освіти університетів спостерігається дуже високий 

конкурс для абітурієнтів. У процесі відбору студентів для навчання вирішальне 

значення мають досвід роботи майбутнього учителя з дітьми, здатність до 

спілкування і взаємодії та обґрунтування вибору професії, які визначаються під 

час співбесіди. 

Освітній процес підготовки учителів початкової школи у Фінляндії 

спрямований на розвиток професійних якостей і компетенцій майбутніх 

педагогів. «Майбутні вчителі початкових класів опановують три основні цикли 

дисциплін: теорія навчання, педагогіка змісту навчання, предметні дидактики і 

практики. Здобуття педагогічної освіти передбачає засвоєння 180 кредитів ECTS 

для ступеня бакалавра» [29, с. 106]. Значна увага приділяється оцінюванню 

результатів діяльності педагогічних навчальних закладів і підготовленості 

майбутніх учителів до здійснення професійної діяльності. 
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Молоді фінські вчителі вбачають кар’єрне зростання в обраній професії і 

забезпечення високої результативності шкільної освіти у наявності якісних 

наукових знань, сформованості педагогічного мислення, розумінні особливостей 

навчального процесу, оволодінні практичними уміннями та навичками 

організації та керівництва освітнім процесом на практиці, прагнення до 

постійного розвитку, здобутих в університеті. На думку П. Сальберга, 

результативність освітнього процесу в школі залежить насамперед від рівня 

підготовленості вчителя, оскільки якість освіти школярів потребує високої 

якості підготовки вчителів, які з ними працюють [273]. 

Аналізуючи дослідження зарубіжних педагогів, приходимо до висновку, що 

значну увагу у своїх працях вони приділяють проблемі професійного розвитку 

майбутніх учителів (М. Аванс [264], К. Брод [264], М. Гембер [264], М. Грін 

[275], Р. Маркс [265], М. Самервіль [275], Б. Фішман [265], М. Фуллан [266]). 

Так, американські вчені Б. Фішман і Р. Маркс наголошують, що у процесі 

професійного розвитку педагогів слід приділяти більше уваги організації їхньої 

практичної діяльності. Для її реалізації необхідно використовувати такі форми 

роботи, як семінари, майстер-класи, навчання в Інтернет-мережі; змінювати 

зміст роботи шляхом впровадження нових освітніх технологій, наповнення 

навчальної інформації з дисципліни; удосконалювати педагогічну тактику 

роботи зі студентами, аналізуючи навчальні плани і програми, плануючи уроки, 

моделюючи процес навчання, обмінюючись досвідом. Засобами навчання 

майбутніх учителів у процесі професійної підготовки можуть виступати 

друковані джерела інформації, відео- та аудіоматеріали, комп’ютерні засоби 

[265, с. 643]. Різне поєднання перерахованих аспектів процесу підготовки 

майбутніх педагогів визначають ефективність, результативність і якість їхньої 

готовності до здійснення професійної діяльності. 

Порівняння досвіду підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності у закладах вищої освіти зарубіжних країн і України 

засвідчує, що в Україні послаблено увагу до таких важливих складових 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи, як педагогічна 
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практика, не реалізовано варіативність, гнучкість і тісний зв’язок програм 

підготовки майбутніх учителів початкової школи з їх практичною діяльністю. 

Якщо порівнювати Державні галузеві стандарти вищої освіти із 

стандартами, що діють у розвинених країнах, слід відмітити, що деякі стандарти, 

наприклад американські, поширюються не тільки на етап підготовки майбутніх 

учителів, а й на стажування та подальший професійний розвиток, кар’єру. 

В останнє десятиліття спостерігається тенденція до зміни форм, методів та 

прийомів організації освітнього процесу в США, Великій Британії та Канаді. У 

змісті підготовки майбутніх педагогів збільшено обсяг годин на самостійну 

роботу, тоді як на лекційний фонд скорочено. Суттєвих змін зазнали і самі 

лекційні заняття, на яких викладач розкриває тільки ключові проблеми 

навчальної дисципліни, презентує останні досягнення конкретної галузі знань, а 

виклад матеріалу має випереджувальний характер. На практичних заняттях 

найбільшою популярністю користуються активні методи проектів, 

мікровикладання, проблемної та інформаційно-комунікативної технологій, що 

сприяє підвищенню рівня професійної підготовки вчителів [55, с. 146]. 

«У країнах Європейського союзу професії вчителя відводиться важлива 

роль, при цьому його підготовка залежить від традиційних аспектів їхньої 

професійної діяльності, а вчитель сприймається як інноватор, менеджер-

організатор освітньо-виховного процесу, дослідник власної професійної 

діяльності, технологічно компетентний комунікатор, активний учасник 

навчального співробітництва, взаємодопомоги й підтримки» [55, с. 147]. 

Зарубіжний досвід підготовки педагогів для початкової ланки освіти 

засвідчує, що «будь-яке навчання вчителів у процесі професійного розвитку має 

бути співвіднесене з результатами навчання учнів» [200], оскільки зміст 

підготовки студентів перш за все повинен забезпечувати вимоги суспільства до 

реалізації початкової освіти. 

На основі порівняльного аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду 

професійної підготовки педагогів можна зробити висновок, що в українській 

системі вищої освіти існує розрив між теоретичною і практичною підготовкою; 
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викладанню навчальних дисциплін притаманна теоретична спрямованість; 

відсутній вільний вибір предметів студентами; недостатньо уваги приділяється 

їхній самостійній роботі. Загалом, українська та зарубіжні системи підготовки 

майбутніх учителів початкової школи включають одні й ті ж компоненти, а 

рівень готовності майбутніх учителів початкової школи є важливою 

передумовою до здійснення професійної діяльності. 

Освітній процес у педагогічних закладах вищої освіти в Україні передбачає 

реалізацію змісту освіти, закладеного у державних стандартах і кваліфікаційних 

вимогах до майбутнього фахівця та спрямованого на формування розвиненої, 

освіченої особистості педагога. 

Основною нормативною базою, що регулює процес підготовки майбутніх 

учителів початкової школи за освітнім ступенем бакалавр, є Галузевий стандарт 

вищої освіти (напрям підготовки – 013 Початкова освіта), в якому визначено 

стандарти освітньої та професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи у системі вищої освіти. Галузевий стандарт вищої освіти освітнього 

ступеня бакалавр складається з двох частин: освітня характеристика бакалавра; 

освітньо-професійна підготовка бакалавра [40]. 

Державні та галузеві вимоги до професійної діяльності, властивостей і 

якостей випускників педагогічного закладу вищої освіти, які здобувають 

освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальності «Початкова освіта», визначені в 

освітній характеристиці. «Освітньо-кваліфікаційна характеристика є державним 

документом, в якому узагальнюється зміст вищої освіти, тобто відображаються 

цілі вищої освіти та професійної підготовки, визначається місце фахівця в 

структурі галузей економіки держави й вимоги до його компетентності, інших 

соціально важливих якостей» [40, с. 1]. 

У Законі України про вищу освіту зазначено, що освітньо-професійна 

програма підготовки – це «система освітніх компонентів на відповідному рівні 

вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які 

можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для 
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виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання 

(компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня 

вищої освіти» [73].  

Зміст професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів 

конкретизується програмами навчальних дисциплін, що викладаються за 

структурно-логічною схемою, іншими нормативними документами, навчальною 

і методичною літературою [189]. 

Освітньо-професійна програма підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи передбачає такі цикли: гуманітарний; соціально-економічний; 

природничо-науковий; професійної (професійно орієнтованої) та практичної 

підготовки. Важливим чинником освітньо-професійної програми підготовки є 

розподіл змісту та визначення максимального навчального часу за циклами 

підготовки. 

З метою визначення змісту професійної підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів за освітнім ступенем бакалавр в умовах професійної 

підготовки нами було проведено експертизу навчальних планів 2014-2015 н. р. 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка, Чернігівського національного педагогічного університету імені 

Тараса Шевченка, Вінницького державного педагогічного університету імені 

Михайла Коцюбинського. Як засвідчує аналіз, навчальні плани передбачають 

наступні цикли, що забезпечують певний освітній ступінь: гуманітарна та 

соціально-економічна підготовка; математична, природничо-наукова 

підготовка; професійно орієнтована підготовка. Кількість годин, виділених для 

вивчення циклів дисциплін, коливається в таких межах (табл 1.1):  

- гуманітарна та соціально-економічна підготовка – 648 год. (18 кред.); 

- математична, природничо-наукова підготовка – 1404 год. – 1368 год. (39 

кред.); 

- професійна та практична підготовка – 4608 год. – 3168 год. (128 кред.). 

Як показує аналіз, найбільший обсяг часу за навчальними планами 

відводиться на дисципліни психолого-педагогічного циклу, а це майже вдвічі 
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більше, ніж на предмети гуманітарної і природничої підготовки (648 годин і 1404 

годин відповідно). 

Таблиця 1.1 

Кількість годин, виділених для вивчення циклів дисциплін 

Цикл підготовки 

Обсяг академічних годин та кредитів 

Глухівський 

НПУ 

ім.О.Довженка 

Чернігівський 

НПУ 

ім.Т.Шевченка 

Вінницький НПУ 
ім.М.Коцюбинського 

Математична, 

природничо-

наукова 

підготовка 

648 год.– 18 

кред. 

648 год. – 18 

кред. 
684 год. – 19 кред. 

Професійна та 

практична 

підготовка 

1404 год. –  39 

кред. 

1404 год. –  39 

кред. 

1368 год. – 38 

кред. 

Вибіркова 

частина 

4608 год. – 128 

кред. 

3168 год. – 88 

кред. 

3204 год. – 89 

кред. 

Різні види 

практик 

666 год. – 18,5 

кред. 

648 год. – 18 

кред. 

1386 год. – 38,5 

кред. 
 

На вивчення психолого-педагогічних дисциплін припадає 1206 годин, що 

становить 18,1 % від загального обсягу годин. Зокрема, на психологію 

відводиться 396 год. (32,8 %), на педагогіку – 810 год. (67,1  %).  

За цими навчальними планами на вивчення природознавчих дисциплін  

(Основи природознавства, що включають в себе ботаніку, зоологію, 

землезнавство) відводиться 108 годин, що становить 1,6 % від загального обсягу 

годин (6660 год.), формою контролю є екзамен. На екологію відводиться 72 

години навчального часу (1,1 %), формою контролю є залік. На методику 

викладання освітньої галузі «Природознавство» відводиться 126 годин (1,9 %). 

У студентів 1 курсу є польова практика (54 год.), завданням якої є поглиблення 

знань про природу певної місцевості з метою їх використання у навчанні 

природознавства молодших школярів. Тому немає підстав стверджувати, що 

навчальних годин, необхідних для професійно-педагогічної і практичної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, недостатньо. 
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Аналіз чинних навчальних планів та програм для студентів факультету 

початкової освіти різних закладів вищої освіти дозволяє зазначити, що 

природознавчій підготовці майбутніх учителів приділяється належна увага, 

оскільки навчальних годин, необхідних для професійно-педагогічної і 

практичної підготовки майбутніх учителів початкової школи до навчання 

природознавства достатньо, але охопленими є не всі аспекти природничо-

наукової підготовки (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Аналіз навчальних планів підготовки вчителів початкових класів з 

«Методики навчання освітньої галузі «Природознавство» в закладах  

вищої освіти (освітній ступінь «Бакалавр») 

 

Назва закладу 

 

Назва 

дисципліни 

В
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 г
о
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и

н
 

К
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ед
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Ф
о
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о
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о
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Глухівський 

НПУ 

ім.О.Довженка 

Методика 
навчання 
освітньої 

галузі 
«Природознавство» 

126 3,5 64 2 6 16 31 31 Екз. 

Чернігівський 

НПУ 

ім.Т.Шевченка 

Методика 
навчання 
освітньої 

галузі 
«Природознавство» 

126 3,5 42 4 8 - 84 - Екз. 

Вінницький 

НПУ ім.  
М.Коцюбинського 

Методика 
навчання 
освітньої 

галузі 
«Природознавство» 

126 3,5 64 8 0 26 62 - Екз. 

 

Аналізуючи навчальні плани закладів вищої освіти, можна говорити про 

єдність у підходах до опанування навчальною дисципліною «Методика навчання 

освітньої галузі «Природознавство» як у викладанні теоретичної, так і 

практичної частини дисципліни. Помітна певна розбіжність у розподілі годин. 

Проведений нами аналіз навчальних планів виявив низку недоліків щодо 

структури та змісту професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів у закладі вищої освіти. Вкажемо на такі: 
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- відсутня міждисциплінарна інтеграція у викладанні дисциплін професійно-

орієнтованої підготовки; 

- спостерігається дисбаланс між кількістю годин аудиторної та самостійної 

роботи у форматі розрізнених циклів; 

- обмеженим є перелік дисциплін варіативного компонента програми, що не 

завжди враховує професійні інтереси майбутнього фахівця. 

Названі недоліки мають бути врахованими під час формування змісту 

системи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Аналіз навчального плану та навчальних програм дозволив встановити, 

якою мірою зміст та структура навчальних дисциплін, що відображають 

специфіку професії вчителя початкових класів, відповідають педагогічній 

спрямованості й сприяють формуванню професійної готовності. Для підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи важливе значення мають педагогічні 

дисципліни, а саме методики навчання шкільних предметів, що входять до 

Державного стандарту початкової школи. Сюди відносяться методика навчання 

природознавства і технології навчання природознавства [159; 160]. Усе це 

працює на професійно-педагогічну підготовку, готує базу, на якій буде 

формуватися готовність до навчання природознавства. 

Цикл предметів природничої підготовки представлений інтегрованими 

дисциплінами і включає ботаніку з елементами екології, безпеку 

життєдіяльності, основи валеології. Професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності включає вивчення інтегрованої навчальної 

дисципліни «Основи природознавства», до якої за навчальним планом 

педагогічних закладів вищої освіти входять «Ботаніка», «Зоологія» і 

«Ґрунтознавство». Дослідження доводить, що такі навчальні дисципліни, як 

ботаніка, зоологія та інші, які викладаються різними фахівцями профільних 

кафедр, не спрямовані на підготовку вчителя початкової школи до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів і не дають 
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можливості формувати професійну готовність майбутнього вчителя до навчання 

природознавства відповідно до вимог Державного стандарту. Необхідність 

вивчення цих дисциплін пояснюється тим, що майбутнім учителям початкової 

школи потрібно оволодіти теоретичними знаннями про навколишній світ і його 

наукове відображення, об’єкти неживої і живої природи, зв’язки і залежності між 

ними, методи дослідження природи та способи взаємодії у ній. 

У системі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

базові знання з природничих дисциплін, набуті студентами на першому році 

навчання, стають підгрунтям для вивчення на другому курсі методики навчання 

природознавства. Студенти засвоюють знання з природничих дисциплін, які не 

завжди зорієнтовані на професійну підготовку майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності й іноді не відповідають вимогам сучасних нормативних 

документів та підручників з природничої галузі освіти. Підготовка вчителів 

початкової школи до формування природознавчої компетентності у молодших 

школярів має свої особливості, тому що курс природознавства в початковій 

школі вирізняється  інтегрованим характером і вимагає від учителя обізнаності 

не лише з ботаніки, зоології та екології, але й з інших природничих наук, зокрема 

з географії, фізики, хімії та астрономії. У природознавчому циклі для студентів 

останні галузі науки навіть не згадуються. Навіть враховуючи те, що студенти, 

починаючи вивчати природознавчі дисципліни, вже мають елементарні знання зі 

школи, вивчення природознавства без включення інформації про фізичні явища 

та закони, про хімічну будову речовин та їх перетворення, про Всесвіт і небесні 

тіла не буде цілісним. Можна зробити висновок, що значним недоліком у змісті 

підготовки вчителя початкової школи є відсутність основ фізики, хімії, географії 

та астрономії. 

У комплексній взаємодії дисциплін важлива роль відводиться одній, на 

основі якої здійснюється їх синтез. У педагогiчнiй підготовці студентів 

домінуючою є навчальна дисципліна «Методика навчання освітньої галузі 
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«Природознавство», а ботаніка, зоологія, землезнавство, екологія слугують 

базою, на якій здійснюється ця підготовка. 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«методика» трактується як «сукупність взаємозв’язаних способів та прийомів 

доцільного проведення будь-якої роботи; вчення про методи викладання певної 

науки, предмета» [31, с. 522]. 

В українському педагогічному словнику подається таке визначення поняття 

«методика навчального предмета» – це «галузь педагогічної науки, яка 

досліджує закономірності вивчення певного навчального предмета» [43, с. 206]. 

Поняття «методика навчання природознавства» Н. Верзилін визначає як 

«науку про всю сукупність педагогічних явищ, систему процесу навчання й 

виховання, яка обумовлена специфікою предмета» [32]. В. Пакулова уточнює, 

що це «наука про систему процесу навчання, виховання і розвитку молодших 

школярів, зумовлену особливостями змісту шкільного предмета» [167, с. 5]. 

Використовуючи особливості кожного визначення, ми пропонуємо наступне 

трактування поняття: методика навчання природознавства – це самостійна 

педагогічна наука, що вивчає систему процесу навчання, виховання й розвитку 

молодших школярів, обумовлену особливостями змісту шкільного предмета 

«Природознавство». 

Основним об’єктом методики навчання природознавства є процес 

ознайомлення студентів з навколишнім світом і його науковим відображенням, 

а також методичним аспектами навчання, виховання і розвитку дітей у процесі 

вивчення природознавства в початковій школі. 

Підготовку майбутнього вчителя початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності ми розуміємо як 

оволодіння ним теоретичними і методичними основами означеної діяльності. 

Ключову вимогу до підготовки ми вбачаємо у наступному – майбутнього 

вчителя слід готувати до формування природознавчої компетентності молодших 

школярів не лише функціонально, але й як творчу особистість. 
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Навчальний план Глухівського національного педагогічного університету 

ім. О. Довженка для освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Початкова 

освіта» передбачає вивчення навчальної дисципліни «Методика навчання 

освітньої галузі «Природознавство», на яку відводиться 126 год., з яких 32 год. – 

лекцій, 16 год. – практичних занять, 16 год. – лабораторних занять і 31 год. – 

самостійної роботи. Навчальний предмет покликаний забезпечити студентів 

знаннями про методику організації і здійснення освітнього процесу з 

природознавства, якими вони повинні оволодіти. Згаданий курс допомагає 

майбутньому вчителеві глибше розкрити учням різноманіття навколишнього 

світу, залежність від нього людини і зв’язок з ним, пояснити значення природи в 

житті кожної особистості. У методиці навчання освітньої галузі 

«Природознавство» закладені основи підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи до навчання школярів прийомам спостереження за змінами в 

природному середовищі, проведення простих дослідів і досліджень, роботі з 

приладами і устаткуванням (колекціями, гербаріями, компасом, термометром, 

барометром, гномоном, картою, глобусом тощо). 

Під час вивчення дисципліни «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство» прослідковується поєднання психологічних, педагогічних і 

природничих знань, а оволодіння її змістом не зводиться до висвітлення 

вузькопрактичних питань або викладу конкретних рекомендацій для вирішення 

певних завдань. Мета цього навчального предмета – «закласти теоретичні основи 

діяльності вчителя початкової школи, а саме свідоме оволодіння системою знань 

про раціональні методи, прийоми, засоби, форми навчальної діяльності з 

природознавства та формування відповідних умінь і навичок для застосування 

набутих знань у повсякденному житті, необхідних для подальшої самоосвіти та 

вдосконалення, на основі чого здійснюється багатогранна методична підготовка 

майбутнього вчителя» [75]. 

Основними завданнями курсу є розкриття змісту і завдань методики 

природознавства як педагогічної науки, встановлення її зв’язків з іншими 

дисциплінами; забезпечення студентів знаннями з методики навчання освітньої 
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галузі «Природознавство» і шляхами їх втілення у практичній діяльності; 

формування у студентів умінь і навичок розробляти плани-конспекти, підбирати 

і методично правильно використовувати форми, методи, прийоми та засоби 

навчання природознавства, організовувати та керувати процесом навчання 

природознавства молодших школярів [75]. 

Ми погоджуємося з А. Бальохою, яка стверджує, що у результаті підготовки 

до навчання природознавства молодших школярів майбутні вчителі початкової 

школи повинні знати: об’єкт, предмет і цілі методики навчання природознавства 

у початкових класах та методи дослідження; структуру процесу навчання і 

характеристику його основних компонентів; зміст програм, підручників та 

навчальних посібників з природознавства, принципи добору навчального 

матеріалу, вимоги до методики їх використання; види знань з природознавства 

та форми оволодіння ними молодшими школярами (уявлення, поняття), 

закономірності засвоєння; групи умінь (предметні, розумові, практичної 

навчальної діяльності), особливості їх формування; класифікацію засобів 

навчання природознавства та вимоги до методики їхнього використання; 

класифікацію і сутність методів навчання природознавства у початкових класах, 

критеріїв вибору та методику реалізації в різних педагогічних ситуаціях; види 

форм організації процесу навчання природознавства у початкових класах; типи 

уроків з природознавства, їхню структуру; особливості методики організації та 

проведення всіх етапів у структурі різних типів уроків природознавства; зміст 

позаурочної та позакласної роботи з природознавства і методи їх організації; 

вимоги до методики організації різних видів навчально-пізнавальної діяльності 

молодших школярів з природознавства (індивідуальної, групової, фронтальної); 

види оцінювання навчальних досягнень молодших школярів у процесі навчання 

природознавства. 

За А. Бальохою, після вивчення методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство» майбутній учитель початкової школи повинен вміти: 

визначати освітні, розвивальні, виховні цілі у педагогічних ситуаціях реальних 

уроків, позаурочних та позакласних занять; визначати дидактичні задачі у 
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структурі конкретних процесів навчання природознавства; визначати структурні 

компоненти предметного і процесуального змісту природознавства у початкових 

класах; аналізувати зміст підручників та навчальних посібників, ефективно 

використовувати їх з різними дидактичними цілями; виокремлювати у змісті 

природознавства елементи знань, якими оволодівають молодші школярі; 

виділяти уміння всіх груп (предметні, розумові, раціональної навчально-

пізнавальної діяльності), управляти процесом їх формування; розрізняти засоби 

навчання, які використовують у процесі навчання природознавства, 

обґрунтовувати ефективність їх вибору, самостійно виготовляти дидактичні 

матеріали, що пояснюють предмети, об’єкти, явища і процеси природи; 

організовувати екологічну і природоохоронну діяльність учнів початкових 

класів; обґрунтовувати класифікацію методів навчання природознавства, 

вибирати найбільш оптимальні з метою ефективного навчання природознавства 

молодших школярів; встановлювати взаємозв’язки між різними формами 

організації процесу навчання природознавства у початкових класах; аналізувати 

уроки з природознавства, визначати їх структуру і тип; розробляти, 

організовувати та проводити уроки природознавства всіх типів, писати детальні 

конспекти; визначати тему, цілі, зміст та структуру різних видів позаурочної і 

позакласної роботи з природознавства та розробляти методику їх організації та 

проведення; організовувати індивідуальну, групову та фронтальну діяльність 

молодших школярів у процесі навчання природознавства; вміти реалізовувати в 

освітньому процесі з природознавства сучасні технології навчання; оцінювати 

навчальні досягнення молодших школярів з природознавства [11, с. 276-278]. 

Курс методики навчання природознавства являє собою систему лекцій, 

семінарських і лабораторних занять, а також включає педагогічну практику у 

початковій школі. На лекційних заняттях студентам розкриваються теоретичні 

питання методики навчання предмета з урахуванням сучасного наукового і 

передового педагогічного досвіду вчителів початкової школи, відомості про 

форми, методи, прийоми і засоби навчання природознавства молодших 

школярів, аспекти методики навчання основних змістових ліній курсу 
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природознавства. Розділи методики навчання природознавства, які тісно 

пов’язані з педагогікою і психологією, виносяться на самостійне опрацювання. 

На семінарських і лабораторних заняттях студенти вчаться виконувати 

практичні завдання методичного спрямування, самостійно працювати з різними 

джерелами інформації, аналізують зміст нормативних документів, навчальних 

програм, підручників, розглядають методику навчання молодших школярів 

окремих тем з природознавства, набувають уміння складати фрагменти і плани-

конспекти уроків, проводити уроки та аналізувати їх, здійснювати групову, 

позаурочну та позакласну роботу з природознавства в початкових класах. 

З метою опанування дисципліною викладачі застосовують такі методи: 

пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемного навчання, 

евристичний, дослідницький. Серед словесних методів переважають розповідь, 

бесіда, пояснення, інструктаж; серед практичних – практичні роботи, проекти, 

серед наочних – спостереження і використання натуральних, образотворчих, 

аудіовізуальних засобів наочності. 

Підготовка майбутнього вчителя до навчання природознавства повинна 

орієнтуватися на формування його компетентності, оскільки ця дисципліна має 

інтегрований характер. Методика навчання природознавства має викладатися з 

урахуванням необхідних базових знань студентів з природничих дисциплін, які 

не завжди відповідають вимогам початкової школи, тому що природознавство не 

належить до навчальних предметів, на які звертають особливу увагу. 

Таким чином, аналіз навчальних планів та програм педагогічних закладів 

вищої освіти засвідчив, що зміст фахової підготовки майбутнього вчителя 

початкової школи недостатньо реалізує спрямованість на формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності і потребує 

вдосконалення; існує необхідність залучення студентів до активної практичної 

та науково-дослідницької діяльності; викладачі не використовують результати 

наукових досліджень у галузі методики навчання природознавства; відсутнє 

забезпечення варіативності змісту підготовки творчої, свідомої та відповідальної 
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особистості майбутнього фахівця початкової ланки освіти до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Ми розділяємо думку О. Комар, яка стверджує, що «аналіз сучасної 

практики підготовки майбутніх учителів свідчить про наявність ряду 

суперечностей: між соціальним замовленням на формування й розвиток творчої 

особистості підростаючого покоління України і недосконалістю теоретико-

методичної бази її забезпечення; між вимогами щодо підготовки фахівців, 

здатних вирішувати завдання творчого, інноваційного характеру і рівнем їх 

фахової компетентності щодо реалізації нових освітніх технологій; між 

потребою у вдосконаленні системи освіти в загальноосвітній і вищій школі і 

недосконалістю її окремих елементів; між можливостями педагогічного 

керівництва роботою учнів і рівнем оволодіння вчителями новими 

педагогічними технологіями, зокрема інтерактивними» [93, с. 6]. 

Наші спостереження за діяльністю викладачів показали, що вони 

користуються застарілими дидактичними засобами. Деякі педагоги не мають 

мотивації до особистісного та професійного вдосконалення і росту, не вміють 

використовувати сучасні технічні засоби та інноваційні технології навчання, 

опрацьовувати великі обсяги інформації, робити висновки, працювати зі 

студентами у режимі онлайн під час виконання проектів, здійснювати 

систематичний контроль якості підготовки майбутніх учителів тощо. У деяких 

випадках було відмічено збільшення дистанції взаємодії і співпраці між 

викладачем і студентом, іноді в діалозі між ними переважала авторитарна 

комунікація. 

О. Комар вважає, що «навчання у вищому педагогічному закладі має 

орієнтуватися на посилення фундаментальної дидактичної і методичної освіти, 

наближення навчального процесу до творчої професійної діяльності, 

спрямовуватися на формування особистості педагога з такими якостями, які 

відповідали б сучасним вимогам суспільства і забезпечували успішність у їхній 

практичній діяльності» [93, с. 25]. 
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За Концепцією Нової української школи процес і зміст підготовки вчителя 

має зазнати суттєвих змін. Учителі повинні застосовувати особистісно-

орієнтований та компетентнісний підходи до управління освітнім процесом, 

психологію групової динаміки тощо. «У зв’язку з цим варто говорити про нову 

роль учителя – не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, тьютора, 

модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини» [97]. 

«Підготовка майбутнього вчителя повинна відповідати сучасним вимогам 

початкової освіти. Важливим напрямком підготовки вчителя початкової школи є 

теоретична та методологічна основи педагогічної освіти у вищих навчальних 

закладах. Майбутньому вчителю початкових класів необхідно мати теоретичні 

та практичні знання; знати зміст програм та підручників; володіти 

інноваційними підходами; знати сутність, можливість і доцільність застосування 

нових технологій у навчальному процесі при формуванні природничих понять у 

молодших школярів» [241, с. 308]. 

Отже, проблема професійної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, як засвідчив проведений нами аналіз навчальних планів та 

програм, є досить актуальною та багатоаспектною. Професійна підготовка 

педагогів у закладах вищої освіти повинна забезпечувати ґрунтовний всебічний 

розвиток майбутнього вчителя, бути орієнтованою на досягнення провідної мети 

навчання – становлення та утвердження особистості як найвищої цінності 

суспільства. Від підготовки майбутнього вчителя початкової ланки освіти 

залежать кінцеві результати формування і розвитку його особистості – рівень 

професійної майстерності та успішність його подальшої педагогічної діяльності. 

 

1.3. Готовність як результат підготовки майбутніх учителів до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

 

Педагогіка трактує сукупність професійних вимог до вчителя як готовність 

до педагогічної діяльності. Аналіз літературних джерел, присвячених феномену 
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готовності, показав, що увагу педагогів привертають виявлення умов, прийомів 

і засобів, які дають можливість організовувати та керувати процесом 

формування готовності, а психологи акцентують увагу на встановленні зв’язків 

і залежностей між станом готовності та результативністю діяльності. 

Дослідження в галузі професійної освіти засвідчили кілька підходів до 

визначення терміну «готовність». 

У Великому тлумачному словнику сучасної української мови поняття 

«готовність» трактується як «стан готового; бажання зробити що-небудь» [31, 

с. 194]. Словник В. Даля подає поняття «готовність» як «стан або властивість 

готового» [52, с. 388]. У психологічному словнику готовність до дії визначається 

як «стан мобілізації усіх психофізіологічних систем людини, що забезпечують 

ефективність виконання певних дій» [191, с. 21]. 

Із поняттям «готовий» тісно пов’язаний термін «підготовлений» – «готовий 

до певної діяльності, здатний до неї» [31, с. 767]. Термін «підготовка», тобто 

процес, який приводить до готовності, визначається у сучасній українській мові 

як «запас знань, навичок, досвід, набутий у процесі навчання чи практичної 

діяльності» [31, с. 767]. 

Готовність є предметом вивчення багатьох учених, які подають різні 

трактування цього поняття: Б. Ананьєв [5] розглядає готовність як наявність 

здібностей; В. Бондар [23] і К. Платонов [177] – як якість або властивість 

особистості; М. Левітов [111] – як особливий психічний стан; А. Линенко [116] і 

Л. Кондрашова [95] – як складне особистісне утворення; Д. Узнадзе [226] – як 

установку. 

Поняття «готовності» стало основним аспектом і в дослідженнях багатьох 

психологів, які пропонували свої інтерпретації. В. Моляко характеризує 

«готовність до праці» як складне утворення особистості, систему, що включає 

ряд компонентів, сукупність яких дає змогу виконувати певну роботу [142, с. 44]. 

За Ю. Кулюткіним та Г. Сухобською «готовність» є здатністю особистості, що 

проявляється у вміннях розробляти плани і обирати способи досягнення свідомо 

поставлених цілей [106, с. 42]. 
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М. Дьяченко і Л. Кандибович розглядають «готовність» як психологічну 

передумову ефективності діяльності, називають її цілеспрямованим вираженням 

особистості. Вони визначають цей феномен як «психічний стан, що займає 

проміжне місце між психічними процесами та властивостями особистості й 

створює загальний функціональний рівень для забезпечення результативності 

професійної діяльності, а при особистісному підході – як сукупність 

особистісних якостей майбутнього фахівця, що уможливлюють виконання ним 

функцій відповідно до потреб певної діяльності» [66, с. 14]. На їхню думку, 

готовність є підґрунтям професійного зростання молодого фахівця. 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що трактування науковцями змісту 

поняття готовності відрізняються між собою. Наведемо деякі з них: готовність – 

це результат професійної підготовки, що включає професійне самовизначення, 

освіту, виховання, розвиток, самовиховання, «сформований активно діяльнісний 

стан його особистості, що забезпечує швидку адаптацію, ефективну реалізацію 

та використання у процесі практичної роботи отриманих у вищому навчальному 

закладі знань, умінь, навиків» (К. Дурай-Новакова) [64, с. 55]; «професійно 

важлива якість, психічний стан особистості, сукупність переконань, поглядів, 

відносин, мотивів, відчуттів, вольових та інтелектуальних якостей, знань, умінь, 

навичок, установок на активні, доцільні, цілеспрямовані дії, налаштованість на 

певну поведінку» (М. Дьяченко і Л. Кандибович) [66, с. 18-19]; спрямованість на 

професію типу «людина-людина» (І. Зимняя) [78]; «особливий психічний стан, 

який характеризується наявністю у суб’єкта образу структури певних дій і 

постійним напруженням свідомості на їх виконання» (В. Сластьонін) [208]; 

«установка, що спричиняє активність суб’єкта, певну форму поведінкового 

реагування, знаходження оптимального шляху вирішення професійних завдань» 

(Д. Узнадзе) [226]. 

В. Сластьонін вважає готовність особистості до діяльності особливим 

психічним станом, що засвідчує наявність у суб’єкта уявлення про структуру 

певної дії та постійної спрямованості свідомості на її виконання. Готовність 

включає в себе настанови на усвідомлення педагогічної задачі, передбачення 
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моделей поведінки, визначення відповідних способів діяльності, оцінку власних 

можливостей у співвідношенні з ймовірними труднощами й необхідністю 

досягнення результату [208]. 

Готовність до діяльності як психолого-педагогічна проблема трактується 

науковцями у широкому та вузькому значенні. У широкому значенні поняття 

«готовність до діяльності» означає готовність до життєвої практики, до 

входження в нову сферу діяльності та самореалізації в ній, до застосування знань 

і впровадження способів діяльності на практиці, до творчої діяльності у нових 

умовах, що постійно змінюються, до адекватної самооцінки. У вузькому значенні 

«готовність до педагогічної діяльності» розглядається як сформований комплекс 

властивостей і якостей особистості педагога, що визначає адаптацію випускника 

закладу вищої освіти до умов педагогічної праці, структуру його професійної 

діяльності, подальше професійне вдосконалення [114, стор. 94-95]. 

Проблемі готовності особистості до здійснення професійно-педагогічної 

діяльності присвячено роботи багатьох учених (А. Алексюк [4], Н. Болтенков 

[22], В. Бондар [23], О. Волошенко [35], С. Гаркуша [39], М. Дьяченко [66], 

І. Зязюн [79], Н. Кічук [87], О. Кіяшко [88], Л. Красюк [99], Н. Кузьміна [104], 

З. Курлянд [107], І. Кушакова [108], А. Линенко [116], О. Мороз [147], 

С. Нікітчина [153], С. Сисоєва [203], В. Сластьонін [209], С. Смірнов [211], 

Л. Хомич [235], В. Чайка [239], І. Шапошнікова [245], О. Ярошенко [260] та ін.). 

Вони виділяють такі складові готовності до праці вчителя, як позитивне 

ставлення до професії, сформованість моральних якостей, достатній рівень 

оволодіння теоретичними знаннями, практичними вміннями і навичками, 

самостійність у розв’язанні професійних завдань, розвиток педагогічних 

здібностей та ін.. Названими вченими розроблені критерії та показники 

готовності, на основі яких визначають рівні підготовки випускників 

педагогічних закладів вищої освіти до професійної діяльності [93; 117]. 

Окремі аспекти готовності до діяльності частково розглядалися науковцями 

на рівні дисертаційних досліджень (О. Біда – готовність до педагогічної 

діяльності, Т. Шестакова – формування готовності майбутніх педагогів до 
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професійної діяльності, Н. Бахмат – формування готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до педагогічного моделювання, Г. Троцко – 

теоретичні та методичні засади підготовки студентів до виховної діяльності у 

вищих педагогічних навчальних закладах, Ю. Шаповал – педагогічні умови 

формування готовності майбутнього вчителя початкових класів до особистісно 

орієнтованого навчання молодших школярів, О. Ярошенко – формування в 

учителів загальноосвітніх шкіл готовності до засвоєння передового 

педагогічного досвіду) [19; 247; 12; 224; 244; 263].  

У дисертаційних дослідженнях науковців подано авторські визначення 

поняття «готовності» до різних видів професійної діяльності: А. Линенко 

трактує готовність як «цілісне утворення, яке характеризує емоційно-когнітивну 

і вольову мобілізаційність суб’єкта в момент його включення в діяльність 

певного спрямування» [115; с. 56]; на думку І. Гавриш, готовність до 

інноваційної професійної діяльності – це «інтегративна якість особистості, що 

виявляється в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, 

зв’язків і відносин; складне особистісне утворення, що є умовою та регулятором 

успішної професійної діяльності вчителя» [37, с. 9; 181, с. 46]; Г. Троцко 

розглядає готовність майбутніх педагогів до виховної діяльності як «цілісне, 

складне, особистісне утворення, що забезпечує високий рівень педагогічної 

діяльності й охоплює професійно-педагогічні погляди і переконання, професійну 

спрямованість психічних процесів, професійні знання, уміння долати труднощі, 

оцінювати наслідки своєї праці, професійно самоудосконалюватися» [224, с. 15]; 

С. Литвиненко подає готовність до соціально-педагогічної діяльності як 

«результат професійно-педагогічної підготовки, інтегральне багаторівневе 

динамічне особистісне утворення…» [117, с. 16].  

Аналіз поглядів дослідників на проблему професійної готовності виявив два 

ключові підходи до опису змісту цього поняття: функціональний і особистісний. 

Прихильники функціонального підходу (Е. Ільїн [81], Н. Левітов [111] та ін.) 

характеризують «готовність» як певний функціональний, психічний стан, що 

забезпечує успішність виконання професійних дій. Прихильники особистісного 
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підходу під «готовністю» розуміють інтегративне особистісне утворення, 

складну систему якостей, що забезпечують ефективність професійної діяльності 

фахівця (К. Дурай-Новакова [64], М. Дьяченко [66], В. Моляко [142], О. Мороз 

[147], В. Сластьонін [208]). 

У психолого-педагогічній літературі узагальнено поняття «професійної 

готовності майбутнього вчителя до освітньої діяльності» як розкриття майбутнім 

педагогом своїх потенційних можливостей і бажання використовувати їх у 

професійній діяльності. 

Професійна готовність вчителя до педагогічної діяльності розглядається в 

дослідженнях Е. Антипової [7], С. Гаркуші [39], К. Дурай-Новакової [63], 

Л. Красюк [99], І. Кушакової [108], О. Ярошенко [263] та ін. як система 

компонентів, якостей особистості майбутнього фахівця-професіонала, які 

забезпечують йому функції, адекватні вимогам і потребам певної діяльності. 

Зміст професійної готовності полягає у єдності прагнень активно, творчо і 

самостійно виконувати професійні завдання, почутті відповідальності за свою 

поведінку як учителя і налаштуванні на ефективне використання якостей, знань, 

умінь і навичок, набутих у закладах вищої освіти. 

Це дало підстави визначити, що готовність майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності є набутою під час навчання особистісною якістю, що 

проявляється у взаємодії мотиваційних настанов, засвоєних педагогічних і 

природничих знань, сформованих умінь використовувати їх у навчанні 

природознавства та комунікативних умінь і здатності до реалізації їх у процесі 

формування природознавчої компетентності молодших школярів. Це особливе 

якісне новоутворення особистості майбутнього педагога проявляється в процесі 

підготовки і засвідчує певний рівень його професійного розвитку. 

Визначаючи структуру готовності майбутнього вчителя початкових класів 

до формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів, 

ми спиралися на результати досліджень готовності до педагогічної діяльності 

Г. Балла [10], С. Гаркуші [39], К.Дурай-Новакової [63], В.Сластьоніна [209]. 
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К. Дурай-Новакова розглядає професійну готовність майбутніх учителів як 

«складне структурне утворення, ядро якого складають позитивне ставлення 

студентів до учительської професії, достатньо стійкі мотиви педагогічної 

діяльності, наявність професійно значущих якостей особистості», певна 

сукупність професійно-педагогічних знань, навичок та умінь, а також певний 

досвід їх використання на практиці [64, с. 55]. Вона виділяє такі компоненти у 

структурі професійної готовності вчителя до педагогічної діяльності: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, процесуально-діяльнісний. 

Так, Г. Балл у професійній готовності вчителя вирізняє два компоненти: 

мотиваційний та інструментальний. Головним він вважає мотиваційний, 

оскільки «прогалини в знаннях або навичках можуть порівняно легко 

надолужуватися чи компенсуватися, тоді як брак професійно значущої 

спрямованості особистості спричиняє низьку ефективність діяльності, внутрішні 

та міжособистісні конфлікти» [10, с. 99-100]. 

У структурі готовності до педагогічної діяльності К. Юр’єва виокремлює 

аксіологічно-мотиваційний, когнітивно-гносеологічний, процесуально-

діяльнісний компоненти [253, с. 147]. 

В. Чайка стверджує, що готовність до діяльності ґрунтується на єдності двох 

взаємопов’язаних компонентів – мотиваційного (спонукального) і 

процесуального (виконавського) [141, с. 76]. 

Н. Яковлева розуміє готовність до педагогічної діяльності як «інтегральну 

якість особистості, що характеризується інтеграцією методологічних, 

теоретичних, методичних і практичних знань та вмінь, професійно-творчими 

мотивами і професійним науково-педагогічним інтересом» [257]. 

В. Сластьонін інтерпретує готовність до педагогічної діяльності як «цілісне 

утворення, ядром якого виступає морально-психологічна, змістовно-

інформаційна та операційно-діяльнісна готовність, будучи одночасно одним із 

визначальних показників професійно-особистісного розвитку студента та 

спеціаліста» [208]. Він виокремлює такі види готовності, що складають цілісне 

утворення особистості, необхідне для здійснення професійної діяльності: 
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психологічну готовність, що включає цілеспрямованість особистості на 

педагогічну діяльність, її погляди, мотиви, інтелектуальні якості, потреби в 

самоосвіті та розвитку професійного мислення; науково-теоретичну готовність, 

яка зумовлена необхідністю знань, як психологічних, так і спеціальних; 

практичну готовність, що визначається наявністю професійних умінь та навичок 

в обсязі, необхідному для здійснення того чи іншого виду професійної 

діяльності; психофізіологічну готовність, яка передбачає наявність 

психологічних якостей особистості, що забезпечують ефективне оволодіння 

педагогічною діяльністю; фізичну готовність – стан здоров’я, який відповідає 

вимогам професії педагога [169, с. 33]. 

А. Приходько розглядає поняття готовності як багатофункціональний 

механізм, що містить особистісно-професійний, мотиваційно-ціннісний та 

професійно-діяльнісний компоненти, які представлені сукупністю знань, умінь, 

навичок та якостей, якими повинен володіти майбутній педагог для ефективної 

професійної діяльності; готовність визначається як «стан особистості, що сприяє 

ефективній професійній діяльності» [184, с. 25-26]. 

А. Линенко у своїх дослідженнях включає у готовність педагогічну 

самосвідомість, мотиви діяльності, ставлення, інтерес до педагогічної діяльності 

та потребу в ній, теоретичні знання предмета і способів діяльності, практичні 

уміння та навички, педагогічні здібності та професійно значущі якості 

майбутнього педагога [116, 58]. Автор підкреслює, що формування готовності 

студентів до професійної діяльності являє собою процес, спрямований на 

накопичення знань, умінь і навичок практичної діяльності, а формування 

готовності майбутніх учителів до практичної роботи є підготовкою до 

раціональної, досконалої і ефективної професійної діяльності. 

У готовності до педагогічної діяльності С. Гриншпун акцентує увагу на 

трьох складниках – моральному, психологічному і професійному [49]. Л. Сохань, 

І. Єрмаков, Г. Несен визначають наступні компоненти готовності: мотиваційний, 

що поєднує відповідальність і почуття обов’язку за виконання завдань; 

орієнтаційний, що являє собою сукупність знань та уявлень про умови 
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діяльності, особливості її здійснення та вимоги до особистості, яка нею 

займається; операційний, що проявляється у володінні ключовими 

компетентностями і необхідними способами та прийомами діяльності; вольовий, 

що включає самоконтроль, самомобілізацію і вміння управляти власними діями; 

оцінний, що передбачає самооцінку власної підготовленості та відповідність 

процесу розв’язання завдання чи проблеми встановленим зразкам або 

алгоритмам [70, с. 92]. 

У педагогіці можна зустріти й інші компоненти готовності до педагогічної 

діяльності: професійно значущі якості особистості, мотиви, ставлення до 

діяльності, професійна самосвідомість, знання про предмет, розуміння способів 

діяльності, володіння навичками й вміннями їх практичної реалізації [170, 

с. 228]. 

Професійна готовність являє собою не випадковий набір певних 

особистісних якостей, а інтегративну характеристику, що включає якості 

особистості, які знаходяться в динамічній взаємодії з психічними станами та 

одна з одною. 

Про професійну готовність студентів до педагогічної діяльності свідчать 

упевненість у своїх знаннях і вміннях, бажання вирішувати професійні завдання, 

здібність управляти власними почуттями, думками, діями, поведінкою у процесі 

педагогічної діяльності. 

Серед ознак, що характеризують систему професійної готовності, 

виокремлюють професійно значущі якості особистості; позитивну мотивацію до 

педагогічної діяльності та сукупність професійно значущих потреб; знання про 

умови педагогічної діяльності, її структуру, професійну роль учителя; почуття 

відповідальності за результати педагогічної діяльності; соціально-професійне 

налаштування і стабільність професійних інтересів [64, с. 56]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що до ознак готовності 

до педагогічної діяльності відносяться: педагогічна самосвідомість; емоційно-

позитивне ставлення до суб’єкта (учня), об’єкта (педагогічного процесу) і засобу 

діяльності (виховання та навчання); знання про особистість, що формується, її 
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вікові зміни, цілі й засоби педагогічного впливу в процесі її формування і 

розвитку; знання про зміст і способи досягнення освітніх цілей; педагогічні 

уміння організовувати і здійснювати навчальний та виховний вплив на учня; 

прагнення спілкуватися, передаючи дітям власний досвід. 

Процес формування професійної готовності детермінований деякими 

спеціально організованими заходами, педагогічними умовами. Серед них 

важливими є: управління мотивацією вибору учительської професії та 

спеціальності; професійна ідентифікація, самовизначення і адаптація студентів; 

моделювання і реалізація дидактичних і організаційно-педагогічних засобів, які 

забезпечують студентів методологією, теорією, методикою і початковим 

досвідом професійної діяльності вчителя; творча співдружність і професійно-

педагогічна спрямованість спільної діяльності вищої і загальноосвітньої школи; 

професійна обізнаність студентів про педагогічну діяльність. 

Для більшості науковців спільним є розуміння процесу формування 

професійної готовності студентів до педагогічної діяльності, який включає три 

основні етапи: професійна орієнтація, професійний відбір, професійне навчання 

і виховання на рівні закладу вищої освіти. 

Систему формування професійної готовності складають такі структурні 

компоненти: мета і завдання формування професійної готовності; принципи, 

форми і методи формування готовності; планування системи формування 

готовності; пізнання результатів процесу формування професійної готовності до 

педагогічної діяльності (рівні, причини, фактори, умови) [64, с. 56]. Дослідники 

І. Гребенев [46], І. Підласий [176], О. Тарасова [219] та ін. зазначають, що в 

процесі професійної підготовки майбутній учитель здобуває спеціальні знання, 

оволодіває уміннями, вивчає методику навчання предметів. 

Узагальнення різних підходів дослідників до визначення структури 

готовності дозволило нам виокремити наступні основні компоненти готовності 

майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності: мотиваційний, змістовий, 

процесуальний, комунікативний. 
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Мотиваційний компонент готовності вчителя до формування предметної 

природознавчої компетентності молодших школярів визначається нами як 

система, яка включає в себе різноманітні установки особистості, що зумовлюють 

педагогічну діяльність і формування в учнів початкової школи предметної 

природознавчої компетентності: інтереси, переконання, спонуки, зацікавленість 

і позитивне ставлення до означеної діяльності, усвідомлення необхідності 

оволодіння обсягом теоретичних знань та практичних умінь, сформованість 

професійно-значимих установок і прагнень до самовдосконалення, які пов’язані 

із здійсненням практичнозначущої професійної діяльності. 

В українському педагогічному словнику подається поняття «мотивація» як 

«система мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм 

діяльності або поведінки» [43, с. 217]. 

Мотивація відіграє важливу роль у підготовці майбутніх учителів, про що 

свідчать дослідження Т. Дубовицької [62], С. Єрмакової [68], Є. Ісаєва [83], 

В. Ковалева [89], А. Маслоу [120], Г. Нікітюк [154], Т. Осипової В. [165], 

Я. Поторій [182], Ю. Скиби [207], Сластьоніна [209], С. Яремчук [258] та ін. 

Позитивне ставлення і зацікавленість обраною професійною діяльністю 

виступають стрижнем, навколо якого об’єднуються основні якості й властивості 

особистості педагога, тому мотиваційно-ціннісне ставлення до професії має 

важливе спонукальне значення для навчання майбутнього вчителя [208]. 

Так, О. Дубасенюк зазначає, що саме мотивація є системоутворювальним 

чинником у структурі готовності майбутнього викладача [61]. Л. Мороз 

підкреслює, що мотивація визначає якість засвоєння знань і вмінь, необхідних 

для успішного здійснення діяльності, формує відповідну психологічну 

спрямованість [145, с. 8]. 

У навчальному процесі учитель не може бути байдужим до мотивів власної 

педагогічної діяльності. О. Леонтьєв зазначав: «Діяльності без мотиву не буває. 

Немотивована діяльність – це діяльність, не позбавлена мотиву, а діяльність з 

суб’єктивно чи об’єктивно прихованим мотивом» [113, с. 102]. На думку 

вченого, саме мотив є пусковим механізмом професійної педагогічної діяльності; 
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важливе значення у формуванні професійної готовності майбутніх учителів до 

навчання природознавтва молодших школярів відіграють наступні мотиви: 

любов до дітей, бажання пізнання природи, інтерес до професії, потреба навчати 

дітей, педагогічна творчість. 

Передумовою підготовки майбутніх учителів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності слугує потреба в 

зазначеній педагогічній діяльності, на основі якої формуються різні ланки 

педагогічної мотивації, які відображають уподобання, ціннісні орієнтації, 

загальну спрямованість і стійкість інтересу до цієї діяльності, особистісну 

значущість природознавства для вчителя. 

Змістовий компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

розглядаємо як систему засвоєних у процесі навчання теоретичних і практичних 

знань про принципи, форми, методи, прийоми, засоби, технології організації 

освітнього процесу з природознавства. Цей компонент складає сукупність усіх 

знань про природу, педагогіку, психологію і методику навчання 

природознавства. 

С. Совгіра стверджує, що «знання фіксують результати пізнавальної 

діяльності людини і є основою її існування. Знання відображають істотні зв’язки 

між пізнавальною діяльністю та практичними діями людини, вони дозволяють 

подолати обмеженість власного досвіду і сформувати готовність до поведінки в 

різних ситуаціях, з якими ще не доводилось зустрічатись» [213, с. 167]. 

Л. Кацова стверджує, що майбутні учителі повинні досконало володіти 

понятійним апаратом і вільно оперувати системою теоретичних знань для 

виконання завдань професійної діяльності. Вона вважає, що сформованість видів 

і форм мислення студентів значно впливає на інтерес до майбутньої педагогічної 

діяльності, тому приділяє багато уваги розвитку розумових якостей, 

мисленнєвих операцій і процесів [85, с. 11]. 

Змістовий компонент передбачає науково-теоретичну підготовку з метою 

формування у майбутніх учителів початкової школи характеристики, що включає 
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психолого-педагогічний, дидактико-методичний, поліпредметний природничий 

зміст і є достатньою для формування природознавчої компетентності у молодших 

школярів. Він тісно пов’язаний з діями особистості педагога, спрямованими на 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Ми вважаємо, що рівень набутих знань залежить від змісту теоретичної і 

методичної підготовки студентів, розвитку їхніх творчих здібностей, наявності 

педагогічного досвіду, що виявляється у процесі виконання різних педагогічних 

завдань. Ґрунтовність знань можна перевірити тільки на практиці, в процесі якої 

теоретичні знання знаходять своє практичне відображення. 

Процесуальний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи 

до формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

– це необхідний обсяг педагогічних умінь і навичок забезпечувати якість навчання 

природознавства. Він характеризується наявністю у вчителя практичних умінь, 

необхідних для розвитку інтересів школярів до природознавства: вміння 

організації такої роботи, вміння використовувати різні форми і методи навчання 

природознавству для формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів, вміння аналізувати та здійснювати корекцію своєї роботи. 

Процесуальний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи 

за своєю суттю можна співвіднести з практичним, виконавчим або 

конструктивним. Це оволодіння майбутнім учителем початкової школи 

сукупністю практичних умінь і навичок використання усіх форм, методів, 

прийомів, засобів формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів. Процесуальні можливості формуються в процесі 

професійного навчання і залежать від педагогічних здібностей та творчого 

потенціалу майбутнього вчителя. 

Домінуючу роль у професійній діяльності майбутнього вчителя початкових 

класів відіграє саме процес прийому-передачі інформації – комунікація (Л. Бірюк 

[20], М. Вашуленко [30], Л. Горбунова [44], І. Зязюн [79], Л. Ковальчук [92], 

О. Матвієнко [121], Г. Омельяненко [161], С. Скворцова [206]). Комунікативний 

компонент – це взаємодія між суб’єктами, внаслідок якої відбувається обмін 

інформацією. Типовою ознакою комунiкативностi є спілкування як «необхідна 
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умова формування, існування і розвитку особистості» [43, с. 317]. Освітня 

діяльність є неможливою без спілкування. «Спілкування розглядається як 

найважливіша соціальна потреба, поза реалізацією якої уповільнюються, 

гальмуються, а іноді і деформуються соціальне буття людини і її взаємини з 

іншими людьми» [177, с. 336]. 

Спілкування є специфічною формою взаємодії й впливу суб’єктів один на 

одного, що виникає в результаті спільної діяльності. Педагогічне спілкування як 

система психолого-педагогічної взаємодії між учителем та учнем спрямоване на 

створення оптимальних умов для спільної діяльності. На думку Г. Омельяненко, 

педагогічне спілкування є безпосередньою формою прояву комунікації в 

навчально-виховному процесі між педагогом і вихованцем, яка спрямована на 

формування й розвиток особистості, виховання, спільне розв’язання 

різноманітних педагогічних завдань, створення умов для реалізації творчих 

здібностей [161]. 

Для формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів важливе значення має не лише безпосередній діалог із самою природою, 

а й «комунікація з приводу природи», тому одним з важливих результатів 

підготовки майбутнього учителя початкової школи є готовність до 

комунікативної діяльності з учнями, що слугуватиме основою для пізнання 

природи, педагогічної взаємодії, вербального оцінювання. 

Таким чином, професійна готовність майбутнього вчителя початкової школи 

до формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів 

являє собою складну характеристику, до основних структурних компонентів якої 

відносяться мотиви, позитивні установки професії, професійно важливі риси 

характеру, педагогічні здібності, сукупність професійно-педагогічних знань, 

практичних навичок і комунікативних умінь. Компоненти готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до формування предметної природознавчої 

компетентності молодших школярів, об’єднуючись у єдине ціле, створюють 

систему професійної готовності та виступають важливим фактором підготовки 

вчителя до професійної діяльності (табл. 1.3). 
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Таблиця 1.3 

Характеристики компонентів готовності майбутнього вчителя початкових класів 

до формування природознавчої компетентності молодших школярів 

КОМПОНЕНТИ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Мотиваційний Мотивація, інтереси, переконання, зацікавленість і 

позитивне ставлення до педагогічної діяльності як 

процесу формування природознавчої компетентності 

молодших школярів; прагнення займатися педагогічною 

діяльністю; усвідомлення необхідності оволодіння 

певним обсягом знань для продуктивної педагогічної 

діяльності; усвідомлене бажання досягти успіху в 

професійній педагогічній діяльності, пов`язаної з 

формуванням в учнів початкової школи предметної 

природознавчої компетентності; потреба в реалізації 

одержаних знань з природознавства у педагогічній 

практиці. 

Змістовий Знання програм і підручників з природознавства та інших 

дисциплін природничо-наукового циклу (фізики, 

географії, хімії, біології, астрономії) з метою реалізації 

міжпредметних зв`язків; знання та розуміння змісту і 

принципів побудови шкільного курсу природознавство; 

обізнаність із сучасними прийомами і методами 

формування природознавчої компетентності школярів;  

володіння спеціальною фаховою термінологією; знання 

новітніх технологій навчання природознавства. 

Процесуальний Уміння і навички забезпечувати якість навчання 

природознавства; уміння подавати навчальний матеріал з 

природознавства; володіння вміннями проектувати, 

конструювати та діагностувати власну діяльність, 

спрямовану на формування природознавчої 

компетентності молодших школярів; володіння різними 

способами активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів з метою вивчення природознавства; використання 

сучасних технологій у навчальному процесі; планування 

шляхів професійного самовдосконалення. 

Комунікативний Уміння спілкуватися й налагоджувати комунікативні 

зв`язки з молодшими школярами; володіння 

мовленнєвими навичками для навчання природознавства, 

висока якість мовлення; уміння створювати сприятливу 

морально-психологічну атмосферу у процесі вивчення 

природознавства. 
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Проведений аналіз наукової літератури дає можливість зробити висновки: 

наявність готовності – обов’язкова умова здійснення діяльності; готовність 

людини до діяльності є складним структурним утворенням, що виражає ступінь 

відповідності даної особи вимогам певної діяльності; готовність до конкретного 

виду діяльності має специфічні особливості, обумовлені характером цієї 

діяльності; проблема готовності до діяльності не обмежується рамками теорії, а 

має безпосереднє практичне значення. 

Саме у педагогічних закладах вищої освіти у студентів формуються основи 

майбутньої педагогічної діяльності. Підготовка майбутніх учителів є складним і 

тривалим процесом, результатом якого є сформована готовність до професійної 

діяльності. 

Аналіз теоретико-методологічних досліджень показує, що, відповідно до 

сучасних вимог, підготовка майбутніх учителів початкової школи повинна мати 

в своїй основі здійснення взаємозв'язку педагогічної, психологічної та 

предметної підготовки. Вирішення цієї проблеми можливе, якщо спиратися на 

глибоке цілепокладання, вивчення фундаментальних основ предмета, 

вироблення умінь і навичок самостійної роботи студентів. 

Формування готовності майбутніх учителів початкової школи розглядається 

як тривалий поетапний процес, який забезпечується виявленням і розвитком 

професійних здібностей, особистісних якостей, орієнтацією на професію 

вчителя, власне професійним навчанням із застосуванням нових методик, 

наданням майбутнім педагогам методичної допомоги в професійній адаптації, 

самоствердженні й шліфуванні майстерності. 

Визначаючи критерії та рівні готовності майбутнього вчителя початкових 

класів до формування природознавчої компетентності молодших школярів, ми 

керувалися положеннями критеріального підходу про те, що критерії мають 

фіксувати діяльнісний стан суб’єкта і повинні нести інформацію про цілі, 

мотиви, ставлення суб’єкта до діяльності, засоби, умови і одержаний результат 

[173, с. 83]. На думку В. Беспалько, критерій повинен бути адекватним тому 

явищу, яке він вимірює, в ньому має чітко відтворюватись природа об`єкту, що 
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досліджується, і динаміка змін, що вимірюються для відображення критерію 

явища [14, с. 61]. 

У педагогічній теорії критерій визначається як мірило або ознака, на основі 

якої здійснюється оцінка: «критерій – мірило для визначення, оцінки предмета 

чи явища; ознака, взята за основу класифікації» [227]; засіб або ознака для 

судження, визначення, класифікації або оцінки чого-небудь, на основі якої 

обирається одне із багатьох можливих рішень [77]. З. Курлянд вважає, що 

критерій виступає мірилом для оцінки або судження, тому що є необхідною та 

достатньою умовою прояву або існування явища чи процесу, а розгляд будь-якої 

досліджуваної величини обов’язково повинен включати в себе її критерії, які 

визначають вираженість певної ознаки процесу або явища, що розглядається 

[107, с. 9]. М. Монахов трактує критерій як «еталон або зразок, що відображає 

найвищий, досконалий рівень сформованості якогось утворення і 

використовується для порівняння і встановлення ступеня відповідності з метою 

наближення його реального рівня до ідеальної норми» [143, с. 68]. 

Узагальнюючи запропоновані твердження, ми визначаємо критерій як 

сукупність ознак, якостей і властивостей, що дозволяють оцінити сутністні 

характеристики предмету, явища або процесу. Кожен із критеріїв, яким 

досліджують те чи інше явище, об’єднує у собі простих показників, за якими 

перевіряють відповідність функціональної готовності випускника педагогічного 

закладу вищої освіти, орієнтуючись на вимоги професіограми або стандарту 

педагогічної освіти, а також вимоги, окреслені в навчальних предметах, якими 

опановують майбутні фахівці початкової освіти [100, с. 133]. Показники дають 

можливість оцінити стан, сформованість, функціонування, динаміку розвитку 

досліджуваного і проявляються низкою ознак, які можна спостерігати, 

вимірювати і на підставі яких здійснювалася оцінка ступеня сформованості 

компонентів готовності до формування природознавчої компетентності 

молодших школярів. 

Аналізуючи теоретичні положення та враховуючи мету дослідження, ми 

будемо виходити з того, що критерії підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до формування предметної природознавчої компетентності у молодших 
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школярів – це ознаки, на підставі яких здійснюється оцінка сформованості рівня 

готовності майбутніх учителів початкової школи до формування природознавчої 

компетентності молодших школярів, а показники вимірювання – це кількісні та 

якісні характеристики його сформованості, які вивчаються та вимірюються. 

У процесі теоретичних досліджень нами були виокремлені критерії 

оцінювання професійної підготовки у межах сформованості відповідного рівня 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів, що є «сутнісною 

характеристикою її результату» [173, с. 73]. 

До критеріїв сформованості готовності майбутніх учителів початкових 

класів дослідники зараховують володіння сучасним науково-педагогічним 

тезаурусом; оперування технологіями налагодження педагогічно доцільних 

взаємин; оперування раціональними способами планування та організації 

педагогічної діяльності; володіння спеціальністю відповідно до освітнього 

ступеня (бакалавр) та згідно з вимогами Державного стандарту підготовки 

вчителя початкової школи. 

Для оцінки рівня сформованості компонентів готовності майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності нами були визначені наступні показники, які є 

конкретними вимірювачами критеріїв. 

Критерієм сформованості мотиваційного компонента готовності майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності є стійкість мотивації до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів, що відображає 

практичний інтерес до вивчення фахових дисциплін для підготовки до означеної 

професійної діяльності. Мотиваційний компонент утворює основу для реалізації 

інших структурних компонентів. 

Показником цього критерію є спрямованість майбутніх педагогів на 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

та емоційно-ціннісне ставлення до означеної діяльності. 
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Критерієм сформованості змістового компонента готовності майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності у нашому дослідженні обрано рівень засвоєння 

знань з природничих дисциплін і методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство». 

Показником змістового компоненту є коефіцієнт засвоєння студентом 

полідисциплінарного змісту фахової підготовки, необхідного та достатнього для 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

(знання з природничих дисциплін; методична обізнаність із формами, методами, 

засобами та технологіями формування природознавчої компетентності у 

молодших школярів). 

Критерієм сформованості процесуального компонента готовності майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності є рівень професійних умінь із формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Показником цього критерію є методична доцільність спроектованої 

студентами діяльності з формування предметної природознавчої компетентності 

у молодших школярів, яка відображає високу теоретичну і практичну підготовку, 

наявність умінь, необхідних для формування предметної природознавчої 

компетентності в учнів початкових класів і вміння їх впровадження на практиці 

(володіння різними способами активізації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на уроках природознавства; використання сучасних технологій у 

навчальному процесі з природознавства; володіння основними формами 

організації освітнього процесу і методами організації учнівської діяльності; 

ґрунтовне впровадження практичних умінь і навичок для вирішення поставлених 

педагогічних завдань; якість проведення уроків, позакласної та позаурочної 

роботи з природознавства, самостійність у їх підготовці). 

Критерієм сформованості комунікативного компонента готовності 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності виступає здатність до налагодження 
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конструктивного спілкування з молодшими школярами у процесі формування 

предметної природознавчої компетентності. 

Показником цього критерію є суб’єкт-суб’єктна взаємодія вчителя з учнями 

(здатність встановлювати сприятливу морально-психологічну атмосферу у 

навчальному процесі; уміння створювати ситуацію педагогічного спілкування, 

організувати взаємодію з учнями і керувати їхньою діяльністю; добирати форми 

і методи педагогічного впливу на учнів у процесі формування предметної 

природознавчої компетентності). 

На підставі визначених критеріїв та показників необхідним є визначення 

рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до 

формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів. 

Спираючись на дослідження О. Пєхоти та А. Старєвої [173, с. 84], ми 

вирізнили елементарний, середній і високий рівні готовності майбутнього 

вчителя початкової школи до формування природознавчої компетентності 

молодших школярів, що характеризуються в межах мотиваційної, змістової, 

процесуальної та комунікативної її складових (табл. 1.4). Ми вважаємо, що 

складниками рівнів готовності є: 

- мотиви, спрямовані на професійну діяльність, повнота та змістовність 

педагогічних інтересів; бажання набуття знань та опанування способами дій у 

процесі вивчення природознавства і методики його навчання, здійснення 

самоосвіти; 

- знання теорії й практики, наявність психолого-педагогічних знань; глибина 

і системність знань про професійну діяльність, природу, довкілля; обізнаність із 

методами, формами та технологіями формування предметної природознавчої 

компетентності; 

- практичні уміння й навички організації педагогічної діяльності із 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів, 

ініціативність і самостійність у набутті знань в означеній галузі; 

- уміння організувати комунікативну взаємодію з учнями з метою 

формування предметної природознавчої компетентності. 
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Таблиця 1.4 

Характеристика рівнів сформованості готовності майбутнього вчителя 

початкових класів до формування предметної природознавчої компетентності  

у молодших школярів 

 

Рівні Характеристика 

Елементарний Мотивація до формування в учнів початкової школи 

предметної природознавчої компетентності малоусвідомлена. 

Зацікавленість означеною педагогічною діяльністю 

ситуативна, нестійка. Відсутній інтерес до педагогічної 

природознавчої діяльності та прагнення займатися нею, немає 

бажання й потреби у самовдосконаленні. 

Природничі та педагогічні знання елементарні, фрагментарні. 

Студент орієнтується в змісті навчального предмету, за 

допомогою викладача може виконати запропоноване 

конкретне завдання. 

Уміння використовувати знання на практиці недостатньо 

сформовані, потребує постійного контролю з боку викладача; 

сформовані окремі вміння і навички формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів; 

невпевнено володіє способами активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства; не 

використовує сучасних технологій у навчальному процесі з 

природознавства; погано володіє основними формами 

організації освітнього процесу і методами організації 

учнівської діяльності в процесі вивчення природознавства; під 

час розробки, організації та проведення уроків, позакласної та 

позаурочної роботи з природознавства діє за алгоритмом, 

використовує готові методичні розробки. 

Не вміє встановлювати емоційно-доброзичливий контакт з 

дітьми; відчуває утруднення у створенні ситуацій 

педагогічного спілкування для організації взаємодії з учнями; 

невдало добирає методи педагогічного впливу на учнів у 

процесі формування предметної природознавчої 

компетентності; мовлення неемоційне, спрощене, 

малозмістовне, збіднений словниковий запас. 

Середній Мотивація щодо формування в молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності визначена 
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інтересом до спілкування з дітьми, інтересом до означеної 

педагогічної діяльності; має бажання й потребу в 

самовдосконаленні, але не завжди усвідомлює значущість 

окремих компонентів готовності. 

Природничі та методичні знання сформовані, проте 

відчувається утруднення у їх використанні; добре 

орієнтується в змісті навчального предмету; може самостійно 

вирішити нескладну поставлену задачу, працює за зразком. 

Уміння використовувати теоретичні знання на практиці 

носять епізодичний характер. Притаманна невпевненість у 

своїх діях і потреба контролю й корекції діяльності з боку 

викладача. Сформовані окремі вміння і навички моделювання 

процесу формування предметної природознавчої 

компетентності в учнів початкових класів, в роботі з учнями 

опирається на розроблений план-конспект. 

Легко створює сприятливу морально-психологічну атмосферу 

у навчальному процесі з природознавства, але допускає 

помилки в організації комунікативної взаємодії з учнями; 

комунікація досить емоційна й образна, мовлення змістовне, 

хоча й спрощене; демонструє недосконале володіння 

термінологією. 

Високий Мотивація відзначається свідомим ставленням і стійким 

інтересом до формування в учнів початкової школи 

предметної природознавчої компетентності та педагогічної 

діяльності в школі; усвідомлює необхідність готовності до 

означеної теоретичної та практичної професійної діяльності; 

демонструє бажання до вдосконалення професійних якостей у 

відповідній діяльності та реалізації своїх можливостей; має 

відповідальне, небайдуже ставлення до особистісного та 

професійного саморозвитку. 

Природничі та методичні знання достатньо сформовані, що 

виявляється у знанні форм, методів, засобів і прийомів 

організації навчально-виховної роботи з молодшими 

школярами з природознавства. 

Сформовані основні вміння формуванням предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів, 

передбачені програмою підготовки; демонструє 

сформованість системи навичок моделювання діяльності, 

спрямованої на формування предметної природознавчої 
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компетентності у молодших школярів; вміє знаходити 

рішення у нестандартних ситуаціях; самостійно розробляє 

плани-конспекти уроків та позакласних заходів з 

природознавства; активно застосовує сучасні педагогічні 

техгнології; гнучко і творчо використовує різні засоби 

навчання природознавства; дотримується методичної 

правильності організації освітнього процесу з 

природознавства в початковій школі; здійснює об`єктивний 

аналіз власної діяльності. 

Легко встановлює емоційно-доброзичливий контакт з дітьми і 

сприятливу морально-психологічну атмосферу у навчальному 

процесі; вміє створювати ситуацію педагогічного спілкування, 

організувати взаємодію з учнями, спілкуватися з ними і 

керувати їхньою діяльністю; вдало добирає форми і методи 

педагогічного впливу на учнів у процесі формування 

предметної природознавчої компетентності; комунікація 

емоційна й образна, спілкування вільне, змістовне, точне, 

дохідливе й логічне; добре володіє тезаурусом. 
 

Отже, результати аналізу літературних джерел з проблеми підготовки 

вчителів початкових класів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів виявили значущість феномену готовності 

та посилену увагу науковців до питань оптимізації системи професійної 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Підготовка особистості 

майбутнього вчителя початкової школи повинна включати формування стійкої 

мотивації до професійної діяльності, засвоєння великого обсягу загальних 

психолого-педагогічних, методичних i природничих знань, оволодіння 

раціональними способами розумових і практичних дій, навичок спілкування через 

освітню діяльність. 

 

Висновки до першого розділу 

 

У світлі змін, що відбуваються у початковій освіті, ключові і предметні 

компетентності стають основними категоріями. У дослідженні сформульовано 

визначення предметної природознавчої компетентності молодшого школяра: це 
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його особистісна якість, яка характеризується сукупністю мотивів, ціннісних 

орієнтацій, знань, умінь, навичок з природознавства і формує здатність учня 

розв’язувати пізнавальні, проблемні і практичні задачі у сфері відносин 

«людина-природа». 

Формування природознавчої компетентності учнів відбувається у процесі 

засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних 

знань, опанування способів навчально-пізнавальної та природоохоронної 

діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. Аналіз 

нормативних документів і напрацювань науковців слугував підставою для таких 

висновків: 

– формування природознавчої компетентності учня може здійснювати лише 

підготовлений учитель, який володіє педагогічними, природничо-науковими, 

методичними знаннями і уміє застосовувати їх на практиці; 

– готовність майбутнього вчителя початкової школи до означеної діяльності 

має бути сформована на належному рівні; 

– педагог повинен уміло організувати навчальну діяльність школярів, 

використовуючи сучасні форми організації освітнього процесу, інноваційні 

технології, компетентнісний, системний, діяльнісний, проблемний, 

диференційований підходи у навчанні учнів, використовувати міжпредметні 

зв’язки. 

Запровадження компетентнісного підходу в школі зумовлює і 

переорієнтацію результатів професійної підготовки майбутнього вчителя. 

Проблема професійної підготовки вчителів початкової школи є актуальною, 

пріоритетною та багатоаспектною у вищій освіті. Від підготовки майбутнього 

вчителя залежить якість його професійної діяльності, що є кінцевим результатом 

освітнього процесу у педагогічних закладах вищої освіти. Враховуючи зміни в 

освітній галузі, постійно зростають вимоги до підготовки фахівців. 

Результати теоретичного аналізу проблеми підготовки вчителів початкової 

школи до педагогічної діяльності виявили увагу науковців до питань оптимізації 

системи їхньої професійної підготовки і значущість феномену готовності до 

вчительської професії. Підготовка виступає засобом формування готовності до 
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педагогічної діяльності, сама ж готовність є результатом і показником якості 

підготовки. 

Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності – складне 

динамічне утворення, в структурі якого вирізняються чотири основні 

компоненти: мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний.  

Мотиваційний компонент готовності вчителя початкової школи до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

включає в себе різноманітні установки особистості, що зумовлюють педагогічну 

діяльність: інтереси, переконання, спонуки, плани, програми, зацікавленість і 

позитивне ставлення до природознавчої діяльності, усвідомлення необхідності 

оволодіння певним обсягом знань для продуктивної педагогічної діяльності в 

освітньому середовищі. Змістовий компонент готовності репрезентований 

сукупністю усіх видів знань про природу, пов’язаних з діями вчителя, 

спрямований на формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. Процесуальний компонент – це взаємодія між суб’єктами 

освітнього процесу, внаслідок якої в процесі вивчення природознавства 

відбувається обмін інформацією, створюється певна послідовність дій учителя й 

учнів. Комунікативний компонент включає в себе вербальну взаємодію між 

суб’єктами з метою педагогічного спілкування природничого змісту, в процесі 

якого ставляться і вирішуються освітні завдання. 

Компоненти готовності майбутнього вчителя початкових класів до 

формування природознавчої компетентності молодших школярів утворюють 

цілісну особистісну якість, що виступає запорукою ефективного навчання 

природознавства молодших школярів, формування в них предметної 

природознавчої компетентності. 

Розроблені критерії готовності майбутніх учителів початкових класів до 

формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів 

(стійкість мотивації до формування предметної природознавчої компетентності 

у молодших школярів, рівень засвоєння знань, ступінь сформованості 

професійно орієнтовних умінь та навичок студента до формування у молодших 
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школярів предметної природознавчої компетентності, здатність до 

налагодження конструктивного спілкування з молодшими школярами у процесі 

формування предметної природознавчої компетентності) стосуються всіх 

компонентів досліджуваної особистісної якості майбутнього вчителя. 

Відповідно до визначених компонентів (мотиваційний, змістовий, 

процесуальний, комунікативний) готовності майбутніх учителів до формування 

предметної природознавчої компетентності молодших школярів встановлено її 

рівні – елементарний, середній і високий. 

Одним із важливих напрямків підготовки вчителя початкової школи у 

закладах вищої освіти є теоретична та методологічна основи педагогічної 

діяльності. Аналіз навчального плану та навчальних програм дозволив 

встановити, що зміст та структура навчальних дисциплін, які відображають 

специфіку професії вчителя початкових класів, а також набуті в процесі їх 

вивчення уміння відповідають педагогічній спрямованості й сприяють 

підготовці майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. Проблема підвищення ефективності та якості 

професійної підготовки студентів може бути вирішена шляхом удосконалення 

процесу навчання, яке здійснюється шляхом впровадження нових форм, методів 

і прийомів навчання, актуалізації його змісту, гуманізації навчання. Освітній 

процес у закладах вищої освіти потребує осучаснення, оптимізації і 

вдосконалення шляхом постійного пошуку умов і засад, спроможних 

забезпечити ефективність, результативність і високу якість підготовки фахівців 

відповідно до сучасних вимог суспільства. Вирішення означеної проблеми ми 

вбачаємо у підпорядкуванні діяльності викладачів і студентів досягненню 

загальної мети – підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Висвітлений у розділі матеріал відображено у таких авторських працях [124; 

126; 127; 128; 132; 133; 134; 137; 138; 139]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

2.1. Загальна методика дослідження 

 

Розробляючи загальну методику дослідження, ми керувалися тим, що 

методика – це «сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного 

проведення будь-якої роботи» [31, с. 522]. Основними компонентами методики 

виступають мета навчання, зміст, форми, методи і засоби діяльності та 

діагностики її результатів. 

Виходячи з Державного стандарту, мета підготовки майбутніх учителів 

початкових класів за експериментальною методикою навчання освітньої галузі 

«Природознавство» полягає в умотивуванні студентів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності, забезпеченні 

оволодіння спеціальними знаннями з природознавчих дисциплін та методики 

навчання природознавства, вдосконаленні відповідних практичних умінь, 

формуванні навичок використання спілкування в процесі навчання 

природознавства. 

Зміст підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності складався з: 

а) навчального матеріалу дисциплін природничо-наукового змісту 

підготовки (зоологія, землезнавство, ботаніка), запропонованих викладачам; 

б) удосконалення змісту обов’язкової дисципліни «Методика навчання 

освітньої галузі «Природознавство», зорієнтованого на формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності та розробленого з 

дотриманням вимог Державного стандарту початкової школи; 

в) розроблення дидактичного забезпечення змісту варіативної навчальної 

дисципліни «Навчання природознавства в сучасній початковій школі»; 
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г) різнорівневих диференційованих завдань для самостійної роботи для 

виявлення рівня готовності майбутніх учителів з підготовки і проведення різних 

форм організації освітнього процесу з природознавства, використання різних 

методів, прийомів, завдань, технологій в процесі вивчення природознавства для 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

д) завдань для групової роботи майбутніх учителів початкової школи; 

е) тематики індивідуальних дослідницьких і творчих завдань, що 

виконували студенти під час педагогічної практики, алгоритмів та рекомендацій 

з їх виконання. 

В основу функціонування експериментальної методики було покладено 

діяльнісний та системний підходи, що дозволило у процесі виконання даного 

дослідження з метою вирішення поставлених завдань використати такі методи 

дослідження: 

- теоретичний аналіз, порівняння та узагальнення науково-педагогічної 

літератури з проблеми дослідження – сприяли узагальненню сутності та змісту 

основних понять; 

- аналіз навчальної документації (навчальних планів, програм) – 

здійснювався з метою визначення узгодженості змісту навчального процесу з 

можливостями реалізації підготовки майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності, для аналізу 

успішності студентів; 

- опитування студентів, методистів, вчителів, викладачів – передбачало 

отримання відомостей про проблему підготовки майбутніх вчителів початкової 

школи до формування в молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; 

- анкетування студентів – передбачало збирання інформації про стан 

викладання навчальних дисциплін, засвоєння студентами знань, сформованості 

умінь з методики викладання природознавства та спецкурсу; 

- тестування – здійснювалося для встановлення ступеня засвоєння 

теоретичних знань студентами з природознавства і методики його навчання; 
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- самооцінювання – визначення, узагальнення та рефлексія майбутніми 

вчителями власної підготовки до навчання природознавства; 

- педагогічні спостереження – були спрямовані на поточний контроль і 

корекцію методичного забезпечення та організації процесу підготовки студентів 

до формування в молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

- методи математичної статистики – застосовувались для кількісної та якісної 

обробки одержаних експериментальних даних. 

Проведенню педагогічного експерименту передували аналіз наукової 

літератури з проблеми дослідження, визначення мети, завдань, об’єкта, предмета 

дослідження, теоретичне обґрунтування та розробка методики підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності, планування програми науково-

дослідної роботи. 

Педагогічний експеримент складався з трьох етапів: констатувального, 

пошукового та формувального (табл. 2.1). 

Констатувальний експеримент було проведено зі студентами факультетів 

початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету 

ім. О. Довженка, Вінницького національного педагогічного університету 

ім. М. Коцюбинського, Чернігівського національного педагогічного університету 

ім. Т. Шевченка. 

Для його проведення було враховано результати психолого-педагогічних 

досліджень з поставленої проблеми, рекомендації щодо ефективного проведення 

експерименту та практичний досвід роботи. Експериментальні результати 

аналізувалися за кількісними та якісними критеріями. 

На основі аналізу науково-методичних праць з проблеми дослідження ми 

виокремили ефективні, на нашу думку, методи оптимізації процесу підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів предметної 

природознавчої компетентності, а саме: групове навчання; аналіз та вирішення 

педагогічних ситуацій; проведення дискусій та обговорень; розв’язання вправ і 

завдань, спрямованих на розвиток і вдосконалення професійної готовності 

майбутнього вчителя; мікровикладання; проведення тренінгів. 
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Таблиця 2.1 

Етапи експериментальної роботи 

 

Назва етапу 

експериментальної 

роботи 

Мета 

експериментальної роботи 

Основний зміст 

експериментальної роботи 

Констатувальний 

етап 

Визначити педагогічні 

умови та обґрунтувати 

критерії, показники і рівні 

готовності майбутніх 

учителів до формування у 

молодших школярів 

предметної природознавчої 

компетентності. 

Побудова методики 

формування готовності 

майбутніх учителів до 

формування у молодших 

школярів предметної 

природознавчої 

компетентності. 

Пошуковий  

етап 

Визначити зміст підготовки 

та виявити ефективність 

застосування вказаних 

чинників у процесі 

підготовки майбутніх 

учителів початкових класів 

до формування у молодших 

школярів предметної 

природознавчої 

компетентності. 

Експеримент з малою 

вибіркою учасників для 

апробації методики 

підготовки майбутніх 

учителів початкових класів 

до формування у молодших 

школярів предметної 

природознавчої 

компетентності. 

Формувальний  

етап 

Перевірити ефективність 

розробленої методики за 

кількісними та якісними 

показниками. 

Проведення діагностики 

рівня готовності майбутніх 

учителів до формування у 

молодших школярів 

предметної природознавчої 

компетентності. 

Упровадження в 

навчальний процес 

розробленої методики 

підготовки майбутніх 

учителів до формування у 

молодших школярів 

предметної природознавчої 

компетентності. 

Оформлення результатів 

дисертаційного 

дослідження. Розроблення 

практичних рекомендацій 

та висновків дослідження. 
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Також ми передбачили, що акцентування уваги на питаннях методики 

організації та проведення фенологічних спостережень, природничих екскурсій та 

дослідів у змісті підготовки студентів сприятиме ефективності формування 

готовності майбутніх учителів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів. 

Для формування в студентів готовності до комунікативної діяльності з 

учнями початкових класів ми використали групове навчання, оскільки однією з 

результативних модифікацій формування навичок комунікації та співпраці є 

робота в групах. Як зазначає О. Ярошенко, групова діяльність має незаперечну 

цінність для навчального процесу, тому що в умовах співпраці (сумісної 

діяльності), взаємодопомоги та спілкування всіх членів малих груп відбувається 

розв’язання спільними зусиллями навчальних завдань і водночас індивідуальний 

розвиток кожного члена групи [262, с. 93]. Скориставшись висновками її 

дослідження, ми вдалися до групової діяльності як однієї з форм організації 

навчальної діяльності студентів. 

Одним з активних методів навчання ми обрали аналіз та вирішення 

педагогічних ситуацій. Педагогічна ситуація в психолого-педагогічній літературі 

визначається як сукупність умов та обставин, які вимагають від вчителя швидкого 

прийняття педагогічно вірного рішення. Уміння знаходити оптимальне 

педагогічне рішення ситуації є важливою ознакою професійної готовності до 

педагогічного спілкування. 

Наступним методом, застосування якого передбачено експериментальною 

методикою, було проведення дискусій та обговорень. Це «дієвий метод 

обговорення питання, що вивчається й передбачає колективне обговорення 

якоїсь спірної проблеми, під час якого пізнається істина» [256, с. 333]. У процесі 

дискусії відбувається обмін думками на певну тему між самими студентами або 

між викладачем і студентами. 

Вибір засобів навчання у нашому дослідженні залежав від змісту і мети 

навчальних занять з методики навчання природознавства. Система засобів 

навчання майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності представлена у роботі 
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комплексом вправ і завдань, побудованих за принципом розвитку і вдосконалення 

професійної готовності майбутнього вчителя, дидактичними матеріалами,  

навчально-методичними посібниками. 

Ефективність професійної природознавчої підготовки майбутніх учителів 

суттєво залежить від форм організації освітнього процесу. Основними формами 

організації освітнього процесу для студентів були такі: навчальні заняття; 

самостійна робота; практична підготовка; заходи контролю. 

Особливе значення у набутті професійних умінь має педагогічна практика як 

ланка, яка з’єднує теоретичне навчання студентів з їхньою самостійною роботою 

в закладах освіти. Вона навчає майбутніх учителів використовувати набуті 

науково-теоретичні знання і практичні уміння у педагогічній діяльності, виховує 

інтерес до професії, сприяє виробленню навичок спілкування, допомагає 

майбутньому фахівцю набути досвіду професійної діяльності [43, с. 252]. 

Системотворчим чинником у дослідженні стала розроблена та впроваджена 

нами навчальна дисципліна «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі», яка більш детально описана у наступному розділі. 

Ефективність підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності у 

процесі опанування спецкурсу обумовлена тим, що він є «перспективною формою 

інтеграції природничо-наукових і дидактико-методичних знань...» [43, с. 23] і 

передбачає поєднання елементів окремих навчальних дисциплін в єдине ціле на 

основі загальних закономірностей і теоретичних концепцій, а також схожості 

об’єктів та методів дослідження, завдяки чому можливим є прояв нових 

інтегративних якостей спецкурсу, не властивих окремо взятим предметам [56; 

230]. У результаті такої інтеграції відбувається взаємозбагачення кожного з 

елементів сукупності завдяки застосуванню загальних ідей, прийомів, засобів 

дослідження. 

У навчальній дисципліні «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі» ми поєднали природознавчу підготовку майбутнього вчителя, систему 

формування методичної майстерності, опанування студентами освітніми 

технологіями, необхідними для формування у молодших школярів предметної 
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природознавчої компетентності в межах вимог до професійно-педагогічної 

діяльності вчителя. Вона дозволяє систематизувати професійну підготовку, 

поєднати знання з різних природничих наук, спрямованих на цілісне пізнання 

навколишнього світу, підготувати майбутніх учителів початкових класів до 

виконання різних видів природознавчої діяльності, які забезпечують якісну 

реалізацію професійно-педагогічних функцій. Цей навчальний предмет сприяє 

забезпеченню міждисциплінарності у підготовці майбутніх педагогів і поєднанню 

природничо-наукової та методичної складових у формуванні їхніх професійно-

педагогічних компетентностей на першому (бакалаврському) ступені вищої 

освіти. Навчальні теми з «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі» відображають у собі єдність провідних ідей як курсу методики навчання 

природознавства, так і природничо-наукових дисциплін, що дозволяє, з одного 

боку, конкретизувати, аналізувати й диференціювати знання, а з іншого, – 

узагальнювати й систематизувати їх. 

Таким чином, процес опанування майбутніми вчителями навчальною 

дисципліною «Навчання природознавства в сучасній початковій школі» 

розрахований на більш глибоке усвідомлення сутності процесу формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності, комплексне і 

системне засвоєння знань та формування умінь і навичок. 

Під час здійснення дослідницької роботи ми керувалися положенням, що 

методика повинна відповідати меті та завданням дослідження, сприяти розкриттю 

якісних змін досліджуваного явища, визначати засоби теоретичної обробки 

результатів дослідження, формулювання висновків [13, с. 130]. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту було проведено для 

оцінки та аналізу рівня сформованості готовності майбутніх учителів початкових 

класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. 

Пошуковий етап педагогічного експерименту полягав в уточненні та 

коригуванні експериментальної методики і довів, що її використання 

позитивно позначається на підготовці студентів педагогічних закладів вищої 

освіти до формування в молодших школярів предметної природознавчої 
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компетентності, що стало підґрунтям для формувального етапу педагогічного 

експерименту. 

Формувальний етап педагогічного експерименту був спрямований на 

підготовку майбутніх учителів початкової школи до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів безпосередньо в процесі 

впровадження експериментальної методики. 

Таким чином, реалізація підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності за 

розробленою нами комплексною методикою передбачає функціонування її 

елементів у взаємозв’язку та взаємозалежності. 

 

2.2. Практичний стан підготовки студентів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності 

 

Основним завданням констатувального етапу було виявлення у студентів 

реальних показників особистісних якостей, природознавчих знань, умінь і 

навичок, які становлять основу готовності майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності, а саме: 

- сформованість інтересів до предметів природознавчого циклу і методики 

навчання природознавства, усвідомлення необхідності підготовки до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності; 

- рівень володіння знаннями в царині природознавства, методики навчання 

природознавства молодших школярів і формування у них предметної 

природознавчої компетентності; 

- сформованість практичних умінь і навичок для формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів; 

- рівень розвитку комунікативних здібностей майбутніх учителів. 

У вирішенні завдань, пов’язаних з вивченням рівня сформованості 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності, нами враховувалися 
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психологічні особливості студентського віку, досвід проведення соціологічних 

досліджень у вищій школі та педагогічних досліджень з питань природознавчої 

підготовки майбутніх учителів. 

Констатувальний етап експерименту проводився зі студентами факультету 

початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені 

О. Довженка, Вінницького НПУ імені М. Коцюбинського, Чернігівського НПУ 

імені Т. Шевченка. Всього у дослідженні брали участь 382 студенти. 

У процесі експерименту використовувалася комплексна методика 

визначення мотиваційного, змістового, процесуального та комунікативного 

компонентів готовності майбутнього вчителя до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності, що включала педагогічне 

спостереження за роботою студентів, аналіз успішності студентів, метод 

незалежних характеристик викладання методики навчання природознавства 

на факультеті початкової освіти; індивідуальний і груповий методи опитування 

(бесіди зі студентами, анкетування), виконання тестових завдань, усний і 

письмовий контроль, самооцінювання. 

Взаємно коригуючи i доповнюючи один одного, названі методи 

дозволили всебічно й об’єктивно вивчити питання, що нас цікавлять, 

отримати достовірні дані про рівень готовності майбутніх учителів до 

формування природознавчої компетентності у молодших школярів. Вибір 

основних методів діагностики компонентів готовності майбутнього вчителя 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності представлено у таблиці 2.2. 

Комплексне використання системи методів діагностики готовності 

майбутнього вчителя початкової школи дозволило отримати інформацію і 

провести її порівняльний аналіз, забезпечило об’єктивність, точність і надійність 

сформульованих висновків. 

Як свідчать спостереження, контингент студентів факультетів початкової 

освіти неоднорідний за рівнем базової природознавчої підготовки. Враховуючи 

цю обставину, ми зробили спробу виявити ті необхідні якості, вміння та навички, 

які становлять основу успішного оволодіння цією спеціальністю. 
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Таблиця 2.2 

Діагностика сформованості компонентів готовності майбутнього вчителя до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

 

Структурні 

компоненти 

готовності 

Що діагностується Критерії діагностики 
Методи 

дослідження 

Мотиваційний 

характер ставлення до 

професійної 

педагогічної діяльності 

та навчання молодших 

школярів 

природознавства 

стійкість мотивації до 

формування 

предметної 

природознавчої 

компетентності у 

молодших школярів 

анкетування, 

інтерв’ювання, 

бесіда, 

опитування, 

самооцінювання 

Змістовий 
якість професійних 

знань, умінь і навичок 

рівень засвоєння 

знань з природничих 

дисциплін і методики 

навчання освітньої 

галузі 

«Природознавство» 

аналіз успішності 

студентів з 

природничих 

дисциплін, 

усний контроль, 

письмовий 

контроль, 

тестування, 

спостереження, 

самооцінювання 

Процесуальний 

застосування набутих 

вмінь та навичок для 

виконання різних видів 

професійної 

природознавчої 

діяльності 

рівень професійних 

умінь із формування 

предметної 

природознавчої 

компетентності у 

молодших школярів 

спостереження за 

діяльністю 

студентів під час 

навчальних занять 

та педагогічної 

практики, бесіди зі 

студентами, 

методистами, 

вчителями, 

анкетування, 

самооцінювання 

Комунікативний 

уміння організувати 

взаємодію з учнями, 

спілкуватися з ними і 

керувати їхньою 

діяльністю 

здатність до 

налагодження 

конструктивного 

спілкування з 

молодшими 

школярами у процесі 

формування 

предметної 

природознавчої 

компетентності 

бесіда, 

спостереження за 

діяльністю 

студентів під час 

навчальних занять 

та педагогічної 

практики, 

самооцінювання 
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Оскільки особливе місце в структурі готовності майбутнього вчителя до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

посідає мотиваційний компонент, який пов’язаний з бажанням досягнути в 

педагогічному процесі готовності до навчання природознавства молодших 

школярів та інтересом до організації і проведення навчальної роботи з 

природознавства в початковій школі, ми визначили рівень сформованості 

зазначеного компонента готовності майбутніх учителів. 

Для з’ясування мотивів, що впливають на процес і результати підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів, респондентам запропоновано відповісти на 

низку запитань опитувальника (додаток А), за допомогою якого діагностовано 

рівень сформованості мотиваційного компонента готовності студентів. Для 

уточнення мотивації до означеної професійної підготовки запропоновано декілька 

варіантів відповідей на п’яте запитання цього опитувальника. Мотиви навчання, 

що переважали в майбутніх педагогів на констатувальному етапі педагогічного 

експерименту, подано в таблиці (табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Мотиви підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності на 

констатувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Види мотивів 
Кількість 

студентів,  % 

Пізнавальні мотиви 

(орієнтація на оволодіння новими знаннями) 
38,0  % 

Мотиви самоосвіти 

(орієнтація на здобуття додаткових знань) 
24,5  % 

Професійні мотиви 

(орієнтація на виконання професійних функцій) 
31,7  % 

Мотиви співпраці 

(орієнтація на різні комунікативні способи 

взаємодії) 

9,4  % 

Соціальні мотиви 

(усвідомлення соціальної значущості навчання) 
42,8  % 

Соціально-професійні мотиви 

(бажання знайти своє місце в суспільстві) 
30,6  % 
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Кількісно-якісний аналіз результатів свідчить про наявність різних видів 

мотивів, серед яких переважає мотив «усвідомлення соціальної значущості 

навчання». Згідно з даними таблиці, опанування методикою навчання 

природознавства молодших школярів майбутні вчителі пов’язують із 

соціальною значущістю оволодіння природознавством взагалі (42,8 %), із 

когнітивними можливостями цього предмета (38,0 %), з орієнтацією та 

бажанням зайняти певне місце в суспільстві (30,6 %). Показники мотиваційної 

спрямованості студентів на виконання майбутньої професійної педагогічної 

діяльності дещо нижчі – 31,7 % та 24,5 %. Такий показник мотивації, як 

орієнтація на різні комунікативні способи взаємодії, залишається на низькому 

рівні (9,4 %). Виокремлені види пізнавальних і професійних мотивів ураховано 

й розвинуто в процесі експериментальної роботи. 

Аналіз відповідей на запитання «Чи має вчитель початкової школи бути 

творчою особистістю?» дозволив констатувати, що 56,8 % студентів дали 

ствердну відповідь, 30,5 % – «скоріше так, ніж ні», лише 12,7 % студентів 

вважають, що це не важливо. Проте, погоджуючись з тим, що вчитель початкової 

школи має бути творчою особистістю, більшість студентів відчували труднощі у 

поясненні сутності творчого підходу до навчання природознавства молодших 

школярів. 

Зазначимо, що 78 % опитаних погоджується з тим, що отримані у процесі 

навчання знання з психолого-педагогічних дисциплін можна використати під час 

проходження педагогічної практики, 26 % дали відповідь «скоріше так, ніж ні», 

6 % відповіли «скоріше ні, ніж так». Отже, більшість студентів погоджуються з 

тим, що вивчення психолого-педагогічних дисциплін є важливим компонентом 

у формуванні готовності вчителя початкових класів до формування 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

69 % респондентів вважають необхідними і корисними узагальнення та 

систематизацію знань з природознавства і методики його навчання та отримання 

додаткових умінь і навичок роботи з учнями з метою практичного закріплення 

комплексу теоретичних знань. 
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Відповідаючи на наступне запитання опитувальника, слід відмітити, що 

майбутні вчителі початкової школи знають різноманітні форми організації 

навчально-виховної природознавчої діяльності з молодшими школярами. У 

студентів не виникає особливих труднощів у підготовці та проведенні 

екологічних заходів (49 %), ігор (68 %), розважальних заходів (71 %), при цьому 

лише 22 % стверджують, що справляються з організацією фенологічних 

спостережень, екскурсій, лабораторних дослідів, практичних робіт. 

За даними опитування, 66,5 % студентів мають намір використовувати нові 

методи, прийоми, форми і засоби навчання природознавства у своїй професійній 

діяльності. Лише 13,5 % можуть назвати та пояснити їх сутність, що свідчить про 

елементарний рівень обізнаності майбутніх учителів початкових класів із 

сутністю інноваційних технологій, методик тощо. 

Більшість опитуваних не можуть дати визначення сутності понять 

«готовність», «професійна підготовка», «природознавча компетентність». 57 % 

респондентів не мають чіткого уявлення про методику організації групової 

роботи в процесі вивчення природознавства, проведення екскурсій, здійснення 

фенологічних спостережень. 

Аналіз результатів анкетування засвідчив наступне: 32 % респондентів 

виявили елементарний рівень сформованості мотиваційного компонента 

готовності до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, 55 % – середній, 13 % – високий. 

Вивчення вражень студентів від навчання на факультеті початкової освіти 

дало змогу виділити такі типові відповіді: враження позитивні, подобається 

навчання (54 % відповідей); навчатися важко (26 %); не дуже подобається (20 %). 

В основі позитивних відповідей лежать здебільшого почуття задоволення 

досягнутим – вступом до університету, приємними враженнями від викладачів, 

доброзичливістю стосунків на факультеті. Негативні враження студентів від 

освітнього процесу пояснюються великою кількістю нової інформації, 

інтенсивністю роботи, новими видами діяльності, у яких їм важко 

зорієнтуватися. 
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Враження студентів – не тільки початковий ступінь формування ставлення 

до занять, але й узагальнені уявлення про спрямованість інтересів. За 

негативними й позитивними враженнями простежується ставлення майбутніх 

учителів початкової школи до вивчення дисциплін природничо-наукового циклу 

та методики навчання освітньої галузі «Природознавство». 

Цільова установка, яка характеризує загальну спрямованість студентів на 

набуття вищої педагогічної освіти, дістала найбільший відсоток відповідей 

(50 %). Цi студенти найбiльше виявляють зацікавленість заняттями з 

природознавчих дисциплін та методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство». 

З огляду на те, що мотив завжди так чи інакше пов’язаний з процесами 

пізнання (сприйняттям, мисленням, пам’яттю і мовою), можна стверджувати, що 

мотиви є стимулами поведінки і професійної діяльності майбутнього вчителя до 

засвоєння природничих дисциплін і методики навчання природознавства. 

Наступна мотивація демонструє орієнтацію студентів на набуття й 

удосконалення природознавчих і методичних знань, умінь, навичок. Ця 

тенденція виявилася в цільових установках наступної групи відповідей, тобто 

коло інтересів студентів досить конкретне – природничі науки та методика 

навчання природознавства. 

Визначаючи на констатувальному етапі педагогічного експерименту рівні 

сформованості мотиваційного компонента готовності студентів до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності, ми 

запропонували їм дати відповіді на такі запитання: 

1. Чи існує в сучасній школі проблема формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності? 

2. Чи хотіли б Ви більше дізнатися про предметну природознавчу 

компетентність молодших школярів та методику її формування? 

Опитування показало, що переважна більшість студентів (72,2 %) 

усвідомлюють важливість формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів і виявили бажання дізнатися більше про 
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предметну природознавчу компетентність молодших школярів та методику її 

формування. 

На запитання про необхідність сучасному вчителю початкових класів 

опанувати всіма видами природничих, педагогічних і психологічних знань, 

необхідних для формування природознавчої компетентності учнів, 89,4 % 

студентів відповіли «так», 6,5 % – «ні», 4,1 % – «не визначилися». 

Для визначення рівнів сформованості мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів початкових класів до формування предметної 

природознавчої компетентності учнів було розроблено карту самооцінки 1 

(додаток Б). Показники визначалися за порядковою шкалою. 

Максимально можлива кількість балів NM, яку можна було отримати 

майбутньому учителю за зазначеними показниками, становила 14 (NM = 7 х 2). 

За результатами аналізу карти спостереження сформованості мотиваційного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів одержали такі дані: 1 бал не набрав жоден 

студент, 2 бали набрали 25 студентів, по 3 бали – 33 студенти, по 4 бали – 47 

студентів, по 5 балів – 44 студенти, по 6 балів – 61 студент, по 7 балів – 76 

студентів, по 8 балів – 48 студентів, по 9 і 10 балів набрали 15 студентів, 11 балів 

– 12 студентів, 12 балів – 6 студентів, 13 і 14 балів не набрав жоден студент. 

Як бачимо, мінімальна кількість балів, яку набрали майбутні вчителі, 

становила 2, а максимальна – 12 балів. Ці показники дали можливість обчислити 

коефіцієнт сформованості у студентів мотиваційного компонента готовності до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

КМ. 

Його мінімальне значення обчислювали за формулою:  

                            ,                   (2.1) 

 

де nM min  – мінімальна кількість балів, одержаних одним студентом за 

даними карти спостереження 1 (це 2 бали), 

NM  – максимально можлива сума балів сформованості мотиваційного 

компонента (у нашому дослідженні NM  становила 14 балів). 

 

КМ min =  
nM min 

 
NM 
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Тоді, КМ min  = 2 : 14 = 0,14. 

Аналогічно визначали максимальне значення коефіцієнта сформованості у 

майбутніх учителів мотиваційного компонента готовності до зазначеної 

діяльності КМ max . Розрахунки здійснювали за формулою: 

                                   ,       (2.2) 

 

де nM max  - максимальна сума балів, одержаних одним студентом за 

сформованість мотиваційного компонента готовності (12 балів), 

NM  - максимально можлива сума балів (14 балів). 

Тоді, КМ mах =  12 : 14 = 0,86. 

Отже, коефіцієнт сформованості у майбутніх учителів мотиваційного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів коливається від 0,14 до 0,86. 

Для визначення меж коливань КМ для кожного з рівнів (елементарного, 

середнього і високого) спочатку обчислювали різницю між граничними 

величинами КМ min та КМ mах коефіцієнтів сформованості у студентів 

мотиваційного компонента готовності:  

           ∆ КМ  = │ КМ min - КМ mах │;      (2.3) 

∆ КМ  = │0,14 – 0,86│= 0,72. 

У подальшому розраховували величину ∆kМ, на яку змінюється коефіцієнт 

КМ  кожного з рівнів сформованості готовності майбутнього вчителя початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. Для цього ми використали ділення різниці граничних значень 

∆КМ на 3, тому що було виокремлено три рівні готовності:  

  ∆ kМ  =   ∆ КМ  : 3;         (2.4) 

∆ kМ  = 0,72 : 3 = 0,24. 

Після цього додаванням до мінімального значення коефіцієнта 

сформованості у студентів мотиваційного компонента готовності КМ min 

величини, на яку збільшується цей рівень ∆kМ, одержуємо число 0,38, яке буде 

верхнім показником межі коливань КМ елементарного рівня мотиваційного 

компонента готовності.  

 

КМ max =    

  nM max 

 
NM 
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Додаючи до мінімального значення коефіцієнта елементарного рівня 

сформованості у студентів мотиваційного компонента готовності величини ∆kМ, 

одержуємо 0,62 – значення верхньої межі коливань середнього рівня готовності 

студентів до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів. 

Здійснення подальших аналогічних розрахунків дозволило встановити межі 

коливань високого рівня сформованості у майбутніх учителів мотиваційного 

компонента готовності до зазначеного виду діяльності – від 0,63 до 0,86. 

Визначення кількості студентів, мотивація яких до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів відповідає певному рівню 

готовності, здійснювали за формулою:  

 

     ,                                           (2.5) 

 

де nM і – кількість балів, одержаних кожним студентом (і = 1... 382),  

NM  – максимально можлива кількість балів, 

КМ i – значення коефіцієнта сформованості мотиваційного компонента 

готовності до формування у молодших школярів природознавчої компетентності 

для кожного (і-того) студента.  

КМ 1  =  2 : 14 = 0,14; 

КМ 2  =  3 : 14  =  0,21;  

КМ 3 = 4 : 14 = 0,29; 

КМ 4 = 5 : 14 = 0,36; 

КМ 5 = 6 : 14 = 0,43; 

КМ 6 = 7 : 14 = 0,51; 

КМ 7 = 8: 14 = 0,58; 

КМ 8 = 9 : 14 = 0,65; 

КМ 9 = 10 : 14 = 0,72; 

КМ 10 = 11 : 14 = 0,79; 

КМ 11 = 12 : 14 = 0,86. 

 

Одержані значення КМ i співставляли з межами коливань рівнів і 

визначали відповідність між набраними студентами балами nM й рівнями 

сформованості у них мотиваційного компонента готовності до формування у 

молодших школярів природознавчої компетентності. 

За результатами розрахунків визначили, що елементарного рівня 

сформованості мотиваційного компонента готовності до формування у 

 

КМ i  =  

 nM i 

 
NM 
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молодших школярів природознавчої компетентності досягли 149 студентів, 

середнього – 185 студентів, високого – 48 студентів. 

Отже, результати засвідчують переважання елементарного рівня 

сформованості мотиваційного компонента готовності у студентів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів – 39 %. Середній рівень сформованості мотиваційного компонента 

діагностували у 48,5 % студентів, високий – у 12,5 %. 

Визначаючи рівні сформованості змістового компонента, виходили з того, 

що майбутній учитель початкової школи не може успішно здійснювати 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, не володіючи необхідними знаннями з основ природознавства 

та методики навчання освітньої галузі «Природознавство». 

Природничі предмети, включені в програму підготовки студентів 

факультетів початкової освіти, відносяться до інваріантної частини шкільних 

навчальних предметів. Знання з дисциплін природничого циклу складають у 

своїй сукупності наукову картину світу. Якщо природознавчі знання є 

основою для розвитку логічного мислення, то методичні – знаряддям для 

розв’язання теоретичних і практичних задач [172, с. 223-226]. З метою 

успішної підготовки студентів факультету початкової освіти до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності важливе 

значення відіграє оволодіння як природничими, так і методичними знаннями 

та вміле їх упровадження в практику. 

Завдяки відповідному інтелектуальному розвитку майбутні учителі 

початкової школи здатні діяти. З метою вивчення рівня знань студентів було 

проведено дослідження серед студентів третього курсу. Більшість студентів, 

які вступили на факультет початкової освіти, є випускниками загальноосвітніх 

і середніх спеціальних навчальних закладів, що свідчить про достатню 

підготовку з основних шкільних предметів, у тому числі й природознавчих. 
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Ми пропонували студентам проаналізувати й оцінити свою довузівську 

природознавчу підготовку. Результати були такими: високий рівень 

підготовки відмітили 20 % студентів, середній – 60 %, початковий – 20 %. 

Самі студенти, оцінюючи відповідність обраної спеціальності, 

здебільшого орієнтувалися тільки на престижність оволодіння педагогічними 

технологіями та на свою любов до природознавства, але фізику, хімію та 

біологію могли назвати в числі нелюбимих шкільних предметів. 

Виконуючи завдання з природознавства (додаток В), метою яких було 

виявлення рівня навчальних досягнень студентів з природничо-наукових 

дисциплін, студенти показали невисокий рівень знань. Середній бал говорить 

про невисокий рівень володіння природознавчим тезаурусом на рівні 

середньої школи. Близько 44 % студентів продемонстрували елементарний 

рівень знань з природничо-наукових дисциплін, що дає можливість 

викладачам працювати над оволодінням природознавчим тезаурусом, 

розвитком мислення й логіки з метою підвищення професіоналізму майбутніх 

фахівців. 

Проаналізувавши відповіді респондентів, ми виділили три рівні 

готовності до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів. Високий рівень природознавчих знань продемонструвала 

невелика кількість студентів (10,0 %). Вони орієнтуються в багатьох сферах 

природознавства, виявляють ініціативу й самостійність у набутті знань, багато 

читають. 

До середнього рівня володіння природознавчими знаннями віднесено 

38,3 % студентів. Для них характерний задовільний рівень інтелектуального 

розвитку, певна ерудованість в окремих питаннях природознавства, володіння 

знаннями загального характеру. Нечіткі знання з хімії, географії, фізики, 

біології, астрономії не дають їм можливості вільно орієнтуватися в царині 

природознавства. 

До елементарного рівня віднесено 51,6 % студентів. Вони володіють 

елементарними знаннями, мають суттєві прогалини в теоретичному матеріалі, 
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знають лише окремі факти, що стосуються навчального матеріалу, відчувають 

труднощі під час відповіді на запитання. Узагальнені результати рівня 

природничих знань представлені в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 

Оцінка рівня природничих знань студентів 
 

Рівні 
Респонденти 

абс. % 

Елементарний 198 51,8 

Середній 146 38,2 

Високий 38 10,0 
 

Кожному з учасників констатувального етапу експерименту були 

запропоновані діагностичні запитання і завдання з метою визначення повноти, 

глибини, міцності та рівня узагальнення знань майбутнього вчителя 

початкових класів з природознавчих дисциплін. Усі відповіді респондентів 

було поділено на три групи: «правильні», «правильні неповні», «неправильні». 

Кількісний і якісний аналіз виконання діагностичних завдань 

констатувального етапу експериментальної роботи представлено в таблиці 2.5. 

Кількісний аналіз відповідей респондентів показав, що студенти дають 

визначення основних природничих понять на емпіричному рівні шляхом 

переліку окремих ознак, а знаннями з основ природознавства володіють не 

досконало.  

Хід індивідуальних бесід експериментатора з майбутніми вчителями, під 

час яких здійснювалася перевірка знань основних природничих понять, 

фіксувалися написанням термінологічних диктантів і заповненням 

опитувальників. Кількість правильних відповідей підраховувалася. За 

результатами встановлювалися межі умовних рівнів обсягу знань теоретичних 

відомостей з природничих наук. 

Правильну відповідь на запитання теоретичного характеру з природничих 

дисциплін дали 24 % опитаних студентів, неточні відповіді ми отримали від 
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34 % студентів, не орієнтуються у названих поняттях 42 % майбутніх учителів 

початкових класів. 

Кількісний аналіз одержаних результатів показав, що студентів з 

елементарним рівнем природознавчих знань найбільше – 44 %. Вони 

володіють лише початковими знаннями, інертні в їх набутті, мало цікавляться 

природознавством, обізнаність з природничих дисциплін збіднена. 

 

Таблиця 2.5 

Діагностика змістового компонента готовності майбутнього вчителя 

початкових класів з природознавчих дисциплін 

 

Відповіді Характеристика відповідей 

Кількість 

відповідей 

абс.  % 

правильні Студенти володіють основними 

знаннями з природознавчих 

дисциплін; розкривають зміст 

основних понять; встановлюють 

взаємозв’язки і залежності між ними; 

використовують засвоєні знання для 

пояснення нових педагогічних 

ситуацій; вільно володіють 

матеріалом. 

114 29,8 

правильні 

неповні 

Студенти засвоїли зміст основних 

природознавчих понять, однак 

допускають окремі помилки та 

неточності під час формулювання 

визначень; пояснюють сутність 

окремих понять; матеріалом 

володіють недосконало. 

121 31,7 

неправильні Студенти не можуть дати визначення 

змісту основних природознавчих 

понять; допускають значні помилки у 

визначенні основних понять; не 

можуть встановлювати взаємозв’язки 

між ними; матеріалом володіють не 

точно і поверхово. 

147 38,5 

 



 103 

У ході констатувального етапу педагогічного експерименту з’ясовано, що 

переважна більшість студентів (54,4 %) не мають необхідного багажу знань 

для формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів. Частина опитаних студентів (45,6 %) зазначили, що мають 

теоретичні знання, але не знають, як реалізувати їх на практиці. Такі знання не 

забезпечують високого рівня сформованості готовності до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Студенти недооцінюють роль загальної природничо-наукової підготовки 

(біологія, хімія, географія, фізика, астрономія, основи екології), що негативно 

впливає на формування комплексної, системної сукупності знань, яка слугує 

запорукою успішної підготовки майбутнього фахівця. Хоча надання 

практично усім природничим дисциплінам другого місця (46 % опитаних) дає 

можливість стверджувати, що важливість природознавчих дисциплін визнана, 

але не досить осмислена студентами. 

Студентам пропонувалося назвати професійні знання, які потрібні 

вчителю початкових класів для формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. Серед професійних знань студенти виділяють 

ґрунтовну обізнаність майбутнього вчителя з особливостями загальної 

психології, вікової психології дитини, знання анатомії та фізіології людини, 

знання з валеології, екології, методики навчання природознавства, теорії 

навчання та виховання, знання про особливості організації цілісного 

освітнього процесу в школі й різні варіанти його побудови, знання про 

особистість учня тощо. Аналіз результатів дозволив поділити всі знання, 

названі студентами, на такі блоки за їх спільними ознаками: психолого-

педагогічні, дидактико-методичні, біологічні, природничо-методичні. 

Аналіз відповідей свідчить, що більшість студентів усвідомлює 

необхідність одержання знань під час навчання у закладі вищої освіти, але 

13 % студентів не надають їм важливого значення, бо вважають, що усі 

необхідні знання здобуваються під час безпосередньої професійної діяльності. 
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Рівень теоретичних знань студентів із природничих дисциплін нами 

оцінювався за результатами екзаменаційних сесій. Середні показники 

підготовленості студентів подано в таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 

Середні показники навчальних досягнень студентів з природничих дисциплін 

 

Напрямок 

знань 

Перелік навчальних 

дисциплін 

Середня 

оцінка з 

кожної 

дисципліни 

Середня оцінка 

з напрямку 

знань 

Природничо-

наукова 

підготовка 

Ботаніка 3,59 

3,41 

3,84 

3,61 Зоологія 

Землезнавство 

 

Найнижчий рівень знань студенти мають із зоології (3,41 бала). Це 

зумовлено складністю навчального матеріалу, необхідністю точного 

запам`ятовування багатьох термінів. Найвище (3,84 бала) у майбутніх учителів 

оцінено спеціальні знання із землезнавства. На середньому рівні (3,59 бала) 

оцінено знання з ботаніки. Середня оцінка з напрямку знань склала 3,61 бала. 

Таким чином, загальний рівень теоретичної підготовленості студентів з 

природничих дисциплін має значні резерви для підвищення. 

Перевірка кінцевого результату професійної пiдготовки студентів на 

підсумкових екзаменах з «Основ природознавства» (ботаніки, зоології, 

землезнавства) виявила значні недоліки у підготовці майбутніх педагогів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Обговорення результатів підсумкових курсових іспитів на засіданнях кафедри 

теорії і методики початкової освіти та ради факультету початкової освіти 

Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка 

підтвердило наші висновки щодо недостатньої ефективності усталеної системи 

природознавчої підготовки майбутніх учителів. 

Протягом четвертого та п’ятого семестру студенти отримують знання з 

методики навчання освітньої галузі «Природознавство». З уведенням цієї 



 105 

дисципліни розширюються можливості розвитку у майбутніх учителів 

ціннісних орієнтацій, знань, практичних умінь і навичок спілкування, 

необхідних для роботи в школі. 

Як відомо, методика – це галузь педагогічної науки, яка вивчає 

теоретичні аспекти навчання певної навчальної дисципліни. Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство» вивчає зміст, завдання, 

закономірності, принципи, методи і форми організації та здійснення 

природознавчої роботи з молодшими школярами, обумовлені специфікою 

навчального процесу. Курс методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство» посідає чільне місце в підготовці майбутніх учителів 

початкової школи. Він спрямований на підготовку педагога, який знає 

зміст і систему навчання природознавства, володіє методикою проведення 

уроків природознавства і позакласної роботи з предмета, вміє  знаходити 

доцільні педагогічні впливи під час роботи з учнями в процесі опанування 

природознавством. 

З метою визначення рівня проінформованості щодо проблеми 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів студентам третього курсу було запропоновано відповісти на питання 

анкети (додаток Д). Так, відповідаючи на питання «Чи достатньо методичної 

підготовки, одержаної в університеті, щоб розробити конспект уроку з 

природознавства?», ствердні відповіді дали 62 % студентів. Для 23 % 

студентів знань з методики майже достатньо, а для 15 % студентів методичної 

підготовки, одержаної в університеті, недостатньо. 

Під час педагогічної практики всі студенти використовували типовий 

комбінований урок як основну форму організації освітнього процесу з 

природознавства. 14 % студентів проводили нестандартні форми уроків (урок-

екскурсія, урок-подорож, урок-казка). 24 % студентів на уроках 

природознавства використовували індивідуальні форми роботи з учнями. 20 % 

студентів у роботі з молодшими школярами під час проведення уроків 

природознавства використовували групові форми роботи. 
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Відповідаючи на питання «Які методи найчастіше використовували на 

уроках природознавства?», 64 % студентів назвали словесні методи (бесіда, 

розповідь, пояснення, диспут); практичні методи (розпізнавання, визначення, 

спостереження, експеримент, моделювання, читання підручника, науково-

популярної літератури) використовували 26 % студентів; 38 % студентів у 

своїй роботі з молодшими школярами застосовували наочні методи навчання 

(ілюстрування та демонстрація предметів, речовин, явищ або їх зображень). 

Серед побажань та пропозицій щодо покращення ефективності 

проведення уроків природознавства та формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності студенти назвали: більше 

поєднувати теорію з практикою (26 %), більше давати учням нестандартних, 

розвивальних завдань (42 %), використовувати роботу в групах (48 %), 

використовувати інформаційні технології (44 %), ігри (36 %) тощо. 

На запитання «Що, на Вашу думку, варто змінити (поліпшити, додати) у 

професійній підготовці майбутніх вчителів початкової школи з 

природознавства?» студенти відповіли, що: бажали б вивчати навчальний 

матеріал для розширення і поглиблення знань з природознавства (56,4 %); 

бажали б опанувати різними аспектами природознавчої діяльності, а саме 

навчальним, дослідницьким, практичним, творчим (48,6 %); необхідно 

підвищувати рівень своїх практичних умінь з природознавства (42,8 %); 

розширювати знання з фізики, хімії, біології, астрономії, географії (64,0 %); 

35,3 % – підвищувати власний рівень професійної компетентності. 

Отже, студенти у своїх відповідях запропонували шляхи удосконалення 

професійної підготовки з природознавства, які передбачають кількісні та 

якісні зміни в змісті, формах і методах освітнього процесу. 

Студентам третього курсу було запропоновано шляхом самооцінки 

(додаток Д) визначити рівень власної готовності до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 40 % студентів 

вважають себе готовими до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів: 3,2 % студентів визначили свій рівень 

готовності як високий, бо вони цікавляться природознавчими дисциплінами і 
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методикою їх викладання, спостерігають за природою, читають науково-

популярну літературу з предмета, самостійно виготовляють наочні засоби 

навчання природознавства; 36,8 % – зазначили рівень готовності як середній і 

60 % студентів оцінили свій рівень готовності як елементарний. 

Сформованість змістового компонента готовності до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності визначали за 

результатами тестування (додаток Г). Розроблений тест складався з 30 

тестових завдань різної форми. 

Визначення рівня сформованості змістового компонента готовності 

студентів до формування предметної природознавчої компетентності учнів 

початкових класів здійснювали за кількістю правильних відповідей і 

вимірювали за шкалою відношень. 

Перевірка тестів показала, що майбутні вчителі початкових класів 

виконали правильно від 5-ти до 25-ти завдань, а саме: 5 завдань виконали 17 

студентів, 6 завдань – 23 студенти, 7 завдань – 31 студент, по 8 і 9 завдань 

виконали 20 студентів, 10 завдань – 25 студентів, 11 завдань – 32 студенти, 12 

завдань – 38 студентів, 13 завдань – 29 студентів, 14 завдань – 22 студенти, 15 

завдань – 30 студентів, 16 завдань – 24 студенти, 17 завдань – 29 студентів, 18 

завдань – 15 студентів, 19 завдань – 8 студентів, 20 завдань – 6 студентів, 21 

завдання – 4 студенти, 22 завдання – 5 студентів, 23 завдання – 2 студенти, 24 

завдання – 2 студенти. 

Одержані результати дозволили визначити граничні значення коефіцієнта 

засвоєння знань студентів з методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство» (КЗ min  та КЗ mах  ). 

Мінімальне значення коефіцієнта засвоєння знань КЗ min розраховували за 

формулою:   

            ,       (2.6) 

 

де nЗ min  – мінімальна кількість правильно виконаних завдань одним 

студентом (у нашому дослідженні вона становила 5); 

 

КЗ min =  
nЗ min 

 
NЗ 
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NЗ – максимально можлива кількість правильних відповідей під час 

виконання контрольної роботи з перевірки рівня знань (30):   

        КЗ min  = 5 : 30 = 0,17 . 

Максимальне значення коефіцієнта засвоєння знань КЗ mах  обчислювали 

за формулою:  

             ,       (2.7) 

 

де nЗ mах  – максимальна кількість правильно виконаних завдань одним 

студентом (вона становила 24); 

NЗ  – максимально можлива кількість правильно виконаних завдань 

контрольної роботи (30 балів): 

         КЗ mах  = 24 : 30 = 0,8. 

Граничні значення коефіцієнтів засвоєння знань дозволили розрахувати їх 

різницю ∆ КЗ , встановити величину ∆ kЗ, на яку змінюються коефіцієнти 

засвоєння знань для кожного з рівнів їх сформованості, та встановити межі 

коливань коефіцієнтів кожного з трьох рівнів (елементарного, середнього, 

високого): 

       ∆ КЗ   = │ КЗ min – КЗ  mах │;      (2.8) 

          ∆ KЗ  = │0,17 – 0,8│= 0,63 ; 

       ∆kЗ  =  ∆ КЗ   : 3 ;       (2.9)  

       ∆kЗ  = 0,63 : 3 = 0,21. 

Скориставшись методикою розрахунку коефіцієнтів меж коливань рівнів, 

описаної для мотиваційного компонента, визначили межі коливання 

коефіцієнтів засвоєння знань для кожного з рівнів. З’ясували, що для 

елементарного рівня вони становлять 0,17 – 0,38; для середнього – 0,39 – 0,59; 

для високого – 0,6 – 0,8. 

Наступним кроком було визначення кількості студентів, які досягли 

кожного з рівнів засвоєння знань. Скориставшись формулою 

 

                  ,       (2.10) 

 

 

КЗ mах =  

nЗ mах 

   
NЗ 

 

 

КЗ i  =  
 nЗ i 

 
NЗ 
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де nЗ i – кількість правильно розв’язаних завдань кожним (і-тим) 

студентом,  

NЗ   – максимальна кількість правильних відповідей,  

ми розрахували коефіцієнти засвоєння знань для кожного зі студентів КЗ i, 

порівняли їх з межами коливань коефіцієнтів рівнів і встановили наступне.  

КЗ 1 = 5 : 30 = 0,17; 

КЗ 2 = 6 : 30 = 0,2; 

КЗ 3 = 7 : 30 = 0,23; 

КЗ 4 = 8 : 30 = 0,27; 

КЗ 5 = 9 : 30 = 0,3; 

КЗ 6 = 10: 30 = 0,33; 

КЗ 7 = 11 : 30 = 0,37; 

КЗ 8 = 12 : 30 = 0,4; 

КЗ 9 = 13 : 30 = 0,43; 

КЗ 10= 14 : 30 = 0,47; 

КЗ 11= 15 : 30 = 0,5; 

КЗ 12= 16 : 30 = 0,53; 

КЗ 13= 17 : 30 = 0,57; 

КЗ 14= 18 : 30 = 0,6; 

КЗ 15= 19 : 30 = 0,63; 

КЗ 16= 20 : 30 = 0,67; 

КЗ 17= 21 : 30 = 0,7; 

КЗ 18= 22 : 30 = 0,73; 

КЗ 19= 23 : 30 = 0,77; 

КЗ 20= 24 : 30 = 0,8. 

Елементарного рівня сформованості змістового компонента готовності 

досягли 168 студентів, середнього – 172 студенти, а високого – 42 студента. 

На констатувальному етапі експерименту було встановлено, що 

природознавчі та методичні знання майбутніх учителів початкових класів 

сформовані недостатньо: на високому рівні – 11 % студентів, на середньому 

рівні – 45 %, на елементарному рівні – 44 %. Аналіз результатів дослідження 

дає підстави констатувати недостатній рівень сформованості змістового 

компонента готовності майбутніх педагогів до формування предметної 

природознавчої компетентності молодших школярів. 

Оскільки в основу визначення рівнів сформованості змістового 

компонента готовності студентів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів поклали вимірювання, зроблені за 

шкалою відношень, ми змогли визначити середнє значення коефіцієнта 

засвоєння знань КЗ сер. Його розраховували за адаптованою до нашого 

дослідження формулою А.А. Киверялга [109, с. 254]: 
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     ,       (2.11)  

 

де ∑ nЗ i  – кількість правильних відповідей, зроблених всіма студентами,  

∑ NЗ  – кількість максимально можливих правильних відповідей.  

У нашому дослідженні ∑ nЗ i становила 4680, а ∑ NЗ  – 11460. Звідси  

КЗ  сер   = 4680 : 11460 = 0,41. 

Після порівняння цього числа з даними меж коливання коефіцієнтів 

засвоєння знань для кожного з рівнів можна зробити висновок, що середнє 

значення коефіцієнта засвоєння знань відповідає середньому рівню 

сформованості змістового компонента готовності до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Результати дослідження засвідчують, що якість навчальної діяльності 

студентів визначається рівнем їхньої підготовки, наявністю навичок 

самостійної роботи та якістю і своєчасністю контролю. 

Висновки діагностування у студентів рівня сформованості змістового 

компонента готовності до формування природознавчої компетентності 

молодших школярів дають підстави стверджувати, що більшість із них мають 

недостатньо сформований рівень природничих і методичних знань, не 

розуміють глибинних взаємозв’язків між психолого–педагогічними знаннями 

та знаннями з біології, хімії, географії, фізики, астрономії. Такі знання не 

забезпечують належної готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності.  

Наступний етап констатувального експерименту був спрямований на 

виявлення рівня сформованості у студентів процесуального компонента 

готовності до формування природознавчої компетентності молодших школярів. 

Процесуальний компонент готовності передбачає наявність наступних 

умінь і навичок до означеної педагогічної діяльності: формулювати мету і 

визначати завдання з природознавства; прогнозувати наслідки навчальної 

діяльності, особистісний розвиток молодших школярів; добирати раціональні 

організаційні форми навчання природознавства і навчальні завдання з 

 

КЗ сер  =  
∑ nЗ i 

 
∑ NЗ 
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урахуванням мети освітнього процесу та індивідуальних особливостей 

суб’єктів; передбачати можливі відповіді та дії учнів; підбирати прийоми та 

засоби для створення необхідної емоційної атмосфери та забезпечення 

ефективності пізнавальної роботи з природознавства. 

Діагностику рівня сформованості процесуального компонента готовності 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності здійснювали за допомогою спостереження за діяльністю 

студентів з формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності під час моделювання ними цієї діяльності на практичних 

заняттях та в ході педагогічної практики. 

Спочатку ми виявляли, наскільки студенти 3 курсу мають уявлення про 

професійні вміння. У ході бесіди їм треба було назвати вміння, якими необхідно 

оволодіти вчителю початкових класів для навчання учнів природознавства. 

Результати показали, що студенти мають недостатній рівень знань про 

педагогічні вміння вчителя, які необхідні для формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Студентам було запропоновано бланк самооцінки сформованості 

практичних умінь та навичок підготовленості майбутніх учителів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

(додаток Е). Спираючись на класифікацію педагогічних умінь за Н. Кузьміною 

[104], ми виокремили наступні групи педагогічних умінь майбутнього учителя 

початкової школи: гностичні вміння (оволодіння необхідними знаннями та 

застосування їх у професійній діяльності), організаційні вміння (планування й 

організація природознавчої роботи на уроках та в позаурочний час), 

конструктивно-дослідницькі вміння (вміння використовувати форми і методи 

проводити практичні роботи на місцевості), комунікативні вміння (організація 

систематичного спілкування з дітьми, емоційне задоволення на всіх етапах 

спілкування), проектувальні вміння (конструювання та проектування змісту 

освітнього процесу, добір способів, методів, засобів організації діяльності 

учнів). 
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Аналіз результатів показав, що рівень сформованості загальнонавчальних 

умінь та навичок знаходиться на елементарному рівні у 46 % респондентів; на 

середньому рівні у 38 % студентів; на високому рівні – у 16 %. 

Для отримання уявлення про рівень загальнонавчальних умінь і навичок, 

ступінь сформованості у студентів практичних умінь ми запропонували їм для 

самостійного виконання завдання трьох рівнів складності. Спочатку 

виконувалися завдання третього рівня, якщо ж студент відчував труднощі, йому 

пропонувалося завдання рівнем нижче. Виконуючи завдання, студенти не 

завжди правильно підбирали методи, прийоми та засоби, відповідно до 

поставленої мети. Тому впоратися із завданнями на високому рівні змогли 20 % 

студентів, 40 % студентів самостійно виконали завдання, 67 % – при 

додатковому стимулюванні, 3 % – продемонстрували відмову від включення в 

практичну навчальну діяльність. 

Аналіз виконаних студентами завдань показав, що вони не завжди 

аналізують, систематизують і оцінюють логіку побудови своїх міркувань, не 

співвідносять між собою поставлені завдання та способи їх вирішення. 

Майбутні учителі не завжди можуть повною мірою застосовувати отримані 

теоретичні знання в новій, нестандартній ситуації, «переносити» в неї вивчені 

раніше поняття, закони, закономірності. 

Студентам третього курсу було запропоновано оцінити у балах (від 0 до 5) 

власну готовність до педагогічної практики та після її проходження, тобто 

сформованість педагогічних умінь: планувати власну діяльність, розподіляти 

час на уроці, підбирати матеріальне обладнання, уміння пояснювати молодшим 

школярам новий матеріал, уміння складати завдання до тексту, уміння 

підбирати завдання до наочності, уміння проводити роботу з картою та 

глобусом, уміння організовувати діяльність учнів в куточку живої природи, в 

краєзнавчому куточку, на географічному майданчику, уміння організовувати 

фенологічні спостереження молодших школярів, уміння проводити уроки з 

природознавства, уміння проводити екскурсії з природознавства, лабораторні 

заняття, уміння здійснювати перевірку та контроль засвоєних учнями знань.  
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Аналіз результатів опитування майбутніх учителів початкових класів, 

проведеного до педагогічної практики, продемонстрував помітно нижчі 

результати, ніж після її закінчення. Серед запропонованих умінь та навичок 

значна частина студентів (58 %) найнижче оцінили їх сформованість до 

здійснення групової роботи з учнями на уроках природознавства, проведення 

екскурсій та організації фенологічних спостережень у зв’язку з недостатньою 

практичною підготовленістю. 

Аналіз результатів опитування (додаток Ж) після педагогічної практики 

показав, що оцінюючи власну готовність до навчання природознавства 

молодших школярів, студенти перш за все виділяли ті педагогічні професійні 

уміння, які найчастіше вони використовували під час педагогічної практики, 

вирішуючи навчальні завдання на уроках природознавства з учнями початкових 

класів. Лише незначна частина студентів (33,8 %) на «відмінно» оцінили свої 

уміння проводити роботу з картою та глобусом, організовувати фенологічні 

спостереження молодших школярів, проводити практичні та лабораторні 

заняття з природознавства. Оцінюючи після педагогічної практики власну 

готовність до навчання природознавства молодших школярів, студенти 

зазначали, що педагогічна практика сприяла суттєвому підвищенню рівня 

їхньої готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 

показав, що 32,4 % студентів третього курсу після педагогічної практики мають 

високий рівень сформованості процесуального компонента готовності до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

У них яскраво виражені вміння та навички професійно спрямованого 

використання природознавчих знань як інструменту формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності. Середній рівень 

сформованості готовності за цим компонентом був зафіксований у 47,6 % 

студентів, елементарний – у 20,0 % студентів, які мають задовільно розвинені 

вміння та навички, а професійно спрямовані завдання виконували за допомогою 

викладача. Було також з’ясовано, що найбільше труднощів у них виникало з 
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приводу організації навчального спілкування, групової взаємодії учнів між 

собою в процесі опанування природознавством, проведення дослідів, екскурсій, 

фенологічних спостережень. 

Максимальна кількість балів NП, яку за цією картою могли набрати 

майбутні вчителі, становила 40: 

   NП  = 20 ∙ 2 = 40. 

Проведене дослідження показало, що мінімальна кількість балів nП min, яку 

набрали студенти за картою з визначення рівня сформованості процесуального 

компонента, становила 4, а максимальна nП mах  – 32 бали. Результати були 

такими: 4 бали набрали 10 студентів, 5 балів – 15 студентів, 6 балів – 24 

студенти, 7 балів – 22 студенти, 8 балів – 26 студентів, 9 балів – 27 студентів, 10 

балів – 25 студентів, 11 балів – 30 студентів, 12 балів – 26 студентів, 13 балів – 

20 студентів, 14 балів – 23 студенти, 15 балів – 18 студенти, 16 балів – 14 

студентів, 17 балів – 19 студентів, 18 балів – 15 студентів, 19 балів – 10 

студентів, 20 балів – 9 студентів, 21 бал – 10 студентів, 22 бали – 8 студентів, 23 

бали – 5 студентів, 24 бали – 3 студенти, 25 балів – 4 студенти, 26 балів – 2 

студенти, по 4 студенти набрали відповідно 27 і 28 балів, по 3 студенти набрали 

29 і 30 балів, 31 бал набрали 2 студенти, 32 бали – 1 студент. 

За даними карти самооцінки ми змогли розрахувати граничні значення 

коефіцієнтів сформованості практичних умінь майбутніх учителів початкової 

школи з методики навчання природознавства. 

Мінімальне значення коефіцієнта сформованості умінь КП min  

розраховували за формулою: 

 

          ,      (2.12) 

де nП min  – мінімальна кількість балів, набраних одним студентом (у 

нашому дослідженні вона становила 4);   

NП – максимально можлива кількість балів (40).  

КП min = 4 : 40 = 0,1 . 

Аналогічно розраховували максимальне значення коефіцієнта 

сформованості умінь КП mах за формулою: 

 

КП min =  
   nП min 

 
   NП 
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       ,      (2.13) 

    

де nП mах  – максимальна кількість балів, набраних одним студентом (у 

нашому дослідженні вона становила 32);   

NП  – максимально можлива кількість балів (40): 

КП mах  = 32 : 40 = 0,8. 

За граничними значеннями коефіцієнтів сформованості умінь одержали 

їх різницю ∆ КП  та обчислили значення ∆kП, яке дозволило визначити межі 

коливань коефіцієнтів сформованості умінь для різних рівнів. 

∆ КП   = │ КП min – КП mах │;     (2.14) 

∆ КП  = │0,1 – 0,8│= 0,7; 

∆kП  =  ∆ КП   : 3;       (2.15)  

∆kП  = 0,7 : 3 = 0,23. 

Розрахунки меж коливань коефіцієнтів сформованості у майбутніх 

учителів процесуального компонента готовності до організації та здійснення 

навчання природознавства молодших школярів КП і  (і = 1...382) дозволили 

встановити такі їх значення: для елементарного рівня – 0,1 – 0,33, для 

середнього – 0,34 – 0,56, для високого – 0,57 – 0,8. 

Наступним кроком було визначення кількості студентів, які досягли 

кожного з рівнів сформованості умінь. Скориставшись формулою 

 

          ,       (2.16) 

 

де nП  i  – кількість правильно розв’язаних завдань кожним (і-тим) 

студентом,  

NП  – максимальна кількість правильних відповідей,  

ми розрахували коефіцієнти засвоєння знань для кожного зі студентів КП i, 

порівняли їх з межами коливань коефіцієнтів рівнів і встановили наступне:  

КП 1 = 4 : 40 = 0,1; 

КП 2 = 5 : 40 = 0,125; 

КП 3 = 6 : 40 = 0,15; 

КП 4 = 7 : 40 = 0,175; 

 

КП mах  =  
  nП mах 

 
  NП 

 

 

КП i  = 

 nП i 

 
NП 

 



 116 

КП 5 = 8 : 40 = 0,2; 

КП 6 = 9 : 40 = 0,225; 

КП 7 = 10: 40 = 0,25; 

КП 8 = 11 : 40 = 0,275; 

КП 9 = 12 : 40 = 0,3; 

КП 10 = 13 : 40 = 0,325; 

КП 11 = 14 : 40 = 0,35; 

КП 12 = 15 : 40 = 0,375; 

КП 13 = 16 : 40 = 0,4; 

КП 14 = 17 : 40 = 0,425; 

КП 15 = 18 : 40 = 0,45; 

КП 16 = 19 : 40 = 0,475; 

КП 17 = 20 : 40 = 0,5; 

КП 18 = 21 : 40 = 0,525; 

КП 19 = 22 : 40 = 0,55; 

КП 20 = 23 : 40 = 0,575; 

КП 21 = 24 : 40 = 0,6; 

КП 22 = 25 : 40 = 0,625; 

КП 23 = 26 : 40 = 0,65; 

КП 24 = 27 : 40 = 0,675; 

КП 25 = 28 : 40 = 0,7; 

КП 26 = 29 : 40 = 0,725; 

КП 27 = 30 : 40 = 0,75; 

КП 28 = 31 : 40 = 0,775; 

КП 29 = 32 : 40 = 0,8. 

 

Після проведення подальших розрахунків визначили кількість студентів, 

уміння яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

процесуального компонента, а саме: елементарному рівню відповідали уміння 

225 майбутніх учителів початкової школи, середньому – 126 студентів і 

високому – 31 студента. 

Отже, на констатувальному етапі дослідження було виявлено, що 

елементарного рівня сформованості процесуального компонента готовності до 

формування у молодших школярів природознавчої компетентності досягли 

58,9 % респондентів, середнього – 33,0 %, високого – 8,1 %. 

Оскільки вимірювання рівнів сформованості процесуального компонента 

готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності здійснювали за шкалою рангів, 

обчислення середнього значення коефіцієнта сформованості умінь є 

некоректним. 

Підвищені вимоги до особистості вчителя обумовлюються тим, що в 

початковій школі найважливішу роль відіграють особливості взаємодії 

педагога з учнями. Сформованість комунікативного компонента готовності 

студентів до формування предметної природознавчої компетентності у 
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молодших школярів ми визначали за рівнем розвитку мовленнєвих здібностей, 

для чого були визначені такі параметри: науковість, правильність, точність, 

логічність, виразність, чистота, ясність, стислість мовлення, володіння 

тезаурусом. 

Аналіз результатів анкетування показав, що лише незначна частина 

респондентів відповіли позитивно на запропоновані їм питання. Граматично 

правильним своє мовлення вважають 5,6 % студентів, точним і логічним – 4,8 % 

студентів, виразним своє мовлення оцінили 4,7 % студентів, 4,6 % студентів 

позитивно відповіли на питання чистоти мовлення, емоційність мовлення 

відмітили 4,0 %, стислість – 3,8 % студентів. Отже, переважна більшість 

студентів вважають свій рівень сформованості комунікативних якостей 

недостатнім. 

Багатство й виразність мови студентів факультету початкової освіти на 

практичних заняттях з методики навчання природознавства визначалися за 

наступними завданнями: дати визначення понять – «компас», «глобус», 

«горизонт», «заповідник», «доба», «серце» та ін.; продовжити синонімічний ряд 

до слів «завірюха», «ґрунт», «горизонт», «яр», «стебло», «поле», «обрив», «ліс», 

«лелека», «насіння» та ін.; підібрати слова на певну тематику (за 1 хвилину) – 

охорона природи, водойми України, рослини, тварини, погода; підібрати 

прикметники, які характеризують запропоновані іменники – сніг, береза, осінь, 

вітер, лисиця, пісок і т.д.; запропонувати власні варіанти передачі 

запропонованого висловлювання (прикмети або прислів’я), не повторюючи вже 

використані слова та словосполучення; вставити пропущені слова та закінчити 

речення; скласти асоціативний кущ до слів «сонце», «Україна», «природні 

явища» тощо; написати невеличкий вірш до теми уроку; скласти пам’ятку на 

тему: «Правила поведінки у лісі», «Підготовка вчителя до уроку», «Проведення 

екскурсії»; скласти діалог на екологічну тематику; підготувати бесіду за 

текстом, ілюстрацією та ін. 

Аналіз результатів показав, що 48,5 % студентів на достатньому рівні 

впоралися із запропонованими завданнями, 34,0 % респондентів частково 

виконали завдання, а 17,5 % продемонстрували елементарний рівень. 



 118 

Утруднення виникли у зв’язку із збідненим словниковим запасом студентів з 

природознавства, недостатньою термінологічною природознавчою 

підготовкою, посереднім рівнем розвитку творчого мислення, невмінням 

дотримуватись логічної послідовності. 

Щоб з’ясувати сформованість у студентів комунікативного компонента, 

ми попросили їх підготувати вдома і відтворити в ігровій формі на практичному 

занятті рольові вправи з діалогом на теми «Екологічна криза в Україні», «Вода 

та її значення у природі», «Зникаючі види рослин і тварин». У ході діалогу 

тільки 21,6 % студентів справились із поставленим завданням, мовлення було 

чітким, зрозумілим, науковим, логічно побудованим, речення закінченими, а 

запитання – правильно сформульованими. Мовлення супроводжувалася 

виразною інтонацією і була підкріплена жестами та мімікою. 49,8 % студентів 

частково виконали завдання, допускали стандартні діалогічні помилки, але 

обрали правильний шлях спілкування. 28,6 % студентів формально віднеслися 

до виконання завдання або взагалі відмовилися розігрувати рольові вправи. Ми 

вирішили поспілкуватися індивідуально зі студентами і виявити типові 

недоліки у формуванні комунікативного компонента. Ними виявилися 

проблеми з словниковим запасом, налагодженням контакту з учнями, 

побудовою діалогу, опануванням навичками вербального спілкування, 

відсутністю досвіду публічних виступів, недосконалі знання основних 

природничих термінів і понять і збіднений словниковий запас. 

До проведення педагогічної практики студентам було запропоновано 

здійснити самооцінку сформованості комунікативного компонента 

досліджуваної готовності майбутніх учителів початкових класів. Переважна 

більшість студентів (58,4 %) вважають рівень сформованості в них цього 

компонента готовності недостатнім. 

Аналіз результатів сформованості комунікативного компонента готовності 

показав, що більшість студентів (62,0 %) не вміють аргументовано, різнобічно, 

із залученням життєвого досвіду і наукових знань організовувати і 

підтримувати спілкування учнів, вибудовувати своє спілкування з ними. Іноді 

це може бути і не пов’язане з розвитком мови, інформованості або словниковим 
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запасом майбутнього вчителя початкових класів, а пояснюється відсутністю 

досвіду участі в дискусіях, діалогах. Майбутній учитель повинен бути не тільки 

обізнаним і теоретично підготовленим, але й вміти грамотно викласти 

інформацію, донести свою позицію, бути переконливим, яскравим і 

оригінальним у якості оратора, організатора та учасника діалогу. 

З метою виявлення сформованості умінь реалізовувати набуті 

комунікативні вміння і навички у процесі міжособистісної взаємодії з учнями в 

процесі формування предметної природознавчої компетентності ми провели 

анкетування зі студентами третього курсу після проходження педагогічної 

практики. 

Відповідаючи на питання «Чи легко Ви встановили комунікативний 

контакт з молодшими школярами на уроках природознавства?», 64,3 % 

опитаних студентів дали позитивну відповідь, 35,7 % – не відразу встановили 

комунікативний контакт з молодшими школярами на уроках природознавства. 

На запитання «Чи виникали у Вас труднощі у спілкуванні з учнями на 

уроках природознавства?», 57,4 % студентів відповіли «ні», 32,6 % – відповіли 

«іноді», у 10,0 % студентів виникали труднощі у спілкуванні з учнями на уроках 

природознавства. 

Відповідаючи на наступне питання, студенти відзначили, що спілкування з 

учнями на уроці природознавства має бути вільним (20,0 %), легким (13,0 %), 

емоційним (18,0 %), зрозумілим (15,0 %), лаконічним (16,0 %), активним 

(13,0 %), мати діалогічний характер (28,0 %). 

Студентам було запропоновано у бланку самооцінки оцінити власний 

рівень сформованості комунікативної складової готовності до навчання 

природознавства (додаток И). 

Максимально можлива сума балів NК, яку міг отримати майбутній учитель 

за зазначеними показниками, становила 20 (NК = 10 х 2).  

За результатами аналізу карти спостереження сформованості 

комунікативного компонента готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності одержали такі дані: 1, 2, 3 бали не 

набрав жоден студент, 4 бали набрали 20 студентів, 5 балів – 33 студенти, по 6 
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балів – 28 студентів, по 7 балів – 34 студенти, по 8 балів – 32 студенти, по 9 

балів – 33 студенти, по 10 балів – 38 студентів, по 11 балів – 42 студенти, по 12 

балів – 36 студентів, по 13 балів – 38 студентів, по 14 балів – 17 студентів, по 15 

балів – 14 студентів, по 16 балів – 6 студентів, по 17 балів – 8 студентів, 18 балів 

– 3 студенти, 19 і 20 балів не набрав жоден студент. 

Мінімальна кількість балів, яку набрали майбутні вчителі, становила 5, а 

максимальна – 17 балів. Ці показники дали можливість розрахувати коефіцієнт 

сформованості у студентів комунікативного компонента готовності до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності КК. 

Його мінімальне значення обчислювали за формулою:  

                                            ,         (2.17) 

 

де nК min  – мінімальна кількість балів, одержаних одним студентом за 

даними карти самооцінки (це 4 бали); 

NК – максимально можлива сума балів за сформованість комунікативного 

компонента (у нашому дослідженні NК  становила 20 балів).   

Тоді, КК min  = 4 : 20 = 0,2. 

Аналогічно визначали максимальне значення коефіцієнта сформованості 

у майбутніх учителів комунікативного компонента готовності до зазначеної 

діяльності КК max . Розрахунки здійснювали за формулою: 

        ,       (2.18) 

 

де nK max  - максимальна сума балів, одержаних одним студентом за 

сформованість мотиваційного компонента готовності (18 балів),   

NK  - максимально можлива сума балів (20 балів).   

Тоді, КК mах =  18 : 20 = 0,9. 

Отже, коефіцієнт сформованості у майбутніх учителів комунікативного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів коливається від 0,2 до 0,9. 

Для визначення меж коливань КК  для кожного з рівнів (елементарного, 

середнього і високого) спершу обчислювали різницю між граничними 

 

КК min =  
nК min 

 
NК 

 

КК max =  
  nК max 

 
NК 
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значеннями КК min та КК mах коефіцієнтів сформованості у студентів 

комунікативного компонента готовності:  

        ∆ КК  = │ КК min – КК mах │;      (2.19) 

        ∆ КК  = │0,2 – 0,9│= 0,7. 

Після цього розраховували величину ∆kК, на яку змінюється коефіцієнт 

КК  кожного з рівнів сформованості готовності, діленням різниці граничних 

значень ∆KК на 3 (оскільки ми ведемо розрахунок за трьома рівнями 

готовності):  

 ∆kК  = ∆ КК  : 3 ;       (2.20) 

 ∆kК  = 0,7 : 3 = 0,23. 

У подальшому додаванням до мінімального значення коефіцієнта 

сформованості у студентів комунікативного компонента готовності КК min 

величини, на яку збільшується цей рівень ∆kК одержуємо число (0,43), що є 

верхнім показником межі коливань КК низького рівня комунікативного 

компонента готовності. 

Додаючи до мінімального значення коефіцієнта елементарного рівня 

сформованості у студентів комунікативного компонента готовності величини 

∆kК, одержуємо значення верхньої межі коливань середнього рівня 

сформованості готовності (0,66) студентів до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Здійснення подальших аналогічних розрахунків дозволило встановити 

межі коливань високого – від 0,67 до 0,9 рівня сформованості у майбутніх 

учителів комунікативного компонента готовності до означеного виду 

діяльності. 

Визначення кількості студентів, комунікація яких до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

відповідає певному рівню готовності, здійснювали за формулою: 

                                                                                                ,                                                                                                   (2.21) 

 

де nК і  – кількість одержаних кожним студентом балів (і = 1... 382),   

NК  – максимально  можлива кількість балів, 

 

КК i  =  
 

n К i 

 
NК 
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КК i – значення коефіцієнта сформованості мотиваційного компонента 

готовності до формування у молодших школярів природознавчої 

компетентності для кожного (і-того) студента.  

КК 1  = 4 : 20  = 0,2; 

КК 2  = 5 : 20  = 0,25;  

КК 3 = 6 : 20 = 0,3; 

КК 4 = 7 : 20 = 0,35; 

КК 5 = 8 : 20 = 0,4; 

КК 6 = 9 : 20 = 0,45; 

КК 7 = 10 : 20 = 0,5; 

КК 8 = 11 : 20 = 0,55; 

КК 9 = 12 : 20 = 0,6; 

КК 10= 13 : 20 = 0,65; 

КК 11 = 14 : 20 = 0,7; 

КК 12= 15 : 20 = 0,75; 

КК 13= 16 : 20 = 0,8; 

КК 14 = 17 : 20 = 0,85; 

КК 15 = 18 : 20 = 0,9. 

Одержані значення КК i співставляли з межами коливань рівнів і визначали 

відповідність між набраними студентами балами nК й рівнями сформованості у 

них комунікативного компонента готовності до формування у молодших 

школярів природознавчої компетентності. 

За результатами розрахунків констатувального етапу експерименту з 

визначення сформованості у майбутніх вчителів комунікативного компонента 

готовності до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності ми визначили кількість студентів кожного з трьох рівнів його 

сформованості, а саме: елементарний рівень показали 147 майбутніх учителів 

початкової школи, середній – 187 і високий – 48 студентів. 

Отже, результати проведеного дослідження засвідчують високий рівень 

сформованості комунікативного компонента готовності до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів у 12,5 % 

майбутніх учителів, середній рівень сформованості комунікативного 

компонента діагностовано у 49,0 % студентів, елементарний рівень – у 38,5 %. 

Оцінюючи власну готовність до навчання природознавства молодших 

школярів, студенти перш за все виділяли ті професійні комунікативні уміння, які 

вони найчастіше використовують для навчання природознавства молодших 

школярів. Незначна частка студентів (%) на «відмінно» оцінили свої 

комунікативні здібності проводити роботу з картою та глобусом, фенологічні 
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спостереження молодших школярів, практичні та лабораторні заняття з 

природознавства. 

Аналіз результатів констатувального експерименту дав змогу виявити рівні 

сформованості структурних компонентів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів природознавчої 

компетентності. 

Результати констатувального етапу експерименту з визначення 

сформованості у майбутніх вчителів компонентів готовності до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності наведені у 

табл. 2.7. 
 

Таблиця 2.7 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту (у %) 

 

 

   Рівні 
                 Структурні     

                    компоненти 

 

Елементарний 

 

Середній 

 

Високий 

Мотиваційний 39,0 48,5 12,5 

Змістовий 44,0 45,0 11,0 

Процесуальний 58,9 33,0 8,1 

Комунікативний 38,5 49,0 12,5 
Середня величина 

сформованості готовності 45,1 43,9 11,0 

 

Таким чином, до середнього рівня сформованості структурних компонентів 

готовності студентів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності віднесено 43,9 % студентів. Для них характерні 

задовільний загальний рівень розвитку, середня ерудованість в природознавстві, 

поверховість оцінних суджень. Ці студенти невпевнено відповідали на питання з 

методики навчання природознавства і виконували завдання практичного 

характеру. Мотивація щодо майбутньої діяльності вчителя початкових класів 

визначена інтересом до спілкування з дітьми. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

представлені на гістограмі (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Рівні сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності (констатувальний етап педагогічного експерименту, у %) 
 

Елементарний рівень показали 45,1 % студентів, що виявилось у 

поверховості знань з природознавства, збідненості й невиразності мовлення, 

інертності в набутті знань з методики навчання природознавства, заниженому 

інтересі до вивчення природничо-наукових дисциплін і методики навчання 

освітньої галузі «Природознавство», відсутності мотивації навчання молодших 

школярів природознавства, низькою зацікавленістю педагогічною діяльністю. 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту свідчать, 

що на практиці переважають елементарний і середній рівні готовності 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, її високий рівень продемонстрували лише 11 % студентів. 

 

2.3. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування у молоших школярів предметної природознавчої компетентності 

 

Ефективність будь-якої діяльності залежить від спеціально створених 

педагогічних умов. Процес підготовки майбутнього вчителя початкової школи в 

цьому сенсі не є виключенням. 
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У філософському розумінні поняття «умова» визначається як категорія, в якій 

відображається відношення предмета до тих чинників, завдяки яким вона виникає 

та існує. Особливістю умови є те, що вона сама собою, без діяльності не може 

перетворитися на нову дійсність, продукувати її, вона лише створює можливість 

нової речі як зумовленої [230, с. 531].  

За Великим тлумачним словником сучасної української мови «умова» 

розкривається з кількох позицій: як «обставини, особливості реальної дійсності, за 

яких відбувається або здійснюється що-небудь»; «правила, які існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують нормальну 

роботу чого-небудь»; «необхідна обставина, яка уможливлює здійснення, 

створення, утворення чого-небудь або сприяє чомусь» [31, с. 1295]. Отже, умова – 

це необхідна обставина, яка забезпечує можливість здійснення чи створення 

чогось або сприяє чомусь. 

Педагогічні умови – це така сукупність факторів і компонентів навчального 

процесу, що свідомо впроваджується в педагогічну діяльність, щоб забезпечувати 

успішність і результативність перебігу освітнього процесу. 

У контексті підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

заслуговує на увагу дослідження С. Русскова, в якому виділено загальні та 

спеціальні педагогічні умови професійної підготовки вчителя до виховання 

учнів. 

До загальних педагогічних умов відносять педагогічні обставини, що 

необхідні та достатні для нормального функціонування педагогічного процесу у 

вищій школі, незалежно від профілю підготовки фахівця.  

С. Руссков виділяє наступні загальні умови: загальна мета підготовки 

фахівця; зміст загальної підготовки; наявність певної системи підготовки; 

педагогічні принципи; загальні педагогічні форми і методи підготовки фахівців у 

вищих навчальних закладах; формування у майбутніх вчителів нового 

педагогічного мислення; наявність творчо працюючих фахівців; морально-

психологічний клімат; матеріально-технічна база навчання. 
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Мета, завдання і зміст, обумовлений ними, врахування місцевих і 

регіональних особливостей під час визначення змісту підготовки фахівців, 

використання нетрадиційних форм і методів підготовки, мотиваційна 

направленість, наявність спеціальної матеріально-технічної бази (музеї, художні 

виставки, експонати) – ці педагогічні умови відносяться до спеціальних, оскільки 

забезпечують підготовку вчителя до професійно-творчої діяльності у вихованні 

молодших школярів [195].  

На основі аналізу праць вчених (М. Зверевої [76], В. Манько [119], О. Митник 

[123] та ін.) ми визначаємо педагогічні умови як комплекс заходів педагогічного 

процесу, що забезпечують успішну підготовку майбутнього вчителя початкової 

школи до формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів. У рамках нашого дослідження під педагогічними умовами підготовки 

студентів розуміємо спеціально організовані обставини, що впливають на 

розвиток їх професійних та особистісних якостей, формування знань, вмінь, 

навичок і досвіду діяльності та забезпечують результативність освітнього процесу 

закладів вищої освіти у формуванні готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів природознавчої компетентності. 

У нашому дослідженні доцільно спиратися на працю Л. Ковальчук [92], у якій 

до педагогічних умов, що забезпечують результативність формування готовності 

майбутнього педагога до інноваційної професійної діяльності зараховують такі: 

спрямованість майбутнього педагога на професійно-педагогічну діяльність 

відповідно до фаху; ґрунтовна теоретична і практична підготовка до професійно-

педагогічної діяльності (під час вивчення педагогічних дисциплін, проходження 

різних видів педагогічної практики); ґрунтовна теоретична і практична підготовка 

в галузі відповідної науки, предмет якої викладатиме майбутній педагог; 

моделювання інноваційного навчального середовища у процесі вивчення 

студентами педагогічних дисциплін; співпраця профільних кафедр університету в 

організації науково-педагогічних досліджень студентів. 

Визначимо педагогічні умови, реалізація яких може забезпечити позитивний 

вплив на феномен підготовки майбутніх учителів початкової школи до 



 127 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності, 

який ми досліджуємо. 

У процесі виокремлення педагогічних умов ми враховували те, що успіх 

виділення цих умов залежить від: 1) чітко визначеного результату, якого потрібно 

досягнути; 2) усвідомлення того, що педагогічний процес може успішно 

функціонувати за наявності сукупності необхідних для цього умов. 

Отже, на основі аналізу психолого-педагогічної, методичної літератури з 

теми дослідження, вивчення сучасного стану професійної підготовки майбутніх 

учителів та її особливостей було визначено та обґрунтовано педагогічні умови 

інтенсифікації підготовки студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності (рис. 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Умови підготовки майбутнього вчителя до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності 

 

Визначаючи першу педагогічну умову – формування мотивації студентів 

шляхом цікавої, правильної, структурованої, різноаспектної, орієнтованої на 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

подачі навчального матеріалу, ми керувалися дослідженнями О. Дубасенюк та 
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використання активних форм організації навчання студентів 

(дискусій, рольових ігор, тренінгів, проектів), систематична 

організація групової навчальної діяльності 

розроблення і впровадження навчальної дисципліни «Навчання 

природознавства в сучасній початковій школі» 

залучення майбутніх учителів до самостійної пізнавальної діяльності, 

спрямованої на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності 

орієнтація завдань педагогічної практики на формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності 
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Л. Мороз, які визначали, що мотиваційний компонент є базисним, і від його 

сформованості значно залежить сформованість інших компонентів [60; 145].  

Зазначимо, що перша педагогічна умова, яка стосується мотиваційного 

компонента, має бути забезпечена вже на початковому етапі «входження» в 

педагогічну діяльність, що забезпечується у процесі вивчення студентами 

навчальної дисципліни «Навчання природознавства в сучасній початковій школі», 

коли відбувається активне оволодіння майбутніми вчителями професійно 

значущими знаннями та розвиток у них прикладних умінь і творчого ставлення до 

реалізації природознавчої діяльності з учнями. 

Щоб підсилити мотивацію, необхідно навчальний матеріал зробити цікавим, 

взаємопов’язаним, орієнтованим на досягнення особистісно-значущих цілей. 

Тому викладачі, які були задіяні у формувальному експерименті, домагалися того, 

щоб виклад матеріалу, його послідовність і способи подання були різноманітними, 

доступними і зрозумілими для студентів. Таким чином, ми підтримували у 

студентів постійний інтерес до вивчення як природознавства, так і методики його 

навчання. 

Вдосконалення форм і методів підготовки майбутнього вчителя до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

реалізується шляхом поєднання групових та індивідуальних форм навчальної 

діяльності. 

Важливою складовою оптимізації процесу підготовки майбутніх вчителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності є 

групова навчальна діяльність. У процесі співпраці вчителя початкових класів з 

молодшими школярами постійно виникають ситуації, які потребують 

комунікативного вирішення. Під комунікативними завданням розуміють 

проблему, яка виникла в процесі комунікативної діяльності майбутнього вчителя 

початкових класів і вимагає вирішення. Комунікативне завдання являється 

практичним за своєю суттю і включає в себе мету діяльності та способи її 

досягнення через вирішення ряду пов’язаних між собою завдань. Такі 

комунікативні задачі виникають щоразу, коли необхідно змінити вид діяльності 

учнів, зацікавити до вивчення нових знань, сформувати уміння, провести 
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перевірку засвоєного та ін. Вирішення будь-якої комунікативної задачі потребує 

застосування комунікативних навичок. Кінцевою метою є досягнення 

максимально продуктивного спілкування, яке передбачає актуалізацію суб’єкт-

суб’єктних відносин, діалогічність та гуманістичність спрямованості контакту.  

Ще одним напрямком оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів є групова навчальна діяльність – форма організації навчання у малих 

групах студентів, об’єднаних загальною навчальною метою під опосередкованим 

керівництвом викладача, в якій присутня співпраця між учасниками. Групова 

навчальна діяльність дає змогу реалізувати природне прагнення до спілкування, 

взаємодопомоги та співпраці.  

Для нас цікавою виявилася думка О. Ярошенко про те, що групова навчальна 

діяльність в гомогенних групах може бути успішною, якщо завдання навчальної 

частини диференційовані на три варіанти: завдання першого варіанта виконують 

учні або студенти з високим рівнем навчальних можливостей, другого варіанта – 

з середнім рівнем, третього – з низьким рівнем [262, с. 164]. 

Як наголошує О. Ярошенко, для групової навчальної діяльності характерні 

такі ознаки: єдина мета і спільна мотивація; поділ діяльності на функціонально 

зв’язані складові; інтеграція індивідуальних дій в єдину діяльність групи; спільне 

співпереживання успіху у навчанні; самоуправління й саморегуляція навчальних 

дій; єдиний простір та одночасність здійснення навчальної роботи всіма членами 

групи; колективна оцінка й гласність досягнутих результатів [262, с. 93].  

У процесі організації групової навчальної діяльності здійснюється орієнтація 

на формування комунікативних та соціальних компетентностей – навичок роботи 

в групі та команді, здатності продуктивно співпрацювати з партнерами, 

міжособистісне спілкування. Групова навчальна діяльність висуває перед 

викладачем важливе завдання – розвивати в студентів уміння діяти спільно. 

Педагогічна доцільність та ефективність навчального спілкування в групі як 

чинника активізації процесу засвоєння та формування знань доведена, адже 

успішний навчальний процес відбувається в процесі складної взаємодії 



 130 

спілкування і навчальної діяльності, що має позитивний вплив на розвиток 

інтелектуальних і комунікативних умінь, рівень засвоєння знань. 

Забезпечення цієї мети пов’язане з умінням учителя початкової школи 

організовувати спільну навчальну діяльність учнів. Експериментально доведено, 

що найкращі результати дає оптимальне чергування періодів індивідуальної та 

групової навчальної діяльності [262]. 

Групова навчальна діяльність використовувалася нами на пратичних 

заняттях, для виконання пошукових і дослідницьких завдань, для організації та 

проведення позакласної та позаурочної діяльності молодших школярів з 

природознавства, для реалізації проектів та інших творчих робіт (додаток Л). 

До сукупності педагогічних методів, які позитивно впливають на процес 

становлення готовності студентів педагогічних факультетів до навчання 

природознавства, ми відносимо використання проблемних ситуацій (проблемне 

навчання). Процес підготовки студентів факультетів початкової освіти буде 

ефективнішим, якщо в ньому будуть представлені засоби, які активізують 

самостійний рух думки й увесь розумовий процес загалом. Проблемна ситуація 

активізує діяльнісний стан мозку, зумовлює прогресивні зміни в розумовому та 

особистісному розвитку студентів. Вона являє собою пізнавальне утруднення, 

непорозуміння, яке стимулює пізнавальні потреби майбутнього вчителя. 

Проблемне навчання базується на конструюванні творчих навчальних завдань, що 

стимулюють навчальний процес, змушують студентів мислити, підвищують їхню 

загальну пізнавальну активність, формують професійну спрямованість, сприяють 

виробленню психологічної установки на подолання пізнавальних труднощів. 

Проблемне навчання має велику спонукальну силу і позитивно впливає на 

мотиваційний компонент готовності до навчання природознавства [201]. 

Друга педагогічна умова – розроблення та впровадження навчальної 

дисципліни «Навчання природознавства в сучасній початковій школі» – 

реалізується з допомогою ретельного аналізу та оптимізації освітньо-професійних 

програм підготовки майбутніх учителів початкових класів, навчальних програм 

дисциплін психолого-педагогічного, природничо-наукового та методичного 

циклів, в межах вивчення яких можуть формуватись природничі й методичні 



 131 

знання студентів, без яких майбутній вчитель не може формувати предметну 

природознавчу компетентність у молодших школярів. Забезпечення організації 

освітнього процесу, здатного акумулювати професійний досвід, традиції та 

інновації як умова оптимізації підготовки майбутніх учителів початкових класів 

припускає, по-перше, міждисциплінарний підхід до професійної освіти майбутніх 

учителів, по-друге, включення в навчальний процес курсів з інноваційним 

змістом, орієнтованих на досягнення поставлених цілей. 

Для забезпечення цієї умови ми розробили спецкурс «Навчання 

природознавства в сучасній початковій школі» та вдосконалили методи 

підготовки майбутнього вчителя до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності (навчання в групах, проблемне навчання, 

організація та проведення спостережень, дослідів, екскурсій). Підготовка 

майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти відбувається під час 

викладання дисциплін природничо-наукового циклу. Зважаючи на те, що мета 

навчання окремих дисциплін не передбачає комплексної підготовки майбутніх 

учителів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, то вихід із такої ситуації вбачаємо у впровадженні в освітній 

процес спецкурсу «Навчання природознавства в сучасній початковій школі». 

Нами було розроблено навчальну та робочу програму цієї варіативної дисципліни. 

Детальний огляд її розглянуто у підрозділі 3.1. 

Проблема якості підготовки майбутнього вчителя початкових класів полягає 

не лише в тому, які знання, уміння та навички набуваються, але й у тому, яким 

чином вони набуваються. Тому наступним елементом забезпечення ефективності 

професійної підготовки майбутніх учителів до формування предметної 

природознавчої компетентності молодших школярів є активізація їхньої 

самостійної роботи. Студент повинен залучатися до самостійного пошуку в 

розв’язанні професійних завдань ще в студентські роки, оскільки сучасний 

педагог весь час змушений діяти в умовах змін і невизначеності. 

Третя умова, що забезпечує успішність формування готовності студентів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів – 

це залучення майбутніх учителів до активної самостійної пізнавальної діяльності. 
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Суть цієї умови полягає в тому, щоб забезпечити кожному студенту в процесі 

пізнавальної діяльності таку позицію, за якої б він сам здійснював пошук рішення 

певного професійного завдання, обирав методи й засоби, відповідав би за 

одержаний результат. Для цього доречно використовувати різні форми взаємодії 

(рольові ігри, дискусії, бесіди, комунікативні тренінги тощо). Про успішність 

реалізації цієї умови можна говорити тоді, коли під час навчального процесу буде 

забезпечуватися засвоєння інформації на рівня готовності творчого її 

використання в нестандартних ситуаціях, які моделюють майбутню професію. 

Самостійність як інтегративне особистісне утворення є найважливішою 

умовою в активізації пізнавальної діяльності студентів, де під «активізацією» 

розуміють реалізацію на практиці принципу активності. Активізація роботи 

майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки виступає 

як важлива умова вдосконалення знань студентів, сприяє формуванню умінь і 

навичок застосовувати здобуті знання на практиці, веде до ґрунтовного і міцного 

засвоєння знань, що змінює позиції студента в навчальному процесі, 

перетворюючи його на активного суб’єкта навчання. 

Серед вимог, що висуваються до процесу формування самостійності у 

студентів вищого педагогічного навчального закладу, вирізняються такі: 

забезпечення тісного зв’язку з реальними завданнями практики викладання 

природознавства; залучення студентів до вирішення різноманітних навчальних 

проблем; передбачення поступового ускладнення завдань часткового-

пошукового, дослідницького, проблемного характеру; збільшення обсягу 

практики з природознавства в загальному обсязі годин. Організація самостійної 

роботи майбутніх учителів на факультетах початкової освіти сприяє 

формуванню їхньої професійної готовності, зокрема готовності володіти 

системою знань і умінь та творчо їх використовувати у професійній діяльності 

та самоосвіті; кваліфіковано і незалежно вирішувати професійні завдання; 

бачити, самостійно будувати і коригувати професійну діяльність; орієнтуватися 

в різноманітті навчальних програм, посібників, літератури і вибирати найбільш 

ефективні в застосуванні до конкретної ситуації; здійснювати саморефлексію 

для подальшого професійного, творчого зростання та соціалізації особистості 
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[4]. Самостійна діяльність сприяє розвитку активності особистості в 

навчальному процесі, формуванню пізнавальних інтересів, креативних 

здібностей, уміння оцінювати й порівнювати свої індивідуальні здібності та 

можливості, проявляти ініціативність, самостійність, реалізовувати 

особистісний потенціал. 

Для забезпечення цієї умови виникла необхідність розробити завдання 

часткового-пошукового, дослідницького, проблемного та творчого характеру. 

Наступна, четверта педагогічна умова – доповнення програми педагогічної 

практики в ЗОШ спеціальними завданнями, спрямованими на підготовку 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. Виходячи з того, що освітній процес структурується на основі 

принципу зв’язку теорії й практики, педагогічна практика є невід’ємною 

складовою системи професійної підготовки майбутнього вчителя. Активну 

педагогічну практику студенти проходять на ІІІ та IV курсах, тому з метою 

логічного завершення формування готовності майбутнього вчителя було внесено 

зміни у навчально-методичне забезпечення шляхом розроблення додаткових 

завдань до програми означеного виду педагогічної практики (додаток М). 

Усі перераховані педагогічні умови лише в комплексі забезпечують процес 

підготовки студентів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; відсутність хоча б однієї з умов може негативно 

вплинути на рівень формування готовності майбутніх учителів початкових класів 

до означеного виду професійної діяльності. 

 

2.4. Методика формування готовності майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

 

В основу формувального етапу педагогічного експерименту було покладено 

комплексну методику, розроблену на основі діяльнісного, системного і 

компетентнісного підходів процесу формування готовності майбутніх учителів 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, яка включає обгрунтування мети, основи, завдань, змісту 
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підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів, форм i методів організації 

навчальної діяльності та здійснення контролю за сформованістю готовності за 

розробленими критеріями. Ми виходили з таких концептуальних положень: 

– процес готовності майбутніх учителів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності має бути цілісним, тобто 

між предметами, які забезпечують природознавчу, психолого-педагогічну і 

методичну підготовку, повинна існувати єдність, а дисципліни повинні мати 

спрямованість на формування означеної компетентності; 

– метою професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи є 

формування його готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності як інтегруючої здатності до природничо-

освітньої діяльності в школі, оволодіння спеціальними знаннями з методики 

природознавства, а також формування та вдосконалення відповідних навичок та 

умінь, забезпечення формування мотивації студентів до навчальної діяльності 

молодших школярів з природознавства. При цьому компоненти готовності 

майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності розвиватимуться у взаємозв’язку; 

– основою формування готовності є: 

1) педагогічна взаємодія та комунікація, які реалізуються у ході групової 

навчальної діяльності та мають спрямовуватися на створення й осмислення 

педагогічних ситуацій, спрямованих на формування природознавчої 

компетентності учнів. Тому підготовка майбутнього вчителя до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності обов’язково має 

включати формування навичок спілкування, які дозволяють самореалізуватись у 

педагогічній діяльності, оскільки предметною основою спілкування в процесі 

навчання природознавства виступають об’єкти, процеси, явища природи та 

взаємозв’язки між ними; 

2) різнопланова активна самостійна робота студентів, яка сприяє конструкції 

та реалізації моделі творчого здобуття знань, ефективному їх формуванню та 
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засвоєнню, зокрема проектна діяльність як важливий та ефективний засіб 

підвищення знань студентів і організації їх творчої самостійної роботи, що 

стимулює пізнавальний інтерес. 

Із зазначеної вище мети випливають завдання формування готовності 

майбутнього вчителя, які розкривають різні аспекти включення особистості 

студента до процесу оволодіння природознавчою компетентністю. Їх 

системність визначається охопленням раціональної та діяльнісно-практичної 

сфери особистості. Відтак, ми виділяємо такі основні завдання підготовки 

майбутнього вчителя до формування предметної природознавчої компетентності 

у молодших школярів: 

1) формування осмисленого ставлення до оволодіння природничими і 

методичними знаннями й уміннями в необхідному й достатньому для вчителя 

обсязі; 

2) формування діяльнісно-практичного аспекту педагогічної діяльності в 

усіх можливих формах як активного виявлення відповідних здібностей учителя; 

уміння застосовувати методичні знання й уміння на практиці, зацікавлено, 

переконливо й образно проводити бесіди природознавчого характеру з учнями 

різних вікових груп, висловлювати, аргументувати й доводити судження про 

природні явища; 

3) формування цінності природних явищ та професії вчителя, яке виявляється 

в діях студента, продиктованих його ставленням до природи, реагувати на 

прекрасне в житті та природі, бажанні формувати це почуття в учнів; 

4) розвиток навичок комунікативної взаємодії. 

Мета професійної підготовки об’єктивно пов’язана зі змістом педагогічної 

освіти. Саме конкретизація мети у змісті освіти є першим необхідним етапом на 

шляху її реалізації у навчальному процесі. Учитель початкової школи має 

оволодіти під час навчання у закладі вищої освіти способами ефективної взаємодії 

з учнями, конструктивно передавати інформацію й прагнути до реалізації 

педагогічних цілей і створення позитивного ставлення школярів до навчання й 

спілкування з педагогом в процесі вивчення природознавства. Взаємодія 
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«студент-викладач», зумовлюючись різними методами, формами й засобами, 

утворює на основі своїх різноманітних зв’язків єдність навчального процесу. 

Компонентами змісту природознавчої підготовки майбутнього вчителя 

початкових класів є: а) система знань з природознавства; б) методичні знання, 

вміння й навички взаємодії з учнями з метою вивчення природознавства, що 

виявляються в творчій навчальній діяльності та тісно пов’язані між собою; в) 

досвід емоційно-естетичного та ціннісного ставлення особистості до професійної 

педагогічної діяльності; г) досвід педагогічної комунікації з приводу природи. 

За час підготовки вчителів на факультетах початкової освіти накопичено 

цінний досвід роботи з професійної підготовки студентів. Нами було окреслено 

коло проблем як у теоретичній, так i практичній площині, вирішення яких мало 

сприяти удосконаленню підготовки майбутніх учителів до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів. Серед 

найважливіших нами виділені: 

- проблема цілісності процесу природознавчої підготовки вчителя; 

- проблема забезпечення ґрунтовної природознавчої освіти студентів, що 

включає засвоєння природознавчих знань та умінь, розвиток творчих здібностей, 

формування оцінного ставлення до явищ природи, виховання педагогічної 

майстерності в достатньому для загального розвитку особистості вчителя й 

викладання природознавства обсязі; 

- проблема ефективності методичної підготовки майбутніх учителів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів; 

- проблема формування комунікативних умінь як основи підготовки до 

означеної професійної діяльності. 

Загалом суть внесених змін, що удосконалюють усталений дидактичний 

процес професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

означеної діяльності, полягає у його спрямованості на підготовку до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності; у формуванні 

усвідомленого і діяльнісно-практичного ставлення до природознавчої діяльності, 

ціннісного ставлення до професії вчителя початкових класів; у цілісному 
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формуванні теоретичної та методичної підготовки майбутнього вчителя; в опорі 

на методи педагогічної взаємодії та спілкування, активізації групової педагогічної 

діяльності, моделювання педагогічних ситуацій на уроках природознавства. 

Усталений підхід до професійної підготовки майбутніх учителів полягає в 

паралельному розгортанні навчального процесу: з одного боку відбувається 

вивчення психолого-педагогічних та природничих дисциплін, з іншого – 

формування готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів. На наш погляд, це не може дати належних 

результатів, оскільки процес підготовки до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності має бути цілісним. Цей висновок 

визначив сутність програми формувального експерименту, тому 

системотворчим чинником у нашому досліджені стала навчальна дисципліна  

«Навчання природознавства в сучасній початковій школі». 

Опанування зазначеним навчальним предметом дає можливість більш 

глибоко усвідомити сутність педагогічних процесів, пов’язаних з формуванням 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів, сприяє 

комплексному та системному засвоєнню знань. 

Формами організації навчання спецкурсу були обрані лекційні та 

семінарські заняття, тренінги, самостійна робота студентів, дослідницька 

діяльність майбутніх учителів початкових класів, консультації. Такий вибір 

підтверджується наявною в педагогічній літературі думкою, що в сукупності ці 

форми організації навчання дозволяють сформувати готовність студентів до 

професійної діяльності [45]. 

Реалізація методики підготовки майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності передбачає 

комплексне використання наступних методів навчання: метод моделювання 

педагогічних ситуацій; метод цілеспрямованого педагогічного впливу; методи 

спостереження, бесіди, коментування, аналізу проведених студентами уроків 

природознавства.  

Критерії, за якими визначався рівень готовності студентів до формування у 
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молодших школярів предметної природознавчої компетентності, можна 

об’єднати наступним чином: до першої групи відносяться критерії виявлення 

стану готовності студентів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності у навчальній діяльності: мотивація вибору 

професії вчителя; ґрунтовність природничих знань; емоційно-ціннісне ставлення 

до явищ природи, до природничо-педагогічної діяльності; уміння педагогічного 

спілкування з учнями у природознавчо-освітній діяльності; уміння 

організовувати і проводити групову роботу у природознавчо-освітній діяльності. 

До другої групи нами були віднесені критерії виявлення стану готовності 

практичної діяльності студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності: якість проведення уроків 

природознавства з урахуванням рівня підготовки, психологічного стану, вікових 

особливостей учнів; уміння створити ситуацію педагогічного спілкування; 

виявлена на уроках природознавства теоретична підготовка; самостійність у 

підготовці до уроку природознавства. 

Ці критерії конкретизувалися нами на обох етапах дослідження. Зокрема, на 

першому етапі, який охоплював період накопичення природничо-педагогічних 

знань і умінь у навчальній діяльності, більше уваги зверталося на виявлення 

ступеня сформованості навчальних умінь; самостійності оцінних суджень; 

активності, зацікавленості у педагогічній діяльності; змістовності, дохідливості, 

емоційності, образності розповідей про природу та навколишній світ з 

урахуванням особливостей уявної учнівської аудиторії; самостійності у 

виконанні завдань; ставлення до майбутньої педагогічної діяльності і 

аргументованості суджень щодо вибору професії вчителя початкових класів. 

На другому етапі, пов’язаному з практичною діяльністю студентів у школі, 

на перший план вийшли: якість проведення уроків природознавства з 

урахуванням досвіду, рівня природничої і методичної підготовки, 

психологічного стану, вікових особливостей учнів; уміння створити ситуацію 

педагогічного спілкування; виявлена на уроках теоретична підготовка; 

усвідомлення важливості професії вчителя; самостійність у підготовці до уроку 
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природознавства. 

Означені критерії покладено в основу виокремлених рівнів сформованості 

готовності майбутнього вчителя до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів: елементарного, середнього, високого 

(підрозділ 1.3). 

Результатом теоретичного аналізу науково-методичної літератури, 

виявлених проблем, власного багаторічного досвіду роботи зі студентами стали 

запропоновані нами зміни до традиційної методики формування готовності 

майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Методика підготовки майбутніх учителів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності розроблена на основі 

загальнодидактичних та методичних закономірностей, теоретичних та 

практичних основ підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Мета підготовки майбутніх учителів початкових класів полягатиме у 

забезпеченні їхньої готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у єдності та взаємозв’язку компонентів розробленої методики. 

Під педагогічними умовами підготовки майбутніх учителів до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності ми розуміємо 

спеціально створене педагогічне середовище, що сприяє підготовці майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, та сукупність методів, прийомів освітнього процесу, які 

забезпечують формування зазначеного виду готовності. 

Згідно з розробленою нами методикою, підготовка майбутніх учителів 

базується на здобутті знань і умінь з психолого-педагогічних, фахових дисциплін 

та методики навчання освітньої галузі «Природознавство» з наступним їх 
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узагальненням та поглибленням у курсі «Навчання природознавства в сучасній 

початковій школі», а також удосконаленням у процесі педагогічної практики. 

Ефективність підготовки майбутніх учителів початкових класів у процесі 

опанування спецкурсу «Навчання природознавства в сучасній початковій школі» 

обумовлена тим, що він є перспективною формою інтеграції знань, ядром 

цілісної системи підготовки студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. 

За розробленою методикою підготовка здійснюється з використанням 

групової, індивідуальної та фронтальної навчальної діяльності студентів. 

Формами організації навчання виступають лекційні, семінарські заняття, 

самостійна робота, науково-дослідницька діяльність студентів у групах. З 

методів навчання були обрані словесні, наочні та практичні. У якості засобів 

навчання використано підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, 

технічні засоби, лабораторне обладнання. 

Проблема підвищення ефективності та якості професійної підготовки 

студентів може бути вирішена шляхом удосконалення процесу навчання, яке 

здійснюється по лінії впровадження нових форм і методів навчання, актуалізації 

його змісту, інтенсифікації навчання. Ключем до вирішення означеної проблеми 

є підпорядкування діяльності викладачів і студентів досягненню загальної мети 

– підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності. 

Як ми й передбачали, на початковому етапі навчання студенти виявляли 

лише елементарні теоретичні та методичні знання, пов`язані насамперед з 

малоусвідомленою або елементарною мотивацією вибору професії. Це спонукає 

до пошуку таких шляхів, змісту й методів професійної підготовки, які б 

дозволили підвищити готовність студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності, залучати їх до активної навчально-

педагогічної діяльності, сприяти розвитку особистості майбутнього вчителя. 

Констатуючи наявність у більшості студентів інтересу до педагогічної 

професії, потреби в педагогічній діяльності, часткової сформованості оцінного 
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ставлення до явищ природи, певного рівня природознавчої підготовки, 

обізнаності в царині природознавства, відзначимо їх недосконалість і 

недостатність для успішного формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Результати, отримані в ході констатувального етапу педагогічного 

експерименту, дозволили з’ясувати практичний стан готовності майбутніх 

учителів початкових класів до формування у молодших школярів 

природознавчої компетентності, виявити недоліки методики професійної 

підготовки студентів до навчання природознавства молодших школярів, 

окреслити напрямки подальшого дослідження. 

Висвітлений у розділі матеріал відображено у таких авторських працях [125; 

131; 135; 140; 270]. 
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Розділ 3 

ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕТОДИКИ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО 

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ 

ПРИРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

3.1. Організація та хід проведення пошукового і формувального етапів 

педагогічного експерименту 

Організація, хід та результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту, що були описані у підрозділі 2.2, засвідчили необхідність 

вдосконалення процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи з 

урахуванням особливостей методики навчання природознавства. Його 

результати вказали на необхідність внесення змін у процес формування 

природознавчих знань, виявлення й обґрунтування умов, які б дозволили 

оптимізувати освітній процес, позитивно вплинули на розвиток мотивації до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

та набуття природознавчо-методичних знань, умінь і навичок. 

Експериментальна робота проводилась протягом 2 років зі студентами І-IV 

курсів. У дослідно-експериментальній роботі брали участь викладачі 

природознавчих дисциплін і методики навчання природознавства кафедри теорії і 

методики початкової освіти Глухівського національного педагогічного 

університету ім. О. Довженка, викладачі кафедри початкової освіти 

Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка та 

викладачі кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного 

педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. 

До початку формувального експерименту викладачам були доведені його 

концептуальні засади, суть i спрямування, методичні підходи до викладання 

природознавчих дисциплін; уточнений та обговорений на науково-методичних 

семінарах зміст навчальної роботи, критерії виявлення рівнів сформованості 

готовності майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 
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школярів предметної природознавчої компетентності. 

Як визначено програмою дослідження, період навчання студентів поділявся 

нами на два етапи. Ми виходили з таких міркувань: протягом I – V семестрів 

здійснюється теоретичне навчання, інтенсивне накопичення природознавчих 

теоретичних знань, умінь, а також починається вивчення методики навчання 

освітньої галузі «Природознавство». Це перший етап професійної підготовки 

студентів. 

Другий етап (VI – VIII семестр) характеризується практичним використанням 

набутих знань в школі, а звідси й зміною мотивації вибору професії. Цей етап 

починається активною педагогічною практикою на ІІІ курсі (VI семестр), яка 

продовжується на IV курсі (VII семестр). 

На кожному етапі дослідницько-експериментальної роботи ставилися 

завдання, які забезпечували поступове формування в студентів природознавчих і 

методичних знань, умінь і навичок, що дозволило простежити динаміку 

становлення їхньої готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності.  

Виходячи із висновків, зроблених за результатами констатувального 

експерименту, проводився наступний етап педагогічного дослідження – 

пошуковий (2015-2016 н.р.), який полягав в уточненні та коригуванні 

експериментальної методики. У пошуковому експерименті перевірку проходили 

такі чинники, як групова навчальна діяльність студентів, організація 

різнопланової аудиторної та позааудиторної самостійної роботи, проектна 

технологія навчання. Даний етап довів, що комплексне використання зазначених 

чинників сприяє покращенню якості знань і вмінь студентів та позитивно 

позначаються на їх підготовці до навчання природознавства. Крім того визначено, 

що час, який відводиться на вивчення методики навчання природознавства 

майбутніми вчителями початкових класів є недостатнім, щоб сформувати у них 

стійкі природничо-методичні знання, а тому, щоб вирішити це питання, нами 

розроблено та впроваджено у практику навчання варіативну навчальну 

дисципліну «Навчання природознавства в сучасній початковій школі» (додаток 
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П), до якої було залучено студентів 3 курсу. Результати пошукового етапу 

експерименту з підготовки майбутніх учителів до формування предметної 

природознавчої компетентності в учнів початкової школи визначались на 

заключному етапі опанування студентами спецкурсу. 

У ході пошукового експерименту одержали підтвердження доцільності 

використання зазначених чинників як основних у методиці підготовки студентів 

до формування предметної природознавчої компетентності у молодших школярів, 

яка забезпечує належний рівень готовності до навчання природознавства. На 

заняттях у студентів виникало багато запитань, виявлялась підвищена увага до 

нового матеріалу. Щоб підтримувати і розвивати пізнавальний інтерес студентів 

до формування природознавчої компетентності в учнів, пропонувалися завдання 

для пошукової та дослідницької діяльності. Майбутні вчителі самостійно 

користувалися літературними джерелами, творчо працювали, проявляли 

підвищений інтерес до опрацювання різноманітної інформації, готували реферати, 

повідомлення. В комплексі ці чинники, зважаючи на їх особливі дидактичні 

можливості, можуть забезпечити дію генеральних чинників формування 

готовності майбутніх учителів до навчання природознавства і цілком 

заслуговують стати базовими для розробки експериментальної методики. 

Заміри у пошуковому експерименті проводили за допомогою бланків 

самооцінки, тестів та завдань різного рівня складності, які використовувались для 

діагностики у констатувальному експерименті. Рівні сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування предметної 

природознавчої компетентності молодших школярів, визначені у 

констатувальному та в кінці пошукового експерименту, порівняли і в результаті 

зробили висновок про ефективність впливу на підготовку студентів навчальних 

методів, які використовували в ході пошукового експерименту. Отримані 

результати пошукового експерименту показали, що вони є вищими від результатів 

констатувального експерименту, а тому розроблену методику можна використати 

у формувальному експерименті зі значно більшою вибіркою студентів. 

Необхідний обсяг вибірки визначався за формулою (2.16) [221, с. 151]: 
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де n – обсяг вибірки; 

N – обсяг генеральної сукупності; 

w – вибіркова доля досліджуваного явища; 

– гранична помилка вибірки (при =5 %, t = 2). 

За відсутності відомостей про вибіркову долю вона приймається рівною 

0,5. Тобто w(1-w)=0,25. 

На час експериментального дослідження на 3 курсі бакалаврату факультету 

початкової освіти в Україні одночасно навчалося близько 5000 студентів. 

 

 

Тобто, вибірка з 382 студентів задовольняє вимоги. 

Протягом 2015-2016 навчального року нами було проведено пошуковий етап 

експерименту, сутність якого полягала у визначенні змісту підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності та у виявленні доцільності умов підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до формування предметної природознавчої 

компетентності. 

На цьому етапі дослідження був застосований порівняльний експеримент з 

малою вибіркою учасників. У пошуковому етапі експерименту було задіяно 28 

студентів. Згідно з дослідженнями Е. Штульмана, такої кількості осіб достатньо 

для одержання об’єктивних даних у методичному дослідженні [249]. 

На другому етапі дослідження було визначено зміст та форму 

цілеспрямованої підготовки майбутніх учителів до вказаної діяльності, 

апробовано та перевірено розроблену методику підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Результатами цього етапу стало підтвердження ефективності: 
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1) розробленої програми спецкурсу «Навчання природознавства в сучасній 

початковій школі»; 

2) підготовленого методичного забезпечення до практичних занять з 

методики навчання природознавства; 

3) розробленого комплекту завдань з курсів дисциплін, що є складовими 

теоретичного блоку моделі комплексної підготовки студентів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

4) на основі узагальнення результатів пошукового етапу дослідження 

розроблено методику наступного, формувального етапу педагогічного 

експерименту. 

На етапі пошукового експерименту досліджувалися можливість і умови 

формування мотиваційного, змістового, процесуального та комунікативного 

компонентів готовності студентів до вказаної вище діяльності. 

Визначення сформованості готовності до формування предметної 

природознавчої компетентності учнів початкових класів відбувалось під час 

практичних занять інваріативної дисципліни «Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство», яку починають вивчати студенти з другого курсу, у процесі 

виконання завдань самостійної роботи, проведення консультацій, виконання 

комплексних індивідуальних завдань та під час написання контрольних робіт 

(поточних і модульних) із вказаного курсу. З уведенням цієї дисципліни 

розширюються можливості розвитку в студентів ціннісних орієнтацій і навичок 

спілкування, необхідних для навчання природознавства в початкових класах. 

Визначення на пошуковому етапі дослідження сформованості мотиваційного 

компонента готовності формування природознавчої компетентності здійснювали 

за критерієм ставлення до навчання природознавства і визначали за картами 

самооцінки, якими користувались на констатувальному етапі експерименту. 

Проведене дослідження показало, що по 1 студенту набрали  відповідно 4 і 5 

балів, 6 і 7 балів набрали по 2 студенти, 8 балів – 4 студенти, 9 балів – 5 студентів, 

10 і 11 балів набрали по 4 студенти, 12 і 13 балів набрали по 2 студенти і 14 балів 

– 1 студент.  
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Визначення коефіцієнта сформованості у студентів мотиваційного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів здійснювали за методикою, описаною в 

підрозділі 2.2 з використанням формул (2.1), (2.2), (2.3), (2.4) та (2.5). На 

пошуковому етапі експерименту його позначали як К'М. 

Нами було розраховано, що мінімальне значення коефіцієнта сформованості 

мотивів К'М min дорівнювало 0,29, а максимальне значення К'М  max  становило 1,0. 

Розрахунки меж коливання рівнів дали такі значення: для низького рівня – 

0,29-0,52; середнього – 0,53-0,76; високого – 0,77-1,0. Це дозволило визначити 

кількість майбутніх учителів, які досягли сформованості мотиваційного 

компонента готовності на кожному з рівнів за час проведення пошукового етапу 

експерименту. Так, елементарного рівня досягли 7 студентів, середнього – 15 

студентів, високого – 6 студентів. 

Порівняння сформованості у студентів мотиваційного компонента готовності 

констатувального та пошукового етапів експерименту приводить до висновку, що 

у його формуванні відбулись зміни на позитивне. Співставлення результатів 

визначення сформованості у майбутніх учителів рівнів мотиваційного компонента 

готовності констатувального та пошукового етапів експерименту (рис. 3.1) дало 

підстави стверджувати, що прагнення студентів до навчання природознавства 

молодших школярів значно збільшилися. Так, по закінченню курсу «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство» зросла частка майбутніх учителів, 

мотиваційний компонент готовності яких відповідав середньому та високому 

рівням сформованості готовності – з 48,5 % та 12,5 % (відповідно) на 

констатувальному етапі експерименту до 53,6 % та 21,4 % на пошуковому. 

Водночас зменшився відсоток студентів з елементарним рівнем – з 39,0 % 

відповідно на констатувальному етапі експерименту до 25,0 % на пошуковому. 

Встановлення рівня знань майбутніх учителів з методики навчання освітньої 

галузі «Природознавство» було визначено за коефіцієнтом засвоєння знань на 

підставі критерію володіння студентами ґрунтовними природничо-науковими та 

методичними знаннями, набутими у процесі вивчення фахових дисциплін за 

допомогою контрольної роботи. Ми скористались тестом, за яким визначався 
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рівень сформованості змістового компонента готовності на констатувальному 

етапі експерименту. 

Результати перевірки контрольних робіт свідчать, що з 27 по 22 завдання 

включно виконали по 1 студенту, 21, 20 і 19 завдання виконали по 2 студенти, 18 

завдання – 1 студент, 17 і 16 завдання – по 3 студенти, 15 завдання – 2 студенти, 

14, 13, 12, 11, 10, 9 та 8 завдання виконали правильно по 1 студенту. 

Визначення рівня сформованості процесуального компонента готовності 

на пошуковому етапі експерименту здійснювалось аналогічно 

констатувальному. Визначення коефіцієнта засвоєння знань К'ЗН здійснювали за 

методикою, описаною у підрозділі 2.2 з використанням формул (2.6), (2.7), (2.8), 

(2.9), (2.10) і (2.11). 

Елементарного рівня сформованості змістового компонента готовності 

досягли 6 студентів, середнього – 17 студентів, а високого – 5 студентів.  

Як і на констатувальному етапі експерименту, спочатку були розраховані 

граничні значення коефіцієнта засвоєння знань: К'ЗН min  становив 0,27, а К'ЗН mах – 

0,9. Після цього обчислили межі коливань рівнів: елементарного – 0,27-0,48, 

середнього – 0,49-0,69, високого 0,7-0,9. 

Враховуючи значення меж коливань рівнів, визначили кількість майбутніх 

вчителів, знання яких відповідали кожному з рівнів. Так, на елементарному рівні 

були сформовані знання з методики навчання природознавства у 6 студентів, на 

середньому – 17 студентів, на високому – 5 студентів.  

Порівняння одержаних значень з даними констатувального етапу 

експерименту переконливо доводить позитивну динаміку змін. Зокрема, 

зменшилась частка студентів, знання яких перебували на низькому рівні 

сформованості та збільшилась частка майбутніх учителів з середнім і високим 

рівнями сформованості готовності до формування природознавчої компетентності 

молодших школярів. До того ж, на пошуковому етапі експерименту середнє 

значення коефіцієнта засвоєння знань (К'ЗН сер = 0,65) підвищилося до середнього 

рівня, тоді як на констатувальному етапі експерименту його значення (0,41) 

перебувало у межах елементарного рівня. 
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Крім посилення мотивації до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів та підвищення рівня знань з «Методики 

навчання освітньої галузі «Природознавство», нами було відмічено покращення 

умінь студентів здійснювати вказану діяльність практично. 

Визначення рівня сформованості процесуального компонента готовності 

на пошуковому етапі експерименту здійснювалося за методикою, описаною на 

констатувальному етапі. Коефіцієнт сформованості умінь К'П визначали за 

даними карт самооцінки, а прояви майбутніми вчителями вмінь з організації та 

здійснення навчання природознавства молодших школярів оцінювали за 

кількістю набраних балів. Розрахунки здійснювали за формулами (2.12), (2.13), 

(2.14), (2.15), (2.16). 

Максимальна кількість балів NП, яку за цією картою могли набрати 

майбутні вчителі, становила 40. Проведені дослідження показали, що 

мінімальна кількість балів nП min, яку набрали студенти за картою з визначення 

рівня сформованості процесуального компонента, становила 10, а максимальна 

nП mах  – 32 бали. Після проведення подальших розрахунків визначили кількість 

студентів, уміння яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

процесуального компонента, а саме: елементарному рівню відповідали уміння 

10 майбутніх учителів початкової школи, середньому – 14 студентів і високому 

–  4 студентів. 

Визначення граничних значень коефіцієнта сформованості вмінь КП min і КП 

mах  дозволило обчислити межі їх коливань. Для елементарного рівня – 0,25-0,43; 

для середнього – 0,44-0,62; для високого – 0,63-0,8.  

Одержані результати переконливо свідчать, що на пошуковому етапі 

експерименту відбулось покращення вмінь студентів з організації та здійснення 

навчання природознавства учнів початкових класів. Значно зменшилась частка 

студентів, у яких коефіцієнт сформованості умінь до вказаної діяльності 

перебував на елементарному рівні (з 58,9 % на констатувальному етапі 

експерименту до 35,7 % на пошуковому), натомість зросла частка майбутніх 

учителів, що виявляли середній (з 33,0 % на констатувальному етапі 

експерименту до 50,0 % на пошуковому) та високий (з 8,1 % на 
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констатувальному етапі експерименту до 14,3 % на пошуковому) рівні 

сформованості процесуального компонента готовності до вказаної діяльності. 

Аналіз результатів сформованості комунікативного компонента готовності 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності за результатами карти самооцінки засвідчили: від 1 до 5 балів 

не набрав жоден студент, 6, 7 і 8 балів – по 1 студенту, по 9 і 10 балів – 2 

студенти, по 11 балів – 3 студенти, по 12 і 14 балів – 4 студенти, по 13 балів – 5 

студентів, по 15 балів – 2 студенти, 16, 17 і 18 балів набрали по 1 студенту. 

Мінімальна кількість балів, яку набрали майбутні вчителі, становила 6, а 

максимальна – 18 балів. Коефіцієнт сформованості у майбутніх учителів 

комунікативного компонента готовності до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів коливається від 0,3 до 

0,9. 

Одержані значення КК i співставляли з межами коливань рівнів і визначали 

відповідність між набраними студентами балами nК й рівнями сформованості у 

них комунікативного компонента готовності до формування у молодших 

школярів природознавчої компетентності. 

За результатами розрахунків встановили, що елементарного рівня 

сформованості комунікативного компонента готовності до формування у 

молодших школярів природознавчої компетентності досягли 7 студентів, 

середнього – 16 і високого – 5. 

Дані діаграми (рис. 3.1) свідчать про позитивну динаміку змін 

сформованості у майбутніх учителів готовності до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності, що настали у результаті 

використання розробленої методики підготовки студентів до цього виду 

професійної діяльності. Можемо спостерігати тенденцію до зменшення 

чисельності студентів, чия готовність до навчання молодших школярів 

природознавства перебуває на елементарному рівні сформованості, і зростає 

відсоток майбутніх учителів, у яких ця особистісна характеристика досягає 

середнього і високого рівнів сформованості. 
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Результати пошукового експерименту засвідчили підвищення рівня 

готовності майбутніх учителів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів і переконали нас у спроможності 

правильності розробленої методики підготовки студентів педагогічних закладів 

вищої освіти до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів, що показано на рис. 3.1. 

 

КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ 

Рис. 3.1. Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності на констатувальному та пошуковому етапах дослідження (у %) 

Водночас пошуковий етап дослідження дозволив виявити, що в підготовці 

студентів до формування у молодших школярів природознавчої компетентності 

замало спрямування навчальної діяльності студентів на розвиток емоційного, 

усвідомленого й творчого ставлення до формування природознавчої 

компетентності у молодших школярів; відсутнє цілеспрямоване формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів у ході 
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педагогічної практики; не вистачає методичної підготовки в організації та 

проведенні експериментальної та дослідницької діяльності учнів з 

природознавства; недостатньо методів органiзацiї освітнього процесу на основі 

педагогічного спілкування в процесі групової діяльності для розвитку у майбутніх 

учителів мовленнєвих умінь i навичок та контролю за якістю підготовленості 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. Це було враховано під час проведення формувального етапу 

експерименту. 

Для цього ми продовжували працювати над удосконаленням методики 

підготовки студентів до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів, а відтак і змісту спецкурсу «Навчання природознавства в 

сучасній початковій школі» як системотворчого чинника запропонованої нами 

методики. У результаті було доповнено зміст навчальної дисципліни «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство» окремими темами, організацією та 

проведенням експериментальної та дослідницької діяльності з природознавства. 

Методику підготовки майбутніх учителів до формування предметної 

природознавчої компетентності в учнів початкових класів, удосконалену за 

результатами пошукового етапу експерименту, поклали в основу проведення 

наступного етапу дослідження. 

Формувальний етап експерименту тривав впродовж 2016–2017 н.р. Для 

формувального етапу експерименту були сформульовані наступні завдання: 

– забезпечення умов як основи підготовки майбутніх учителів до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

– розвиток у майбутніх учителів компонентів готовності відповідно до рівнів 

концептуальної моделі її формування; 

– перевірка ефективності розробленого навчально-методичного забезпечення 

для формування компетентного фахівця початкової школи; 

На формувальному етапі нами було проведено два зрізи – початковий (до 

початку експерименту) і заключний (по його завершенню). 

За результатами аналізу карти спостереження сформованості 

мотиваційного компонента готовності до формування предметної 
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природознавчої компетентності у молодших школярів одержали такі дані: 1 та 

2 бали не набрав жоден студент, по 3 бали набрали 20 студентів, по 4 бали – 32 

студенти, по 5 балів – 44 студенти, по 6 балів – 51 студент, по 7 балів – 60 

студентів, по 8 балів – 54 студенти, по 9 балів – 42 студенти, по 10 балів – 27 

студентів, по  11 балів – 20 студентів, по 12 балів – 18 студентів, по 13 балів – 

14 студентів, 14 балів не набрав жоден студент. 

Як бачимо, мінімальна кількість балів, набрана майбутніми вчителями, 

становила 3, максимальна – 13 балів. Ці дані дозволили обчислити коефіцієнт 

сформованості у студентів мотиваційного компонента готовності до 

формування предметної природознавчої компетентності  у молодших 

школярів КМ, який коливається від 0,21 до 0,93. Далі визначили межі коливань 

КМ  для кожного з рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

початкової школи до означеної діяльності: елементарний рівень – від 0,21 до 

0,45, середній – від 0,46 до 0,69 і високий – від 0,7 до 0,93. 

Одержані значення КМ i співставляли з межами коливань рівнів і визначали 

відповідність між набраними студентами балами nM й рівнями сформованості у 

них мотиваційного компонента готовності до формування у молодших 

школярів природознавчої компетентності. 

За результатами розрахунків визначили, що елементарного рівня 

сформованості мотиваційного компонента готовності до формування у 

молодших школярів природознавчої компетентності досягли 147 студентів, 

середнього – 183 студенти, високого – 52 студенти. 

Отже, результати засвідчують переважання елементарного рівня 

сформованості мотиваційного компонента готовності у студентів до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів – 38,5 %. 

Середній рівень сформованості мотиваційного компонента діагностували у 

47,9 % студентів, високий – у 13,6 %. 

Перевірка завдань для визначення сформованості змістового компонента 

готовності майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності показала, що вони 

виконали правильно від 6-ти до 25-ти завдань. А саме: 6 завдань – 9 студентів, 
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7 завдань – 15 студентів, 8 завдань – 20 студентів, 9 завдань – 12 студентів, 10 

завдань – 21 студент, 11 завдань – 35 студентів, 12 завдань – 49 студентів, 13 

завдань – 32 студенти, 14 завдань – 33 студенти, 15 завдань – 31 студент, 16 

завдань – 26 студентів, 17 завдань – 30 студентів, 18 завдань – 23 студенти, 19 

завдань – 12 студентів, 20 завдань – 7 студентів, 21 завдання – 9 студентів, 22 

завдання – 6 студентів, 23 завдання – 3 студенти, 24 завдання – 6 студентів, 25 

завдань – 3 студенти. 

Одержані результати дозволили визначити граничні значення коефіцієнта 

засвоєння знань студентів з методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство» (КЗ min  та КЗ mах).  

КЗ min  = 6 : 30 = 0,2; 

КЗ mах  = 25 : 30 = 0,83. 

Після цього обчислювалися граничні значення коефіцієнтів засвоєння 

знань, що, в свою чергу, дало можливість визначити їх різницю ∆ КЗ , 

вирахувати величину ∆ kЗ, на яку змінюються коефіцієнти засвоєння знань для 

кожного з рівнів їх сформованості, та встановити межі коливань коефіцієнтів 

кожного з трьох рівнів.  

Скориставшись методикою розрахунку коефіцієнтів меж коливань рівнів, 

описаної для мотиваційного компонента, визначили межі коливання 

коефіцієнтів засвоєння знань для кожного з рівнів. З’ясували, що для 

елементарного рівня вони становлять 0,2 – 0,41; для середнього – 0,42 – 0,62; 

для високого – 0,63 – 0,83. 

Наступним кроком був розрахунок кількості студентів, які досягли 

кожного з рівнів засвоєння знань. Скориставшись формулами , визначили, що 

елементарного рівня сформованості змістового компонента готовності досягли 

161 студент, середнього – 175 студентів, а високого – 46 студентів.  

Результати визначення рівнів сформованості у студентів змістового 

компонента готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності наведені нижче (табл. 2.9). 

На початковому зрізі формувального етапу педагогічного експерименту 

було встановлено, що природознавчі та методичні знання майбутніх учителів 
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початкових класів сформовані недостатньо: на високому рівні – 12 % студентів, 

на середньому рівні – 45,8 %, на елементарному рівні – 42,2 %. Аналіз 

результатів дослідження дає підстави стверджувати про недостатній рівень 

сформованості змістового компонента формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів. 

Оскільки в основу визначення рівнів сформованості змістового компонента 

готовності студентів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів поклали вимірювання, зроблені за 

шкалою відношень, ми змогли визначити середнє значення коефіцієнта 

засвоєння знань КЗ сер. Для цього використали адаптовану до нашого 

дослідження формулу А.А. Киверялга [109, с. 254] (2.11): 

КЗ  сер   = 5270 : 11460 = 0,46. 

Після порівняння цього числа з даними початкового зрізу формувального 

етапу педагогічного експерименту можна зробити висновок, що середнє 

значення коефіцієнта засвоєння знань відповідає середньому рівню 

сформованості змістового компонента готовності до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Проведені дослідження показали, що мінімальна кількість балів nП min, яку 

набрали студенти за картою з визначення рівня сформованості процесуального 

компонента, становила 6, а максимальна nП mах  – 30 балів. А саме: 6 балів набрали 

22 студенти, 7 балів – 24 студенти, 8 балів – 28 студентів, 9 балів – 25 студентів, 

10 балів – 27 студентів, 11 балів – 28 студентів, 12 балів – 26 студентів, 13 балів 

– 20 студентів, 14 балів – 25 студентів, 15 балів – 20 студентів, 16 балів – 15 

студентів, 17 балів – 13 студентів, 18 балів – 14 студентів, 19 балів – 14 студентів, 

20 балів – 19 студентів, 21 бал – 15 студентів, 22 бали – 17 студентів, 23 бали – 8 

студентів, 24 бали – 6 студентів, 25 балів – 4 студенти, 26 балів – 5 студентів, 27 

балів – 2 студенти, 28 балів – 3 студенти, 29 і 30 балів набрали по 1 студенту. 

За даними карти самооцінки ми розрахували граничні значення коефіцієнтів 

сформованості умінь з методики навчання природознавства. Розрахунки меж 

коливань коефіцієнтів сформованості у майбутніх учителів процесуального 
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компонента готовності до організації та здійснення навчання природознавства 

молодших школярів КП і  (і = 1...382) дозволили встановити такі їх значення: для 

елементарного рівня – 0,15 – 0,35, для середнього – 0,36 – 0,55, для високого – 

0,55 – 0,75. 

Після проведення подальших розрахунків визначили кількість студентів, 

уміння яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

процесуального компонента, а саме: елементарному рівню відповідали уміння 

225 майбутніх учителів початкової школи, середньому – 127 студентів і 

високому – 30 студентів. 

Отже, на початковому зрізі формувального етапу педагогічного 

експерименту було виявлено, що елементарного рівня сформованості 

процесуального компонента готовності до формування у молодших школярів 

природознавчої компетентності досягли 58,9 % студентів, середнього – 

33,2 %,  високого – 7,9 %. 

За результатами аналізу карти спостереження сформованості 

комунікативного компонента готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності одержали такі дані: 1, 2, 3 та 4 

бали не набрав жоден студент, по 5 балів – 27 студентів, по 6 балів – 26 

студентів, по 7 балів – 31 студент, по 8 балів – 34 студенти, по 9 балів – 32 

студенти, по 10 балів – 40 студентів, по 11 балів – 52 студенти, по 12 балів – 49 

студентів, по 13 балів – 43 студенти, по 14 балів – 26 студентів, по 15 балів – 14 

студентів, по 16 балів – 6 студентів, по 17 балів – 2 студенти, 18, 19 і 20 балів 

не набрав жоден студент. 

Зрозуміло, що мінімальна кількість балів, яку набрали майбутні вчителі, 

становила 5, а максимальна – 17 балів. Ці показники дали підстави розрахувати 

коефіцієнт сформованості у студентів комунікативного компонента готовності 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності КК. 

КК min  = 5 : 20 = 0,25; 

КК mах =  17 : 20 = 0,85. 
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Отже, коефіцієнт сформованості у майбутніх учителів комунікативного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів коливається від 0,25 до 0,85. 

Здійснення подальших аналогічних розрахунків дозволило встановити 

межі коливань елементарного – від 0,25 до 0,45, середнього – від 0,46 до 0,65 

і високого – від 0,66 до 0,85 рівнів сформованості у майбутніх учителів 

комунікативного компонента готовності до зазначеного виду діяльності. 

Визначення кількості студентів, комунікація яких до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів відповідає 

певному рівню готовності, здійснювали за формулою (2.21). 

За результатами розрахунків визначили кількість студентів, мовленнєві 

вміння та навички яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

комунікативного компонента, а саме: елементарному рівню – 150 майбутніх 

учителів початкової школи, середньому – 184 студенти і високому – 48 

студентів. 

Результати початкового зрізу формувального етапу педагогічного 

експерименту з визначення сформованості у майбутніх вчителів 

комунікативного компонента готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності наведені у табл. 3.1. 

Результати проведеного дослідження засвідчили незначну кількість 

студентів, у яких сформованість комунікативного компонента готовності 

відповідала високому рівню (12,5 %). На середньому рівні сформованості 

комунікативного компонента – 48,3 % респондентів, на елементарному рівні – 

39,2 %. 

Оцінюючи власну готовність до навчання природознавства молодших 

школярів, студенти перш за все виділяли ті професійні комунікативні уміння, 

які вони найчастіше використовують для навчання природознавства 

молодших школярів. Лише незначна частина студентів (%) на «відмінно» 

оцінили свої комунікативні здібності проводити роботу з картою та глобусом, 

фенологічні спостереження молодших школярів, практичні та лабораторні 

заняття з природознавства. 
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Аналіз результатів початкового зрізу формувального етапу педагогічного 

експерименту дав змогу виявити рівні сформованості структурних 

компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування 

у молодших школярів природознавчої компетентності (табл. 3.1). 

До середнього рівня сформованості структурних компонентів готовності 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності віднесено 43,8 % студентів. Для них характерні задовільні 

загальний рівень розвитку, середня ерудованість в природознавстві, 

поверховість оцінних суджень. Ці студенти невпевнено відповідали на 

питання з методики навчання природознавства. Мотивація щодо майбутньої 

діяльності вчителя початкових класів визначена інтересом до спілкування з 

дітьми. 
 

Таблиця 3.1 

Результати початкового зрізу формувального етапу  

педагогічного експерименту (%) 

 

        Рівні 

                           Структурні     

                               компоненти 
Елементарний Середній Високий 

Мотиваційний 38,5 47,9 13,6 

Змістовий 42,2 45,8 12,0 

Процесуальний 58,9 33,2 7,9 

Комунікативний 39,2 48,3 12,5 

Середня величина 

сформованості готовності 44,7 43,8 11,5 

 

Елементарний рівень показали 44,7 % студентів, що виявилось у 

поверховості знань з природознавства та інертності їх набуття, збідненості й 

невиразності мовлення, відсутності мотивації навчання молодших школярів 

природознавства, низькою зацікавленістю вивченням методики навчання 

природознавства і педагогічною діяльністю загалом. 

В процесі експерименту прослідковується зв’язок і взаємозалежність усіх 

компонентів готовності до педагогічної діяльності, коли зміни одного з них 

призводять до змін інших. Стійке поєднання сформованості всіх чотирьох 
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компонентів готовності й високий рівень їх практичної реалізації визначає 

сформованість загальної професійної готовності майбутнього вчителя 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Спостереження за діяльністю викладачів з методики навчання 

природознавства показали, що вони прагнули виховати в студентів свідоме й 

активне ставлення до своєї природознавчої підготовки, знайомлячи їх зі 

змістом і специфікою майбутньої професійної діяльності. У роботі з ними не 

тільки розкривалося значення природознавства, а й показувалась зумовленість 

професійного становлення рівнем особистісного та предметного розвитку. 

З метою з’ясування питань щодо підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності нами було проведено анкетування викладачів 

закладів вищої освіти, у якому брало участь 12 осіб. 

Відповідаючи на питання «Чи вважаєте Ви за доцільне готувати студентів 

до формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів?», усі викладачі дали ствердну відповідь. 

Як показує аналіз педагогічної практики, проведена бесіда з учителями 

початкових класів (22 особи), формування предметної природознавчої 

компетентності та формування загально-пізнавальних умінь у молодших 

школярів, як правило здійснюється опосередкованим способом, епізодично, 

безсистемно. 

Учителі переважно не розуміють значення компетентності взагалі, часто 

трактують її неправильно, ототожнюють компетентності з компетенціями. 

Нерозуміння сутності компетентнісного феномену в процесі формування 

предметної природознавчої компетентності породжує невміння спонукати 

майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Відвідування уроків учителів з різним досвідом педагогічної праці дало 

підставу констатувати, що тільки в окремих випадках формування предметної 
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природознавчої компетентності було визначено в меті уроку. Фактично 

компетентності формуються на матеріалі різних предметів, але ізольовано, без 

урахування їх міжпредметного характеру. 

Вивчення досвіду роботи кращих учителів початкової школи показує, що 

для уроків природознавства цих педагогів характерною є постійна турбота про 

розвиток особистості школяра, його пізнавальних можливостей, уміле 

використання диференційованих завдань, різноманітних вправ тренувального 

і творчого характеру, які значною мірою сприяють розвитку мислення 

кожного учня. 

На уроках природознавства вчителі застосовують здебільшого завдання 

на порівняння, виділення головного, узагальнення, конкретизацію, 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків тощо. Проте, як правило, 

учителів цікавить правильність виконання завдання, його кінцевий результат, 

у той час як сам процес його досягнення залишається поза межами уваги 

вчителя й учнів, а отже, і не усвідомлюється повною мірою. Це значно знижує 

компетентнісний розвиток молодших школярів. 

Проведений констатувальний етап педагогічного експерименту 

підтвердив, що студенти виявляють значний інтерес до педагогічної 

діяльності, до предметів природничого циклу, беруть участь у різних формах 

навчальної діяльності, але загалом рівень їхньої готовності до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності невисокий. 

Нами було визначено, що у студентів факультету початкової освіти 

найменшими є показники сформованості процесуального та комунікативного 

компонентів цієї важливої особистісної якості майбутнього вчителя 

початкових класів. 

Як ми й передбачали, на початковому етапі навчання студенти виявляли 

лише елементи готовності до навчання природознавства в початковій школі, 

пов`язані насамперед з більш-менш усвідомленою або навіть елементарною 

мотивацією щодо вибору професії вчителя початкових класів. Ця мотивація 
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визначається прагненням стати високоосвіченим фахівцем, професіоналом у 

своїй справі, а не інтересом до педагогічної діяльності. 

Результати, отримані в ході констатувального експерименту, дозволили: 

- виявити рівень підготовленості майбутнього вчителя до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності під час 

професійної підготовки взагалі й кожного її компонента зокрема, а саме: 

мотиваційного, змістового, процесуального, комунікативного; 

- відмітити, що природознавча підготовка майбутнього вчителя як 

важливий компонент його професійної готовності  у процесі навчання у 

навчальних закладах вищої освіти використовується не повною мірою; 

- визначити, що студенти факультету початкової освіти не володіють на 

достатньому рівні природознавчими і методичними знаннями, практичними 

навичками, комунікативними уміннями, необхідними для формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності та для 

майбутньої професійної діяльності. 

Усе це вказує на необхідність обгрунтування методики цілеспрямованої 

підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності, розробки ефективних форм і 

засобів вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів в умовах творення нової початкової школи. Перспективними вбачаємо 

дослідження, предметом яких будуть комунікативні та процесуальні вміння 

вчителя початкових класів. 

Є нагальна потреба в удосконаленні методики підготовки майбутнього 

вчителя, яка спрямована на розширення змісту лекційних занять, 

урізноманітнення практичних занять, впровадження спецкурсу, 

природознавчого словника-довідника, вдосконалення самостійної роботи 

студентів. 

Після визначення сформованості готовності майбутніх учителів 

початкової школи до формування у молодших школярів предметної 
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природознавчої компетентнсті був розпочатий сам формувальний 

експеримент. 

Під час дослідницько-експериментальної роботи апробовано навчально-

методичний комплекс з організації навчально-пізнавальної, самостійної, 

науково-дослідницької роботи та практичної роботи: програми курсів, 

спецкурсу, словника-довідника, навчально-методичного посібника (табл. 3.2). 

Під час занять використовували вище вказані чинники, а також 

застосовували у процесі навчання групову навчальну діяльність. 

З метою виявлення ефективності їх застосування на формувальному етапі 

експерименту були використані такі методи: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, методи математичної статистики, анкетування, виконання 

контрольних робіт та тестових завдань, спостереження за студентами в ході 

навчальних занять та під час педагогічної практики. Кожному респонденту 

пропонувалося дати відповіді на запитання опитувальників і бланків 

самооцінки. 

Курс методики викладання природознавства на факультеті початкової 

освіти має широкі можливості для підготовки майбутніх учителів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів. У процесі вивчення методики навчання природознавства в 

початковій школі зверталася увага на самостійну розробку студентами 

фрагментів та конспектів уроків з використанням дидактичних ігор, завдань, 

вправ, педагогічних ситуацій, проблемних питань з конкретних тем з 

використанням методів та прийомів, які стимулюють формування 

природознавчої компетентності молодших школярів; проведення уроків та їх 

фрагментів з окремих тем навчального курсу; виготовлення нових, 

оригінальних наочних посібників і проектів з конкретних тем; створення 

проблемних ситуацій з використанням прийомів та методів формування 

природознавчої компетентності молодших школярів. 
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Таблиця 3.2 

Склад експериментального комплексу, спрямованого на підготовку 

майбутніх учителів початкових класів до формування предметної 

природознавчої компетентності в молодших школярів 
 

Експериментальний комплекс 
Мета Засоби Результат 

Підготовка майбутніх 
учителів початкових 

класів до формування у 
молодших школярів 

предметної 
природознавчої 
компетентності 

Засоби формування 
готовності майбутніх 

вчителів під час 
вивчення методики 
навчання освітньої 

галузі 
«Природознавство» 

Мотивація до навчання 
природознавства учнів 

початкових класів. 
Оволодіння вміннями 

організовувати та 
здійснювати 

природознавчу 
діяльність у початковій 
школі з використанням 
різних форм, методів, 

прийомів і засобів, 
впроваджувати 

інновації 
Спецкурс «Навчання 

природознавства в 
сучасній початковій 

школі» 

Оволодіння системою 
знань, умінь та навичок 

інтердисциплінарної 
системи навчання 
природознавства в 
початкових класах 

готовністю до 
використання форм, 

методів, засобів і 
технологій навчання 

природознавства 
Завдання на педагогічну 
практику на робочому 

місці вчителя 
початкових класів 

Оволодіння системою 
вмінь здійснювати 

формування у 
молодших школярів 

предметної 
природознавчої 
компетентності 

 Словник-довідник з 
природознавства 

Оволодіння системою 
природничих термінів і 
понять, необхідних для 

формування у 
молодших школярів 

предметної 
природознавчої 
компетентності 
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Навчальна діяльність організовувалась у такий спосіб, щоб вона 

наближалась до змісту роботи вчителя в школі. Відтак знання, уміння й навички 

студенти набували з урахуванням своєї наступної професійної діяльності. 

Викладачі, працюючи зі студентами, звертали особливу увагу на розвиток 

професійних якостей, необхідних i достатніх для роботи за шкільними 

програмами з природознавства з метою їхньої підготовки до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів. Головне 

завдання занять з методики навчання природознавства щодо формування 

готовності майбутніх учителів полягало в тому, щоб викликати у них 

зацікавленість до природничо-методичної підготовки та усвідомлення 

необхідності формування у молодших школярів природознавчої 

компетентності як на уроках, так і в позаурочній діяльності. 

Розглядаючи теоретичну частину курсу, увагу студентів звертали на те, яку 

роль у засвоєнні природничих понять відіграють знання операційного 

характеру – різні загальнопізнавальні вміння (аналіз, синтез, порівняння, 

абстрагування, узагальнення, встановлення різного роду взаємозв’язків та 

залежностей, різнобічний розгляд предмета тощо), яке значення в їх 

формуванні має реалізація міжпредметних зв’язків. 

У лекційному курсі з’ясовували, що цілий ряд природничих понять має 

міжпредметний характер, оскільки вивчається в межах різних навчальних 

предметів початкової школи (пори року, жива природа, температура, рік, доба, 

фарби природи, листопад, скелет, шкіра, ріст рослин, Всесвіт тощо). Кожний із 

них розглядає ці поняття під певним кутом зору, використовуючи властиві йому 

методи і прийоми. Водночас здійснення міжпредметних зв’язків на основі 

спільності змістового матеріалу дало можливість не тільки краще його засвоїти, 

а й уточнити, конкретизувати, наповнити новим змістом, розширити його обсяг. 

Міжпредметні знання набувають характеру дієвості, усвідомленості, 

системності й узагальненості. На конкретних прикладах формування окремих 

природничих уявлень понять показували, як можуть реалізуватися 

міжпредметна інтеграція між різними навчальними предметами 
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(природознавство, математика, читання, образотворче мистецтво, трудове 

навчання, основи здоров’я та ін.). Увагу студентів зосереджували на тому, що 

процес формування природничих понять, як і будь-яких інших, проходить 

значно ефективніше, якщо у ньому реалізуються не тільки змістові, а й 

операційні міжпредметні зв’язки. 

У подальшому ми знайомили студентів із структурою 

загальнопізнавальних умінь (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 

виділення головного), способами керівництва з боку вчителя, поетапним 

процесом їх формування та критеріями визначення рівня сформованості їх у 

молодших школярів.  

Ефективним засобом формування педагогічних умінь майбутніх учителів 

та підготовки їх до формування предметної природознавчої компетентності 

було проблемне навчання, яке спрямовувалося на продуктивне засвоєння та 

закріплення набутих знань, положень, висновків; стимулювання пізнавальної 

активності, розвиток творчих здібностей, мислення, навичок самостійного 

вирішення ускладнень, які виникають під час розв’язування природознавчих 

завдань. Викладач демонстрував перед студентами шлях наукового мислення, 

спонукав їх слідкувати за діалектичним рухом думки, робив їх співучасниками 

пошукової діяльності; залучав студентів за допомогою продуктивних, 

проблемних запитань до обмірковування різних варіантів відповідей та вибору 

оптимального в залежності від умов, що склалися. 

Під час розгляду природознавчих тем студенти продовжували оволодівати 

методикою формування загальнопізнавальних умінь шляхом використання 

диференційованих пізнавальних завдань на основі застосування різноманітних 

методів і прийомів: у роботі із засобами навчання, у процесі роботи з текстами 

та ілюстраціями, з підручником тощо. 

Виконуючи проблемні завдання, студенти відмічали необхідність 

доцільності та правильності підбору методів, прийомів, засобів навчання 

природознавства молодших школярів. Таким чином вони з’ясовували, який зі 

способів педагогічної діяльності є найдоцільнішим. Така пошукова діяльність 
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сприяла позитивному емоційному ставленню до навчання, розвитку 

пізнавальних інтересів майбутніх учителів. Водночас цей підхід забезпечував 

розвиток спостережливості, пам’яті, здатності до критичного мислення, аналізу 

ситуацій. Студенти краще розуміли актуальність здобутих природничо-

методичних знань та умінь. 

Доцільним під час лекцій було використання наочного методу, який 

передбачав показ предметів, процесів і явищ у їх символічному зображенні за 

допомогою карт, плакатів, малюнків, схем, репродукцій, демонстрацію 

приладів для состережень за погодою тощо. У окремих випадках 

використовувався роздатковий матеріал (гербарії, фотографії, діаграми, таблиці 

тощо). Вони спонукали студентів до роздумів над науковими проблемами, до 

пошуку відповідей на запитання, що виникали, до перевірки найцікавіших і 

найважливіших положень. Це давало можливість майбутнім фахівцям 

здобувати теоретичні знання з методики навчання природознавства.  

У змісті лекцій, присвячених формам організації освітнього процесу з 

природознавства, зокрема природничим екскурсіям, позакласній роботі з 

природознавства, ми намагалися продемонструвати, як можуть застосовуватись 

варіативні завдання, в основі яких лежать різні загальнопізнавальні вміння, під 

час спостережень, бесід, ігор, вікторин, у використанні технічних засобів 

навчання. 

Готуючи студентів до формування природознавчої компетентності 

молодших школярів, увага приділялася підготовці і проведенню практичних 

занять, тому що значне місце у підготовці вчителів початкової школи належить 

виробленню в них практичних умінь підбирати такі форми, методи та прийоми 

навчальної діяльності, які зможуть забезпечити формування у молодших 

школярів природознавчої компетентності, тому що  саме добір прийомів 

навчання, форм організації навчальної діяльності та ефективних методів 

навчання є важливим фактором успішної реалізації компетентнісного підходу в 

навчанні природознавства учнів початкової школи. 
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На практичних заняттях з методики навчання природознавства ми 

формували в студентів уміння передбачати результати своєї діяльності 

(педагогічне прогнозування). Вироблення цих умінь проходило в умовах 

моделювання уроку природознавства та його елементів. У процесі цієї роботи 

студенти одержували можливість випробувати різноманітні методичні 

прийоми, плани проведення уроку, методичні схеми окремих його елементів. 

Конспект розроблявся з урахуванням змісту шкільних програм, виходячи з яких 

визначався клас, тема і тип уроку, методичні й навчально-пізнавальні завдання 

щодо конкретної теми. Оволодіваючи практичним досвідом, студенти 

розробляли фрагменти і плани-конспекти різних типів уроків та позакласних 

заходів з природознавства, де на основі використання певних методів і 

прийомів одночасно розв’язувалися різноманітні за своїм дидактичним 

призначенням педагогічні завдання, які потребували застосування знань про 

структуру різних загальнопізнавальних умінь, творче моделювання 

пізнавальних завдань залежно від поставленої дидактичної мети або, навпаки: 

визначення мети, виходячи зі змісту завдань чи запитань у ході опрацювання 

тексту, предметних чи тематичних малюнків підручника, у проведенні 

узагальнюючої бесіди, опитування на актуалізацію знань у роботі зі змістом 

вірша, загадки, народних прикмет тощо. Це ті завдання, які забезпечують 

реалізацію міжпредметних зв’язків зі змістом природничо-наукових дисциплін 

– ботаніки, зоології, землезнавства і спрямовані на визначення причини та 

наслідку, доповнення відсутніх істотних ознак поняття, виокремлення серед 

перелічених ознак істотних й другорядних з необхідним коментарем, всебічне 

порівняння або складання опису об’єкта з наведенням зразка плану 

послідовності опису у вигляді запитань, формулювання висновків-узагальнень, 

підведення до поняття, класифікація об’єктів за різними ознаками та ін. 

Обсяг практичної природознавчої підготовки визначався необхідністю 

відпрацювання елементів, які допомагали організувати урок природознавства 

як активну діалогову взаємодію вчителя з учнями: аналіз матеріалу уроку з 

точки зору дидактичних вимог, педагогічної позиції вчителя та інтересів i 



 168 

можливостей учнів; визначення мети діяльності вчителя на уроці 

природознавства, розробка його структури, встановлення емоційного контакту 

з учнями, самоконтроль учителем своєї поведінки в класі. 

Конструювання студентами власних моделей педагогічної діяльності 

орієнтувалось на комунікативну взаємодію з учнями. Така робота майбутніх 

педагогів носила самостійний, творчий характер i допомагала їм у практичному 

застосуванні набутих знань. Розробляючи перші варіанти уроків 

природознавства, діяльність студентів спрямовувалась заданим алгоритмом, 

який вони засвоювали i використовували. Наприклад: виберіть форму й зміст 

свого звернення до учнів; продумайте свою поведінку в класі, оберіть 

невербальні засоби спілкування; продумайте техніку встановлення 

особистісного контакту з учнями: способи концентрації уваги учнів на 

вчителеві, активізації їхніх позитивних емоцій, створення атмосфери 

взаєморозуміння; візуалізуйте власну поведінку на уроці; продумайте 

непередбачені планом ситуації на уроці та свої дії в них тощо. 

Важливим чинником підготовки майбутнього вчителя до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності був діалог між 

студентом-«учителем» і викладачем, що моделює різні педагогічні ситуації 

уроку природознавства в школі. Відповіді студентів записувались на диктофон, 

а під час наступного прослухування студенти могли почути випадки низького 

рівня підготовленості й якості мовлення. Це дозволяло коригувати неточності в 

постановці питань, правильності аналізу, сприяло формуванню мовних навичок 

спілкування. Така аудиторна робота найбільш сприятлива для набуття 

початкових професійних навичок, оскільки студенту-«вчителю» відома ця 

аудиторія, він орієнтується в стосунках, що існують між студентами групи, а 

тому не відчуває особливих труднощів у встановленні «зворотнього зв’язку», 

почуває себе більш вільно і невимушено. 

Освітній процес у педагогічному закладі вищої освіти повинен імітувати 

середовище, в якому щодня знаходяться учні. Для цього необхідно здійснювати 

активне навчання майбутніх учителів початкових класів, яке зобов’язує 
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майбутнього вчителя стати безпосереднім учасником освітнього процесу, що 

вміє мислити логічно і творчо, діяти в різних педагогічних ситуаціях, знаходить 

шляхи і способи розв’язання проблем у процесі формування в учнів 

природознавчої компетентності. Саме активні методи навчання дозволяють 

формувати знання, уміння і навички шляхом залучення в діяльність тих, хто 

навчається, тому наступним етапом навчання було використання засобу 

мікровикладання –  апробація на практичних заняттях самостійно розроблених 

студентами моделей діяльності вчителя на уроці природознавства з наступним 

аналізом i самоаналізом. У ході цієї роботи студенти вчилися публічно 

захищати власну модель організації взаємодії з учнями на уроці 

природознавства. Вони вчилися налагоджувати комунікативну взаємодію з 

аудиторією, вести спілкування. У процесі самоаналізу виконавської 

майстерності студенти орієнтувалися на вияв власних почуттів, якими 

супроводжувалась їхня діяльність. 

На практичному занятті застосовували ігрове моделювання уроків, на яких 

в ролі вчителя виступав студент. Потім проводилось колективне обговорення й 

порівняльний аналіз розроблених студентами уроків природознавства. 

Вирішення проблемних ситуацій i проведення фрагментів уроків перед 

студентською аудиторією було підготовчою роботою до педагогічної практики. 

У ситуаціях, наближених до умов школи, формувалися початкові вміння 

відбирати навчальний природознавчий матеріал, будувати й змінювати логіку 

заняття. Крім конструктивних умінь, формувалися організаторські й 

комунікативні уміння та навички. Студенти вчилися триматись у класі, чітко 

висловлювати свої думки, точно формулювати питання, розподіляти увагу між 

учнями, методично правильно використовувати засоби навчання.   

Під час практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів до 

формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів 

ми звертали більше уваги на активні форми організації діяльності. Зокрема, 

використовували педагогічний тренінг для відпрацювання вмінь і навичок 

застосування елементів різних навчальних технологій в роботі з дітьми. 
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На практичних заняттях для підготовки майбутніх учителів до у молодших 

школярів формування предметної природознавчої компетентності важливу 

роль відводили дискусійним формам роботи, які стимулюють самостійність, 

ініціативність, активність, рефлективність студентів, що в подальшому 

сприятиме кращій підготовці до уроків, підбору таких способів, форм, видів 

роботи, що спрямовані на формування предметної природознавчої 

компетентності учнів. Дискусійні форми роботи сприяють розумінню кожним 

учасником свого ставлення, розвитку ініціативності, розвивають мовленнєві 

навички й уміння користуватися власним інтелектом, вчать доводити свою 

думку і слухати інших. За допомогою таких форм роботи студенти вчаться 

відокремлювати важливе від другорядного, формулювати проблеми; 

розвивають уміння слухати і взаємодіяти з іншими учасниками освітнього 

процесу; моделюють такі педагогічні ситуації, коли саме колектив може 

допомогти прийняти рішення; усвідомлюють характерну для нестандартних 

проблем багатозначність можливих рішень. 

У процесі вирішення завдань дискусійного характеру ми використовували 

такий метод, як «круглий стіл». В основу цих навчальних занять було покладено 

принцип колективного обговорення проблем. За круглим столом відбувався 

обмін інформацією, засвоювалися нові знання, учасники вчилися переконувати 

один одного, доводити власну думку, аналізувати, слухати, вести дискусію. 

Інтенсифікації навчального процесу та підготовці майбутніх учителів 

початкових класів до навчання природознавства молодших школярів на 

заняттях з методики викладання природознавства значно сприяло використання 

різних технологій: колективне навчання (робота в парах, малих групах, де 

відбувається синтез думок, педагогічне передбачення, презентується спільний 

проект тощо); фронтальне навчання («мозковий штурм», розв`язання проблем 

у загальному колі, аналіз ситуативних обставин тощо); навчання в процесі гри 

(розігрування різних ситуацій, діалогів, ділова професійно-орієнтована гра). 

Щоб формувати в учнів природознавчу компетентність, учитель повинен 

оволодіти тими методами, прийомами та засобами організації освітнього 
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процесу з природознавства в початкових класах, без яких неможливо 

сформувати предметну природознавчу компетентність у молодших школярів, а 

саме: робота з інформаційними джерелами; спостереження у природі; 

демонстраційні та фронтальні досліди учнів; виготовлення моделей явищ 

природи та формування вмінь користуватися ними; екологічне моделювання та 

прогнозування; вирішення ситуативних завдань; практична діяльність з 

охорони природи. 

В умовах впровадження Концепції Нової української школи формування 

природознавчої компетентності молодших школярів базується на застосуванні 

форм, методів, прийомів педагогічної діяльності, які сприяють розвитку 

пізнавального інтересу та творчих здібностей учнів, удосконалюють 

інтелектуальні здібності, виховують ініціативність і творчість, формують 

позитивну мотивацію та бажання вчитися, активізують навчальну діяльність 

учнів, підтримують прагнення до саморозвитку й удосконалення, виховують 

відповідальне ставлення до навчання, праці, природи та людини. У сучасній 

школі необхідно застосовувати методи навчання природознавства, засновані на 

колективній співпраці (ігри, проекти, досліди, експерименти, групові завдання 

тощо) та самостійності учнів. Молодші школярі повинні залучатися до спільної 

діяльності для виконання комунікативних, пошукових і творчих завдань [97]. 

Однією з форм організації освітнього процесу з природознавства в 

початквоих класах є екскурсія. У процесі екскурсії новий матеріал стає 

доступним і зрозумілим для молодших школярів, оскільки його засвоєння 

відбувається безпосередньо в природному середовищі, утворюються первинні 

уявлення про взаємозв’язки в природі. Учні отримують можливість 

досліджувати рослини і тварини в умовах проживання. Важливу роль екскурсії 

відіграють для естетичного та екологічного виховання дітей. Майбутній 

педагог повинен майстерно володіти методикою організації та проведення 

природничих екскурсій. 

Велике значення для розвитку активності учнів на уроці мають ігрові 

прийоми та елемент змагання. Вони сприяють розвитку логічного і творчого 
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мислення, уваги, пам’яті, вдосконалюють практичні уміння і творчі 

можливості, формують природоохоронні уміння. Гра робить освітній процес 

більш комфортним для кожного учня, знижує негативне психологічне 

напруження і перетворює навчання на захоплюючий процес. В процесі 

вивчення методики навчання природознавства майбутні вчителі не тільки 

вчаться створювати ігрові моменти на уроках, а й складають методичну 

скарбничку різних видів ігор, які можна застосовувати в урочній та позаурочній 

діяльності для формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. 

Складовою частиною процесу навчання є самостійна дослідницька робота 

учнів, яка є передумовою міцного оволодіння природничими знаннями. 

Використовуючи природний потенціал кожної дитини, вона допомагає 

підвищувати інтерес до навчання. За умов відповідної змістової, процесуальної 

і мотиваційної підготовки  учні цілком спроможні виконувати дослідницькі 

завдання. Учитель початкової школи майстерно веде дітей від простого досліду 

до серйозного проекту. Діти охоче беруть участь у пошуково-дослідницькій 

діяльності. 

Для активізації пізнавальної діяльності школярів з природознавства, 

вчитель повинен вміти використовувати розвиваючі завдання, загадки, казки, 

вікторини, ребуси, ситуативні завдання екологічного змісту. Правильно 

підібрані, диференційовані за рівнями складності і способом виконання вправи 

і завдання розвивають способи пізнавальної діяльності молодших школярів. 

Навчаючи природознавству, вчитель має працювати творчо, для розвитку 

пізнавальних інтересів учнів застосовувати різні види інтелектуальної 

діяльності з урахуванням вікових особливостей учнів, рівня розвитку їхнього 

мислення, загальної теоретичної і практичної підготовки та індивідуальних 

особливостей дітей. Чим молодший шкільний вік, тим цікавішими мають бути 

завдання і сам процес навчання. 

Підґрунтям навчально-пізнавального процесу з природознавства є 

завдання із використанням сучасних освітніх технологій, спрямованих на 
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розвиток творчого мислення, креативності, реалізацію проблемного підходу, 

створення проектів. 

Формування особистості творчого педагога є неможливим без 

використання інноваційних технологій навчання. Поряд із традиційною 

системою, слід застосовувати інтерактивні та комп’ютерні технології навчання, 

які забезпечують позитивний емоційний стан кожного учня на уроці. Школярі 

вчаться самостійно мислити, розв’язувати проблеми, прогнозувати результат. З 

метою вироблення в студентів прогностичних та конструкторських умінь на 

практичних і семінарських заняттях викладачі створювали умови для 

поступового опанування майбутніми вчителями технологіями сучасного уроку 

природознавства в початковій школі. Широко застосовувалися інноваційні 

технології навчання, зокрема проектного, проблемного та диференційованого 

навчання, використання комп’ютерних технологій навчання. 

Велике значення відводиться наочним засобам навчання під час 

знайомства дітей з природою. Вивчаючи природознавство, учні початкових 

класів знайомляться з різноманітними природними об’єктами і процесами. Для 

формування повних і правильних уявлень та понять про ці об’єкти вчителю 

необхідно використовувати різні засоби навчання, наприклад колекції, гербарії, 

таблиці, карти тощо. 

Важливу роль у формуванні природничої компетентності відіграє 

природне розвивальне середовище (куточок природи у класній кімнаті, город, 

квітник, сад на території навчального закладу, парк, сквер, озеро, річка у 

природних угрупуваннях поблизу території школи). 

Природне розвивальне середовище відіграє важливу роль у розвитку 

предметної природознавчої компетентності молодших школярів у процесі 

спостережень, ігор, практичних робіт, в організації пошуково-дослідницької та 

природоохоронної діяльності учнів, спілкування з об’єктами природи. 

У методиці навчання природознавства виокремлено форми роботи, які 

допомагають сформувати предметну природознавчу компетентність у 

молодших школярів. Найбільш ефективними вважаються екскурсії у природу, 
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до музеїв, ботанічних садів, зоопарків, на виробництво; залучення дітей до 

природоохоронної діяльності та посильної праці в природі; проведення 

фенологічних спостережень за змінами в навколишньому середовищі; 

здійснення дослідницької діяльності; виготовлення виробів із природного 

матеріалу; читання та обговорення художніх творів про природу. Тому під час 

практичної підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування 

предметної природознавчої компетентності молодших школярів ми звертали 

більше уваги на організацію та проведення фенологічних спостережень, 

екскурсій, дослідів, створення проектів. 

Проведення практичних і лабораторних занять з різних тем передбачало не 

тільки оволодіння студентами різними уміннями й навичками, необхідними для 

формування предметної природознавчої компетентності молодших школярів, а 

й продукувало елементи аналізу, моніторингу, дослідження. 

Під час консультацій майбутніх учителів викладачі спрямовували їхню 

діяльність на правильну роботу з інформацією, врахування психологічних 

особливостей учнів молодшого шкільного віку, внаслідок чого в студентів 

виникали власні пропозиції щодо об’єктів дослідження. Зокрема, ними було 

запропоновано проведення позакласних заходів для учнів початкової школи з 

метою формування у школярів пропедевтичних знань з екології. Задоволення 

студентів від правильно виконаного завдання мотивувало в них необхідність 

розробки змісту інших заходів та їх проведення з учнями.  

Мета формувального етапу експерименту полягає у перевірці ефективності 

педагогічних форм, методів і засобів підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. 

Реалізація поставленої мети передбачала вирішення таких завдань:  

1) оцінити прояв різних компонентів готовності майбутніх вчителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

та виявити вихідний рівень готовності; 

2) розробити комплекс засобів впливу; 
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3) реалізувати експериментальну методику; 

4) виявити підсумковий рівень готовності; 

5) здійснити математичну обробку емпіричних даних і сформулювати 

висновок щодо ефективності запропонованої методики. 

Гіпотеза дослідження ґрунтується на тому, що активізація природничо-

наукових, педагогічних і методичних знань студентів, упровадження 

дисципліни «Навчання природознавства в сучасній початковій школі», 

застосування активних форм організації навчання, використання групової 

навчальної діяльності, виконання професійно орієнтованих завдань під час 

педагогічної практики, удосконалення навчально-методичного забезпечення 

сприятимуть підготовці майбутніх учителів початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, що забезпечить результативність формування їхньої 

готовності до зазначеного складника професійної діяльності. 

Залежна змінна експерименту – рівень готовності майбутніх учителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Часткові залежні змінні: 

- рівень розвитку мотиваційного компонента готовності; 

- рівень розвитку змістового компонента готовності; 

- рівень розвитку процесуального компонента готовності; 

- рівень розвитку комунікативного компонента готовності. 

Експериментальний чинник: методика підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; навчально-методичний комплекс з організації 

навчально-пізнавальної роботи студентів, побудований на проблемно-

пізнавальних, творчих, індивідуальних та групових завданнях з методики 

навчання «Природознавства» та спецкурсі «Навчання природознавства в 

сучасній початковій школі», який реалізує педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. 
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У формувальному етапі педагогічного експерименту брали участь 382 

студенти вищезазначених навчальних закладів. З поміж відомих видів 

формувального етапу педагогічного експерименту ми обрали послідовний, у 

якому відсутні контрольні групи, тому для з’ясування ефективності 

запропонованої методики визначався рівень сформованості у майбутніх 

викладачів готовності до формування природознавчої компетентності у 

молодших школярів в одних і тих самих групах на початку та наприкінці 

педагогічного експерименту. Склад цих груп залишався незмінним упродовж 

усього терміну проведення формувального етапу педагогічного експерименту. 

Діагностування сформованості компонентів готовності майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності здійснювалося за методами, зазначеними у 

таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Діагностування рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх 

учителів початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності  

 

Компонент готовності Методики діагностування 

Мотиваційний 
1. Анкетне опитування. 

2. Самооцінка. 

Змістовий 
1. Тестування. 

2. Аналіз продуктів діяльності. 

Процесуальний 

1. Спостереження. 

2. Самооцінка. 

3. Аналіз продуктів діяльності. 

Комунікативний 

1. Спостереження. 

2. Анкетування. 

3. Самооцінка. 

 

Особливістю формувального етапу експерименту було збільшення видів 

навчальної діяльності – до попередньо описаних у пошуковому етапі 

експерименту додались самостійна робота студентів та проходження 

педагогічної практики. Ці види пов’язані з практичною діяльністю студентів, 
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яка передбачала узагальнення та систематизацію знань, самоаналіз виконаної 

роботи та визначення напрямків подальшої діяльності. 

У процесі формувального етапу педагогічного експерименту студенти 

вивчали розроблений нами спецкурс «Навчання природознавства в сучасній 

початковій школі», використовувались програма та методичні рекомендації до 

його проведення. На третьому курсі студенти вивчали зазначену варіативну 

дисципліну, розраховану на 90 годин (3 кредити): лекції, семінарські заняття, 

самостійна робота студентів. 

Мета спецкурсу – познайомити майбутніх учителів з науково-прикладними 

та актуально-практичними основами навчання природознавства в початковій 

школі та підготувати їх до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів.  

Оскільки на констатувальному етапі експерименту під час анкетування 

студенти зазначили, що існує потреба в поглибленні знань з окремих аспектів 

методики навчання природознавства, тому до спецкурсу було введено такі 

теми: «Компетентнісний підхід до навчання природознавства учнів молодших 

класів»; «Методологічні засади методики викладання освітньої галузі 

«Природознавство» в початковій школі»; «Інноваційні прийоми та форми 

роботи з учнями початкової школи на уроках природознавства на етапі 

модернізації»; «Методика вивчення фізичних явищ у природі в початкових 

класах»; «Особливості вивчення тем географічного спрямування в початкових 

класах»; «Методика формування хімічних уявлень і понять в учнів початкових 

класів на уроках природознавства»; «Формування в учнів початкових класів 

пропедевтичних знань з астрономії на уроках природознавства»; «Дослідницька 

складова процесу навчання природознавства та методи її реалізації у 

початкових класах»; «Формування екологічної компетентності молодших 

школярів у процесі вивчення природознавства»; «Використання новітніх 

освітніх технологій навчання природознавства учнів початкових класів». У 

спецкурсі навчальний матеріал поєднував фактичні знання з різних 

природничих дисциплін та методики навчання природознавства з вимогами 

початкової школи. 
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Основними провідними формами проведення навчальних занять були 

визначені семінари, екскурсії, тренінги, ділові ігри, групова робота, методи 

проектно–пошукового й дослідницького характерів, які лягли в основу 

підготовки проектів. Також ми визначили обсяг та зміст самостійної та 

індивідуальної роботи студентів. 

Проведення семінарів характеризується підвищеною активністю й 

самостійністю студентів, проявом їхніх організаційних, діяльнісних, 

професійних та особистісних якостей. З метою уникнення одноманітності у 

проведенні семінарів ми організовували зі студентами різні їх види, а саме: 

вступний семінар, оглядовий семінар, пошуковий семінар, семінар генерації 

ідей, семінар-«круглий стіл», семінар-презентація. 

Готовність учителя початкових класів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності нерозривно пов’язана з 

підготовкою і проведенням екскурсій. Для того, щоб вміти проводити екскурсії 

з учнями, студенти відпрацювали свою педагогічну майстерність і практичні 

вміння на заняттях з методики навчання природознавства. Завданням екскурсій 

з природознавства було не тільки повідомляти знання і формувати предметну 

природознавчу компетентність учнів, а й викликати інтерес до конкретної 

галузі знань. 

Оскільки на констатувальному етапі педагогічного експерименту ми 

виявили, що студенти відчували утруднення в проведенні екскурсій або 

відмовлялися їх проводити зі школярами в ході педагогічної практики у зв’язку 

з недостатньою методичною підготовкою і відсутністю практичного досвіду, то 

для вдосконалення підготовки майбутніх вчителів ми пропонували студентам 

самостійно організувати і провести екскурсію у природу. Для цього необхідно 

було обрати місце екскурсії, визначити об’єкти для вивчення, розробити 

маршрутний лист, визначити навчально-виховну мету екскурсії, скласти план-

конспект, продумати різні методи, прийоми, завдання для екскурсії, 

ознайомити з правилами поведінки на екскурсії. Окрім удосконалення 

практичних умінь і навичок, у ході екскурсій студенти вдосконалювали свої 

комунікативні здібності та вчилися поєднувати навчання з життям, з 



 179 

практикою. Екскурсії сприяли виробленню організаторських здібностей і 

навичок роботи в колективі. Майбутні вчителі початкових класів 

вдосконалювали вміння поєднувати елементи ілюстративної та дослідницької 

діяльності, пояснювати окремі питання, ставити завдання. Для майбутніх 

учителів початкових класів, які опановують професію, екскурсії виконували 

функцію формування інтересів і для багатьох стали початком роботи з 

самовдосконалення.  

Одним із важливих напрямків роботи на екскурсіях і уроках 

природознавства в початкових класах з метою формування предметної 

природознавчої компетентності учнів була організація та проведення 

фенологічних спостережень. Для кращого розуміння, усвідомлення 

практичного аспекту цього виду діяльності одним із обов’язкових завдань для 

самостійної роботи студентів було ведення систематичних фенологічних 

спостережень. 

Спостереження за природою і господарською діяльністю людини є 

невичерпним джерелом інформації про довкілля. Результати спостережень 

знадобляться молодшим школярам у процесі вивчення багатьох тем. Уміння 

здійснювати фенологічні спостереження є обов’язковим для оцінювання 

навчальних досягнень учнів за вимогами державного стандарту. Але перш ніж 

вимагати цього від учнів, таких вмінь та навичок повинні набути майбутні 

вчителі. Складовою частиною щоденника фенологічних спостережень є 

календар погоди. Заповнюючи календар, студентам необхідно було 

використовувати загальноприйняті умовні позначення спостережуваних явищ. 

Наприкінці кожного місяця підводився підсумок спостережень та їх аналіз за 

планом: середня температура місяця, найвища температура, найнижча 

температура, кількість ясних днів, переважаючий напрямок вітру, явища 

природи, шо спостерігалися, сезонна діяльність людини, встановлення 

причинно-наслідкових зв’язків. 

Спостереження за погодою доповнювалися спостереженнями за 

елементами живої та неживої природи. Наприклад: відмітити наступні явища – 

остання гроза, перший заморозок, перший сніг, остання поява купчастих хмар, 
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перший день снігового покриву, поява льоду на озері, перше замерзання 

поверхні ґрунту, остаточне замерзання ґрунту, провести спостереження за 

осіннім забарвленням листя, листопадом, відліт птахів тощо. Результати 

спостережень записували у таблицю. До щоденника була включена екологічна 

рубрика, яка включала в себе звітність про участь в різноманітних заходах 

екологічної спрямованості. 

Виконання студентами завдань щоденника дозволило їм вдосконалити 

знання, вміння та навички проведення довготривалих самостійних сезонних 

спостережень, результати яких були основою проведення екскурсій у природу. 

Теоретичні знання, вміння та навички з методики навчання 

природознавства студенти отримували та вдосконалювали під час тренінгів, які 

характеризувалися перевагою на них групової роботи та застосуванням методів 

диспуту, дискусії, презентації власного методичного доробку, дидактичного 

матеріалу, презентацій. 

У ході практичних занять з методики навчання «Природознавства» 

застосовувалися технологічні карти уроків для оптимізації конструювання та 

моделювання різних типів уроків з природознавства. Навчання відбувається за 

чітко розписаним алгоритмом дій, які фіксуються у технологічних картках. 

Технологічні схеми є умовним відбитком технології процесу навчання у 

вигляді взаємозв’язаних структурних елементів уроку, де розписані дії вчителя 

у межах поставлених задач. Технологічна картка – сукупність прийомів, 

методів, засобів, зміст яких складається з певної сукупності пізнавальних 

завдань та рекомендацій з їх виконання. 

Технологічна карта, як форма планування, дозволяє уявити навчальний 

процес у вигляді цілісної системи навчальних занять, які взаємопов’язані за 

етапами процесу навчання: цільовим, змістовим, операційно-діяльнісним, 

контрольно-регулюючим, рефлексивним. 

Технологічні карти за розробкою відомих методистів А. Гіна, Л. Коваль – 

це схеми проведення уроків, де зазначаються основні етапи уроку та сукупність 

методів і методичних прийомів, які вчитель може застосувати за власним 

вибором, відповідно до навчальної ситуації [41; 91].  
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Використовуючи технологічний підхід, ми розробили на допомогу 

студентам загальну технологічну карту проведення уроків природознавства 

(додаток Н). 

Запропонована нами технологічна карта є базовою для розробки різних 

видів уроків природознавства. Користуючись нею, молодий педагог 

запам’ятовує структуру, усвідомлює особливості методики різних видів уроків, 

підбирає матеріали відповідно до теми уроку та місцевих об’єктів, чітко 

усвідомлює зміст та обсяги роботи під час уроку природознавства. 

Групова форма організації навчальної діяльності студентів була обрана 

провідною і нами широко впроваджувалася на практичних, семінарських 

заняттях, в ході екскурсій, а також для самостійної роботи студентів і 

передбачала взаємозв’язок і взаємодію суб’єктів на основі їхньої спільної 

діяльності. Для ефективності навчальної діяльності створювалися мікрогрупи з 

3-5 студентів. Кожна група виконувала певний обсяг роботи. Основним 

завдання нашої групової роботи було домогтися максимальної активності та 

самодіяльності студентів, змусити їх самостійно «працювати» на вирішення 

певних завдань. Для підвищення ефективності групової діяльності слід 

дотримуватися таких вимог: усі члени малих груп самостійно розв’язують 

поставлену проблему; кожний учасник групи обґрунтовує свою альтернативу 

розв’язку без обговорення й оцінювання (чим усувається проблема лідерства); 

кожен член групи вибирає найкращий, на його думку, варіант розв’язку, а 

педагогічне рішення приймається разом з педагогом. 

Кожна група обирала лідера та спільно готували міждисциплінарний 

проект як форму звітності. Основними складовими проекту були: теоретичний 

матеріал з теми, що призначалася для групи (наприклад, «Екологічні проблеми 

сучасності», «Вода як джерело життя», «Пори року» та ін.) та відповідний 

конспект уроку чи позакласного заходу. Члени кожної групи повинні були 

підготувати та провести лекцію з використанням наочних посібників, 

змоделювати урок або виховний захід за створеним конспектом, розробити 

завдання для контролю знань з досліджуваної теми. 

Також робота в малих групах організовувалася для розв’язання складних 
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проблем, що потребують колективного обговорення, і використовувалася з 

метою формування умінь і навичок діалогічного спілкування, співробітництва, 

співтворчості у процесі спілкування в межах групи досягалася необхідна 

організація та єдність дій індивідів, які входили в групу. Комунікативна 

взаємодія суб’єктів навчання в процесі спільної праці сприяла захопленню всіх 

її учасників такою діяльністю. На думку В. Юрченко, найбільш оптимальними 

є такі стосунки між учасниками освітнього процесу, які носять особистісно 

орієнтований характер, що сприяє самоствердженню і самореалізації студентів, 

створює емоційно-приємний клімат [254]. 

Правильно організоване спілкування є основою педагогічного процесу. 

Оскільки комунікативний компонент є важливою частиною професійної 

майстерності вчителя, ми активно застосовували різні види завдань для 

розвитку комунікативної сфери майбутніх педагогів. Активне спілкування в 

групах слугувало однією з необхідних умов формування та розвитку 

студентських особистостей, під час якого відбувався обмін інформацією, 

уміннями й навичками. У ході прямого спілкування здійснювалося емоційне 

взаєморозуміння, формувалася спільність почуттів, настроїв, думок, поглядів, 

досягалося взаєморозуміння між членами групи, відбувалося засвоєння 

інформації, зміцнювалися взаємозв’язки. 

У процесі вивчення спецкурсу та методики природознавства формувалася 

якість комунікативних здібностей майбутнього вчителя початкових класів, 

адже слово вчителя залишається головним засобом педагогічної діяльності. 

Тому до мовлення майбутнього педагога в ході занять ми висували певні 

вимоги: бути логічним, правильним, чітким, виразним, багатим за словниковим 

запасом, емоційно забарвленим тощо. На практичних заняттях у процесі 

спілкування студенти вчилися висловлювати свою думку, брали участь у 

дискусії, доводили свою точку зору, будували розповідь і бесіду про об’єкти та 

явища природи, ставили запитання, вчилися володіти природничими термінами 

і поняттями. 

Позитивний вплив на проведення практичних занять відігравало створення  

атмосфери співпраці між викладачем і студентами з метою самоствердження і 
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самореалізації майбутніх педагогів, яка передбачала організацію і координацію 

освітнього процесу викладачем, планування навчальної діяльності студентів, 

підбір і диференціацію завдань, враховуючи можливості й інтереси майбутніх 

учителів, доброзичливе ставлення до будь-яких висловлювань студентів з 

обговорюваної теми, що дозволяло майбутнім учителям вільно висловлювати 

власні міркування, пропонувати різні варіанти розв’язання завдань. 

Після завершення вивчення спецкурсу «Навчання природознавства в 

сучасній початковій школі», ми відмітили підвищення рівня їхньої пізнавальної 

активності, самостійності, систематизацію знань з природничих дисциплін та 

посилення практичної методичної підготовки до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Важливим показником підготовки до формування в учнів предметної 

природознавчої компетентності є рівень оволодіння понятійним апаратом, 

виражений системою наукових термінів. Під час вивчення окремих тем з 

природознавства досить часто студенти не розуміли сутності відображеного в 

понятті явища. З цією метою нами був розроблений «Словник-довідник з 

природознавства» [136], який призначений для допомоги майбутнім учителям 

початкових класів у підготовці до практичних, семінарських занять та 

проведення уроків природознавства у початковій школі (додаток Р). 

Особливу увагу приділяли позааудиторній діяльності студентів, оскільки 

розроблена нами методика формування у майбутніх учителів готовності до 

навчання природознавства учнів початкових класів передбачала виконання 

завдань самостійної роботи. Одними із головних завдань у підготовці 

майбутнього вчителя є формування умінь самостійно здобувати знання, 

обробляти наукові ідеї та застосовувати передовий педагогічний досвід в 

умовах самостійної діяльності, розвиток творчих здібностей особистості. У 

процесі позааудиторної роботи у студентів формувалися уміння: 

 самостійного пошуку інформації з різних джерел; 

 аналізу, обробки та самостійного вивчення навчального матеріалу 

(укладання картотеки учнівських дослідів з природознавства, опорних схем та 

довідкових таблиць, конспектів, рефератів, підготовка доповідей тощо); 
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 вивчення об’єктів та явищ природи (спостереження за явищами природи 

– щоденник спостережень, постановка лабораторних дослідів, аналіз і оцінка 

стану природного середовища та ін.). 

У ході виконання завдань для самостійної роботи студенти розвивали 

уміння систематизувати, планувати та організовувати власну діяльність, 

усвідомлювали потребу вдосконалення практичних умінь і навичок. Цінність 

такої діяльності в тому, що вона розвивала пошукові й дослідницькі уміння та 

навички. 

Щодо науково-дослідницької роботи студентів, то окрім великої кількості 

реферативних робіт, повідомлень і доповідей з проблеми формування 

предметної природознавчої компетентності молодших школярів, студенти 

виконували курсові роботи з методики навчання освітньої галузі 

«Природознавство», тематика яких стосувалася питань формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Одним із засобів професійної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів і їхньої підготовки до формування в учнів предметної природознавчої 

компетентності було створення власних навчально-методичних матеріалів – 

портфоліо. Це допомагало майбутньому вчителю не тільки систематизувати 

педагогічний досвід, накопичені природознавчі знання, але й давати об’єктивну 

оцінку власному професійному рівню. Починали студенти цю роботу ще на 

практичних заняттях з методики навчання природознавства, створюючи 

«методичну скарбничку» з найбільш вдалими методичними розробками, 

творчими роботами, зразками уроків, екскурсій, загадками, прикметами, 

цікавими відомостями з природознавства тощо. Складене студентами 

портфоліо було для них своєрідним методичним портфелем, який містив описи 

різних методів роботи та аналіз їх ефективності. Надалі студенти доповнювали 

власне портфоліо документами, які засвідчували їхній професійний розвиток з 

методики навчання природознавства – подяки, характеристики, наукові та 

творчі роботи, власні статті, доповіді, конспекти виховних заходів. Портфоліо 

допомагало студентам фіксувати перші професійні успіхи з природознавчої 

діяльності. 
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Другий етап дослідницько-експериментальної роботи – це включення 

студентів до активної педагогічної практики, яка починалась з VI семестру. 

Головне завдання цього етапу полягало у формуванні педагогічної 

майстерності студентів шляхом вдосконалення педагогічних, психологічних, 

природничо-наукових, методичних знань та вмінь, набуття досвіду творчої 

діяльності, розвитку мотиваційно-ціннісних установок. Саме готовність 

студентів до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів є основним критерієм готовності роботи в школі. 

Педагогічна практика передбачає підготовку студентів до професійного 

виконання функцій учителя у початкових класах з усіх навчальних предметів, в 

тому числі і природознавства, уроки з якого проходять двічі на тиждень. У ході 

практики студенти залучаються до всіх основних видів діяльності вчителя 

початкових класів: планування всіх видів роботи, проведення уроків та 

організації виховних заходів. 

Основними завданнями педагогічної практики, спрямованими на 

підготовку майбутніх педагогів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності, були: 

– опанування студентами сучасними формами й методами організації 

освітнього процесу з природознавства в початковій школі, досвідом 

педагогічної діяльності, практичними вміннями й навичками вчителя 

проводити уроки і здійснювати позакласну роботу з природознавства, в ході 

яких формувати у молодших школярів предметну природознавчу 

компетентність; 

– формування творчого підходу до педагогічної природознавчої 

діяльності, виховання потреби в саморозвитку, любові до дітей та обраної 

професії. 

Під час педагогічної практики педагогічні вміння та навички 

використовувалися в нових умовах реальної професійної діяльності. Студентам 

знадобилася не відносна самостійність засвоєних навчальних предметів, а їх 

внутрішній взаємозв’язок. Це поставило перед студентами та методистами 

непросте завдання інтеграції знань, набутих у процесі вивченні предметів 
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різних циклів підготовки та спрямування їх на навчання природознавства 

молодших школярів. 

Оскільки методика навчання природознавства є інтегруючим курсом, 

проведення колоквіуму з цього предмету дало можливість виявити стан 

готовності третьокурсників до педагогічної практики. Рiвень пiдготовленостi 

студентiв до педагогiчної практики визначався за якiстю знань та вмінь 

методичного та природознавчого спрямування. Було встановлено, що 62,3 % 

студентів достатньо ознайомлені з природознавчим матеріалом шкільної 

програми, а їхні відповіді свідчили про розуміння ними необхідності 

природознавчих знань для успішної педагогічної діяльності. 

Як відомо, формування в учнів початкових класів предметної 

природознавчої компетентності та пізнавального інтересу до вивчення 

природознавства здійснюється за умови, коли навчальний матеріал відповідає 

їхнім віковим та індивідуальним психологічним особливостям. Тому в процесі 

підготовки до уроків природознавства студентам необхідно було враховувати 

рівень розвитку та інтереси дітей, на основі якого вони мали сприймати 

природознавчий матеріал, можливість залучення всіх дітей до різних видів 

навчальної природознавчої діяльності та багато інших факторів. З цією метою 

студентам надавалась методична допомога щодо розробки плану-конспекту 

уроку, добору методичної та природознавчої літератури, пошуку цікавих 

методичних прийомів. 

Аналізуючи проведення перших уроків, студенти 3-го курсу вчились 

визначати ступінь ефективності різних методів i прийомів, а доцільне 

використання на уроках словесних і наочних засобів дало можливість їм 

вирішувати складні завдання формування предметної природознавчої 

компетентності учнів з опорою на життєвий досвід дітей. Кожен студент 

звітував про виконану роботу проведенням відкритого показового уроку 

природознавства у початкових класах. 

Дослідження показало, що вміння використовувати різноманітні 

методичні знання значною мірою залежать від глибини інформаційної 

обізнаності студентів та усвідомлення можливостей і доцільності використання 
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різних педагогічних прийомів, методів і засобів на уроках природознавства. 

Педагогічна практика студентів на 4-му курсі була логічним 

продовженням практики на молодших курсах, а її зміст був максимально 

наближений до професійної діяльності вчителя молодших класів, оскільки 

студент-практикант виконував всі обов’язки, перебуваючи на місці вчителя. 

Практика проводилась у VII семестрі і тривала шість тижнів. На цьому курсі 

збільшується можливість закріпити знання на практиці, сформувати педагогічні 

вміння та навички, набути методичної природознавчої підготовленості. Кожний 

студент провів по 5-6 уроків з природознавства та кілька позакласних 

предметних заходів. 

Під час проходження педагогічної практики студентам були запропоновані 

завдання проаналізувати 3-4 уроки з природознавства, проведені вчителями, 

зокрема методи, прийоми і засоби, використані для формування природознавчої 

компетентності молодших школярів; розробити до 2-3 уроків, що проводяться 

в період педагогічної практики, диференційовані завдання для домашньої 

роботи, питання проблемного та творчого характеру, що сприяли б 

формуванню природознавчої компетентності молодших школярів; підготувати 

плани-конспекти 2-3 уроків з детальним описом задуманих способів та 

прийомів формування природознавчої компетентності молодших школярів 

(додаток М). 

У ході практики з метою формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів майбутні вчителі застосовували різні 

форми та методи навчально-виховної роботи. Про її наслідки свідчили 

індивідуальні звіти студентів, характеристики вчителів-методистів i керівників 

практики, представлена документація, методичні розробки проведених уроків, 

портфоліо результатів і напрацювань практики. 

Окремі фрагменти уроків природознавства записувалися на відео, а під час 

аналізу уроку переглядалися. Практикант мав можливість поглянути на себе з 

боку, проаналізувати свої дії й оцінити власну роботу. Використання сучасних 

технічних засобів дозволяє надалі студентам уникнути проаналізованих 

попередніх помилок. Деякі студенти намагалися перетворити урок 
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природознавства в монолог, не дозволяючи учням продемонструвати знання, 

висловити думку, поділитися враженнями, тому відеоматеріали були дуже 

корисними під час аналізу уроків. 

Значна увага приділялася комунікації практиканта й учнів у процесі 

формування їхньої природознавчої компетентності на уроках і в позакласній 

роботі. У будь-якій ситуації спілкування студент повинен був враховувати не 

тільки те, як його слухають учні, але й те, як він сам уміє вислухати дітей. У 

педагогічному спілкуванні з учнями на уроках природознавства важливу роль 

відіграє настрій учителя, його погляд, міміка, характер інтонації. Про вміння 

студента спілкуватися з учнями говорять його поведінка, наявність 

психологічного контакту з учнями, емоційні реакції, володіння змістовною 

інформацією про явища природи, відповіді учнів, їхня поведінка. 

Таким чином, в експериментальній роботі з підготовки майбутніх учителів 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності ми виходили із закономірної послідовності її якісного розвитку. 

Вдосконалення й поглиблення цього процесу відбувалося за рахунок 

послідовного формування природознавчо-методичних знань і умінь, що 

виявляють вплив на рівень готовності як професійноі якості. 

Уся експериментальна робота спрямовувалась на розв’язання основних 

завдань, які ми виділили на початку формувального експерименту. 

Проблема цілісності процесу підготовки майбутніх учителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

вирішувалась нами так, щоб природознавча теоретична, практична та 

педагогічна діяльність виступали як різні аспекти одного й того ж явища, щоб 

природознавчі дисципліни мали педагогічну спрямованість, бо тільки їх єдність 

буде сприяти говності майбутнього вчителя до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності. 

Бажання студентів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів, встановлене нами у констатувальному 

та пошуковому експериментах, в ході формувального експерименту 

перетворювалось в усвідомлену потребу. 
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Проблема формування якісної комунікації розв’язувалася не тільки через 

міжособистісне спілкування викладача й студентів у навчальному процесі, а й 

через діалог із самою природою. Студенти вчилися розповідати про об’єкти, 

процеси та явища природи, охорону навколишнього середовища, орієнтуючись 

на уявну учнівську аудиторію; точно формулювати запитання під час 

розв’язання пошукових ситуацій; відчувати реакцію класу та встановлювати з 

учнями на уроках природознавства стосунки доброзичливих та зацікавлених 

співбесідників. 

Організована у такий спосіб навчальна діяльність на кожному етапі 

забезпечила цілеспрямоване формування професійних педагогічних умінь та 

поступове підвищення рівня готовності майбутніх учителів початкових класів 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. 

Таким чином, процес підготовки студентів до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності є довготривалим, тому що 

передбачає оволодіння не тільки системою теоретичних знань, а й практичними 

і комунікативними вміннями і навичками використання необхідних методів, 

прийомів, форм і засобів формування природознавчої компетентності учнів 

початкових класів. 

 

3.2. Результати формувального етапу експерименту та їх аналіз 

 

Результати експериментального навчання студентів за обґрунтованою у 

дослідженні методикою підготовки майбутніх вчителів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності були одержані 

за допомогою спостереження за процесом і наслідками розв'язування завдань 

студентами, за діяльністю майбутніх вчителів у період активної практики, 

виконанням контрольних робіт, перевірки виконання проектів та самостійної 

роботи. 

Критерії оцінювання сформованості у майбутніх викладачів готовності до 

формування предметної природознавчої компетентності в учнів початкових 
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класів дозволили в процесі дослідження зробити висновок про рівень набуття 

студентами цієї особистісної характеристики. 

Ефективність розробленої методики підготовки майбутніх вчителів 

початкових класів до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів визначали за змінами у рівнях сформованості компонентів 

готовності. З цією метою у визначенні навчальних досягнень майбутніх 

викладачів використано інформацію карт спостережень, результати 

опитувальників, виконання тестів, контрольної роботи, запропонованих на 

констатувальному етапі експерименту. 

Наше педагогічне дослідження здійснювалося за методикою, яка не 

потребує створення контрольних груп. У такому випадку всі групи є 

експериментальними, а одержані результати співставляють з вихідними даними 

[249, с. 64]. Одержані результати на формувальному етапі порівнювали з 

даними діагностування рівнів готовності майбутніх вчителів, що відбувалось на 

початку експерименту (констатувальний етап). 

Коефіцієнти сформованості компонентів готовності, що визначались на 

формувальному етапі педагогічного експерименту, ми позначили двома 

штрихами – К". 

Для визначення рівня сформованості у майбутніх вчителів мотиваційного 

компонента готовності нами було обрано критерій «ставлення до навчання 

природознавства у майбутній професійній діяльності». Спостереження 

проводили під час педагогічної практики студентів 3 курсу, результати 

фіксували у картах самооцінки. 

Подальші дії були спрямовані на обчислення граничних значень коефіцієнта 

сформованості мотиваційного компонента готовності, встановлення меж 

коливання рівнів, визначення кількості майбутніх викладачів, сформованість 

мотивів яких відповідає кожному з рівнів. 

З цією метою використано наведені у підрозділі 2.2 формули (2.1), (2.2), 

(2.3), (2.4) і (2.5) та методику розрахунків. 
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За результатами аналізу карти спостереження сформованості мотиваційного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів одержали такі дані: 1, 2, 3 та 4 бали не 

набрав жоден студент, по 5 балів набрали 10 студентів, по 6 балів – 20 студентів, 

по 7 балів – 44 студенти, по 8 балів – 46 студентів, по 9 балів – 49 студентів, по 

10 балів – 53 студенти, по 11 балів – 55 студентів, по 12 балів – 44 студенти, по 

13 балів – 36 студентів, 14 балів – 25 студентів. 

Мінімальна кількість набраних балів у дослідженні сформованості мотивів 

становила 5, а максимальна – 14. 

Максимально можлива сума балів NM, яку міг отримати майбутній учитель, 

становила 14 (NM = 7 х 2). 

Враховуючи одержані дані, ми обчислили мінімальне значення коефіцієнта 

сформованості мотиваційного компонента готовності. Ці показники стали 

підставою для розрахунку коефіцієнту сформованості у студентів мотиваційного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів КМ. З цією метою використано наведені у 

підрозділі 2.2 формули (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5) та методика розрахунків. 
 

К"М min  = 5 : 14 = 0,36. 

К"М max = 14 : 14 = 1. 
 

Подальші дії були спрямовані на обчислення граничних значень коефіцієнта 

сформованості мотиваційного компонента готовності, встановлення меж 

коливання рівнів, визначення кількості майбутніх учителів початкової школи, 

сформованість мотивації яких відповідає кожному з рівнів. Здійснення 

подальших аналогічних розрахунків дозволило встановити межі коливань 

елементарного – від 0,36 до 0,57, середнього – від 0,58 до 0,79 і високого – від 

0,8 до 1,0 рівнів сформованості у майбутніх учителів мотиваційного 

компонента готовності до зазначеного виду діяльності. 

Узагальнення результатів визначення кількості студентів, мотивація яких 

до формування предметної природознавчої компетентності  у молодших 

школярів відповідає певному рівню готовності, показали, що на елементарному 
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рівні мотиваційний компонент готовності до формування у молодших 

школярів природознавчої компетентності сформований у 74 студентів (що 

відповідає 19,4% досліджуваних), на середньому – у 203 (53,1%), на 

високому – у 105 майбутніх учителів (27,5 %). 

Аналіз одержаних результатів показав, що майбутні вчителі демонструють 

більш високу зацікавленість, розуміння природознавства, бачать і 

усвідомлюють в перспективі необхідність природничо-методичних знань в 

житті і професійній діяльності вчителя початкових класів. Одержані результати 

були підтверджені експертною оцінкою викладачів. 

Перевірка завдань для визначення рівня сформованості змістового 

компонента готовності студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності показала, що майбутні вчителі 

початкових класів виконали правильно від 10-ти до 30-ти завдань. А саме: по 

10 і 11 завдань виконали 6 студентів, 12 завдань – 9 студентів, 13 завдань – 12 

студентів, 14 завдань – 11 студентів, 15 завдань – 18 студентів, 16 завдань – 22 

студенти, 17 завдань – 32 студенти, 18 завдань – 34 студенти, 19 завдань – 30 

студентів, 20 завдань – 40 студентів, 21 завдання – 29 студентів, 22 завдання – 

25 студентів, 23 завдання – 28 студентів, 24 завдання – 17 студентів, 25 завдань 

– 10 студентів, 26 завдань – 15 студентів, 27 завдань – 13 студентів, 28 завдань 

– 11 студентів, 29 завдань – 6 студентів, 30 завдань – 8 студентів. 

Скориставшись методикою розрахунку коефіцієнтів меж коливань рівнів, 

описаної для мотиваційного компонента, розрахували межі коливання 

коефіцієнтів засвоєння знань для кожного з рівнів. З’ясували, що для 

елементарного рівня вони становлять 0,3 – 0,53; для середнього – 0,54 – 0,77; 

для високого – 0,78 – 1. 

Наступним кроком було визначення кількості студентів, які досягли 

кожного з рівнів засвоєння знань. Скориставшись формулою (2.5), ми 

розрахували коефіцієнти засвоєння знань для кожного із студентів КЗ i, 

порівняли їх з межами коливань коефіцієнтів рівнів і встановили наступне: 

елементарного рівня сформованості змістового компонента готовності досягли 

84 студенти, середнього – 218 студентів, а високого – 80 студентів. 
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На заключному зрізі формувального етапу педагогічного експерименту 

природознавчі знання майбутніх учителів початкових класів сформовані 

достатньо: на високому рівні – 21 % студентів, на середньому рівні  – 57 %, на 

елементарному рівні – 22 %.  

Аналіз результатів дослідження дає підстави стверджувати про 

недостатній рівень сформованості змістового компонента формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів. 

Оскільки в основу визначення рівнів сформованості змістового компонента 

готовності студентів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів поклали вимірювання, зроблені за 

шкалою відношень, ми змогли визначити середнє значення коефіцієнта 

засвоєння знань К"З сер за вже раніше використаною формулою А. Киверялга 

[109, с. 254]: 

 

                                                          ,         (3.11)  

 

де ∑ nЗ i  – кількість правильних відповідей, зроблених всіма студентами,  

∑ NЗ   – кількість максимально можливих правильних відповідей.  

У нашому дослідженні ∑ nЗ i  становила 7616, а ∑ NЗ  – 11460. Звідси  

К"З  сер  = 7616 : 11460 = 0,67. 

Після порівняння цього числа з даними меж коливань рівнів засвоєння 

знань у майбутніх учителів початкової школи можна зробити висновок, що 

середнє значення коефіцієнта відповідає середньому рівню сформованості 

змістового компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів – від 0,54 до 0,77. 

Максимальна кількість балів NП, яку могли набрати майбутні вчителі – 40.  

Дослідження показало, що мінімальна кількість балів nП min, яку набрали 

студенти за картою з визначення рівня сформованості процесуального 

компонента, становила 10, а максимальна nП mах  – 36 балів. А саме: 10 балів – 3 

студенти, 11 балів – 4 студенти, 12 балів – 6 студентів, 13 балів – 8 студентів, 

14 балів – 8 студентів, 15 балів – 11 студентів, 16 балів – 10 студентів, 17 балів 

 

К"З сер  =  
∑ nЗ i 

 
∑ NЗ 
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– 12 студентів, 18 балів – 16 студентів, 19 балів – 19 студентів, 20 балів – 18 

студентів, 21 бал – 23 студенти, 22 бали – 26 студентів, 23 бали – 24 студенти, 

24 бали – 31 студент, 25 балів – 30 студентів, 26 балів – 33 студенти, 27 балів – 

32 студенти, 28 балів – 10 студентів, 29 балів – 6 студентів, 30 балів – 12 

студентів, 31 бал – 8 студентів, 32 бали – 7 студентів, 33 бали – 10 студентів, 34 

бали – 6 студентів, 35 балів – 5 студентів, 36 балів – 4 студенти. 

За даними карти самооцінки ми розрахували граничні значення 

коефіцієнтів сформованості умінь з методики навчання природознавства: 

К"П min = 10 : 40 = 0,25; 

К"П max  = 36 : 40 = 0,9, 

що дозволило встановити межі коливань коефіцієнтів сформованості умінь для 

різних рівнів. 

Розрахунки меж коливань коефіцієнтів сформованості у майбутніх 

учителів процесуального компонента готовності до організації та здійснення 

навчання природознавства молодших школярів К"П і  (і = 1...28) дозволили 

встановити такі їх значення: для елементарного рівня – 0,25 – 0,47, для 

середнього – 0,48 – 0,69,  для високого – 0,7 – 0,9. 

Далі відповідно до описаної вище методики визначили кількість студентів, 

уміння яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

процесуального компонента: елементарному рівню відповідали уміння 97 

майбутніх учителів початкової школи, середньому – 217 студентів і високому –  

68 студентів. 

Заключний зріз формувального етапу педагогічного експерименту провели 

після закінчення практики шляхом обробки результатів тестів, опитувальників, 

карт самооцінки, як і на попередніх етапах дослідження.  

Результати проведеного дослідження засвідчують достатній рівень 

сформованості процесуального компонента готовності у студентів на 

високому рівні (17,8 %), на середньому рівні сформованості процесуального 

компонента – 56,8 % респондентів, на елементарному рівні – 25,4 %.  

Максимально можлива сума балів NК, яку міг отримати майбутній учитель, 

становила 20 (NК = 10 х 2). 
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За результатами аналізу карти спостереження сформованості 

комунікативного компонента готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності одержали такі дані: від 1до 7 

балів не набрав жоден студент, по 8 балів  – 5 студентів, по  9 балів – 8 студентів, 

по 10 балів – 17 студентів, по 11 балів – 15 студентів, по 12 балів – 22 студенти, 

по 13 балів – 38 студентів, по 14 балів – 46 студентів, по 15 балів – 62 студенти, 

по 16 балів – 75 студентів, по 17 балів – 43 студенти, по 18 балів – 26 студентів, 

по 19 балів – 18 студентів, по 20 балів – 7 студентів. 

Зрозуміло, що мінімальна кількість балів, яку набрали майбутні вчителі, 

становила 8, а максимальна – 20 балів. Ці показники дали можливість 

розрахувати мінімальне і максимальне значення коефіцієнту сформованості у 

студентів комунікативного компонента готовності до формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності КК. Розрахунки 

здійснювалися за формулами (2.17), (2.18): 

К"К min  = 8 : 20 = 0,4; 

К"К max =  20 : 20 = 1. 

Отже, коефіцієнт сформованості у майбутніх учителів комунікативного 

компонента готовності до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів коливається від 0,4 до 1,0. 

Здійснення подальших розрахунків дозволило встановити межі коливань 

елементарного – від 0,4 до 0,6, середнього – від 0,61 до 0,8 і високого – від 0,81 

до 1,0 рівнів сформованості у майбутніх учителів комунікативного компонента 

готовності до зазначеного виду діяльності. 

Визначення кількості студентів, комунікація яких до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів відповідає 

певному рівню готовності, здійснювали за формулою (2.21). 

Одержані значення К"К i співставляли з межами коливань рівнів і 

визначали відповідність між набраними студентами балами nК й рівнями 

сформованості у них комунікативного компонента готовності до формування у 

молодших школярів природознавчої компетентності. 
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За результатами розрахунків встановили кількість студентів, мовленнєві 

вміння та навички яких відповідають кожному з трьох рівнів сформованості 

комунікативного компонента, а саме: елементарному рівню – 67 майбутніх 

учителів початкової школи, середньому – 221 студент і високому – 94 студенти. 

Результати заключного зрізу формувального етапу педагогічного 

експерименту представлені у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Стан сформованості компонентів готовності студентів 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності за результатами формувального етапу експерименту (%) 
 

        Рівні  

                                 Структурні       

                                компоненти 
Елементарний Середній Високий 

Мотиваційний 19,4 53,1 27,5 

Змістовий 22,0 57,0 21,0 

Процесуальний 25,4 56,8 17,8 

Комунікативний 17,5 57,9 24,6 

Середня величина 

сформованості готовності 
21,1 56,2 22,7 

 

Порівняльний аналіз результатів сформованості компонентів готовності 

студентів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і після впровадження експериментальної методики підготовки 

майбутніх учителів початкової школи на формувальному етапі дослідження 

представлений на рис. 3.2. 

Простежується виразна тенденція до зменшення частки студентів, чия 

готовність до формування в учнів предметної природознавчої компетентності 

перебуває на елементарному рівні сформованості, і зростає частка майбутніх 

вчителів, у яких ця особистісна характеристика досягає високого рівня 

сформованості (рис. 3.2). 
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КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ 

Рис. 3.2. Рівні сформованості компонентів готовності майбутніх учителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

на формувальному етапі педагогічного експерименту 

 

Наведена у зведеній таблиці інформація дозволяє простежити динаміку 

рівнів сформованості у майбутніх вчителів готовності на початку 

експериментальної роботи та по її завершенню (табл. 3.5). 

Узагальнимо результати формувального етапу експерименту, 

спрямованого на перевірку ефективності методики підготовки майбутніх 

учителів початкових класів до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів. 

Оцінювання динаміки змін здійснювалось шляхом дослідження рівня 

готовності майбутніх учителів до формування в учнів початкових класів 

природознавчої компетентності до початку спеціальної підготовки, а також на 

основі зіставлення результатів пошукового та формувального етапів 

педагогічного експерименту. 
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Таблиця 3.5 

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності в ході педагогічного експерименту 
 

Структурні 

компоненти 

готовності 

Кількість студентів ( %) 

Констатувальний 

етап 
Формувальний етап Динаміка 

Елемен-

тарний 
Середній Високий Елемен-

тарний 
Середній Високий Елемен-

тарний 
Середній Високий 

Мотиваційний 39,0 48,5 12,5 19,4 53,1 27,5 -19,6 +4,6 +15,0 

Змістовий 44,0 45,0 11,0 22,0 57,0 21,0 -22,0 +12,0 +10,0 

Процесуальний 58,9 33,0 8,1 25,4 56,8 17,8 -33,5 +23,8 +9,7 

Комунікативний 38,5 49,0 12,5 17,5 57,9 24,6 -21,0 +8,9 +12,1 

 

Наведена у таблиці 3.6. інформація дозволяє простежити сформованість 

середнього значення коефіцієнта засвоєння знань майбутніми учителями 

початкової школи до формування у молодших школярів природознавчої 

компетентності у процесі дослідження. 

Таблиця 3.6 

Середнє значення коефіцієнта засвоєння знань на етапах педагогічного експерименту 

Середнє 

значення 

коефіцієнта 

засвоєння знань 

Констатувальний 

етап 

Пошуковий 

етап 

Початковий зріз 

формувального 

етапу 

Заключний зріз 

формувального 

етапу 

К З сер 0,41 0,65 0,46 0,67 

 

Аналіз емпіричного матеріалу здійснювався за такою схемою: 

1) порівняння рівнів готовності на початковому і заключному зрізах 

формувального етапу педагогічного експерименту; 

2) аналіз впливу комплексу педагогічних умов на зміну рівня готовності 

студентів до формування предметної природознавчої компетентності в учнів 

початкових класів. 
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Необхідно було встановити, наскільки суттєвою є різниця між початковим 

та кінцевим етапами формувального етапу педагогічного експерименту. З 

метою перевірки достовірності різниці між результатами початкового і 

заключного зрізів формувального етапу педагогічного експерименту та для їх 

порівняння застосовувався критерій згоди Пірсона (χ2). 

Результати дослідження були перевірені на міру їх випадковості. З цією 

метою застосували критерій однорідності χ2 у разі використання порядкових 

шкал (у нашому експерименті це були бали, що одержували студенти за 

картами самооцінки при визначенні сформованості мотиваційного, змістового, 

процесуального та комунікативного компонентів готовності).  

Для виявлення збігу та розбіжності характеристик груп студентів, які брали 

участь у дослідженні, порівнювали дві статистичні гіпотези: нульову та 

альтернативну. Згідно з нульовою гіпотезою Н0, невідповідність між законами 

розподілу рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до формування 

природознавчої компетентності молодших школярів на початку та по 

завершенню формувального етапу випадкова за кожним із критеріїв. Нульовою 

гіпотезою визначена гіпотеза, за якою розбіжності у характеристиках груп 

відсутні, тобто одержані результати не містять розбіжностей, а альтернативною 

– гіпотеза значимості розбіжностей. Рівень значимості становив 0,05, тобто 

припускали, що вірогідність помилки не перевищує 5 %.  

Статистичні гіпотези перевіряли за кожним із компонентів готовності. Для 

порівняння використали результати початкового і заключного зрізів 

формувального етапу педагогічного експерименту.  

Для даних, виміряних за шкалою рангів (порядковою шкалою), 

використовували критерій однорідності χ2, емпіричне значення якого 

розраховували за формулою [155], яку пропонує Д. Новіков:  

 

                           ,        (3.1) 

 
 

де N – кількість студентів, які брали участь у початковому зрізі 

формувального етапу експерименту,  
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М – кількість студентів, які брали участь у заключному зрізі формувального 

етапу експерименту,  

n – кількість студентів, які виявили певний рівень готовності під  час 

початкового зрізу формувального етапу експерименту,  

m – кількість студентів, які виявили певний рівень готовності під час 

заключного зрізу формувального етапу експерименту,  

L – рівні готовності (у нашому дослідженні L = 3 – елементарний, середній, 

високий рівні).  

Алгоритм визначення достовірності збігу та розбіжностей даних був таким:  

1. Для вибірок, які порівнювали, обчислювали значення χ2 емп – емпіричне 

значення критерію однорідності за формулою 3.1. 

2. Одержані дані співставляли з критичним значенням χ2 0,05 [109, с. 288]. 

3. Аналізували обрахунки і робили висновки щодо випадковості та 

закономірності розбіжностей характеристик.  

За описаним алгоритмом розрахунків визначали критерій однорідності 

щодо сформованості мотиваційного компонента готовності. Це зручно зробити, 

скориставшись даними зведеної табл. 3.7. За ними параметри вибірок такі: на 

початку формувального етапу експерименту N = 382, nм1 = 147, nм2 = 183, nм3 = 

52; по завершенню формувального етапу експерименту М = 382, mм1 = 74, mм2 = 

203, mм3 = 105, (індексом «м» – mм, nм – позначали дані в обчисленні 

мотиваційного компонента готовності).  

Підставивши значення у формулу (3.1) одержували: χ 2 емп м = 382 ∙ 382 ∙ 

[[(147/382) – (74/382)]2 / (147 + 74) + [(183/382) – (203/382)]2 / (183 + 203) + 

[(52/382) – (105/382)]2 / (52 + 105)] = 40,86.  

У нашому дослідженні L = 3 (виділено три рівні готовності). Отже, критичні 

значеня критерію однорідності порівнювали зі значенням L – 1 = 2; χ 2 0,05 = 5,99.  

5,99 < 40,86 Оскільки χ2 0,05 < χ2 емп м – емпіричне значення критерію 

однорідності більше за критичне значення, зробили висновок, що достовірність 

розбіжностей характеристик вибірок становить 95 %, результати дослідження є 

закономірними.  
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Аналогічно мотиваційному компоненту, обчислювали значення критерію 

однорідності для змістового компонента готовності (позначали з індексом «з»). 

Визначили параметри вибірки за даними початкового – N = 382, nз1 = 161, 

nз2 = 175, nз3 = 46 та заключного зрізів формувального етапу педагогічного 

експерименту – М = 382, mз1 = 84, mз2 = 218, mз3 = 80. 

Підставивши дані у формулу 3.1, одержали таке емпіричне значення 

критерію однорідності для змістового компонента готовності студентів до 

формування в молодших школярів природознавчої компетентності: 

χ 2 емп з = 382 ∙ 382 ∙ [[(161/382) – (84/382)]2 / (161 + 84) + [(175/382) – 

(218/382)]2 / (175 + 218) + [(46/382) – (80/382)]2 / (46 + 80)] = 35,02. 

Порівняли критичне значення критерію однорідності зі значенням, 

одержаним у розрахунках: 35,02 > 5,99, тобто χ2 емп з > χ2 0,05. 

Розрахунки дозволили зробити висновок, що й у випадку змістового 

компонента готовності достовірність розбіжностей характеристик вибірок 

констатувального та формувального експериментів становить 95 %.  

За аналогією обчислили значення критерію однорідності для 

процесуального компонента готовності (позначали з індексом «п»). Визначили 

параметри вибірки за даними початкового зрізу формувального етапу – N = 382, 

nп1 = 225, nп2 = 127, nп3 = 30; також заключного зрізу формувального етапу 

педагогічного експерименту – М = 382, mп1 = 97, mп2 = 217, mп3 = 68.  

Підставивши дані у формулу 3.1, одержали таке емпіричне значення 

критерію однорідності для процесуального компонента готовності майбутніх 

учителів початкових класів: 

χ 2 емп п = 382 ∙ 382 ∙ [[(225/382) – (97/382)]2 / (225 + 97) + [(127/382) – 

(217/382)]2 / (127 + 217) + [(30/382) – (68/382)]2 / (30 + 68)] = 91,93. 

Порівняли критичне значення критерію однорідності зі значенням, 

одержаним у розрахунках: 91,93 > 5,99, тобто χ2 емп п > χ2 0,05. 

Спираючись на розрахунки, зробили висновок, що й у випадку 

процесуального компонента готовності достовірність розбіжностей 

характеристик вибірок початкового і заключного зрізів формувального 

експерименту становить 95  %. 
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За тим же алгоритмом обчислили значення критерію однорідності для 

комунікативного компонента готовності (позначали з індексом «к»). Визначили 

параметри вибірки за даними початкового зрізу – N = 382, nк1 = 150, nк2 = 184, nк3 

= 48, а також заключного зрізу формувального етапу експерименту – М = 382, 

mк1 = 67, mк2 = 221, mк3 = 94. 

Підставивши дані у формулу 3.1, одержали наступне емпіричне значення 

критерію однорідності для комунікативного компонента готовності майбутніх 

учителів початкових класів: 

χ 2 емп к = 382 ∙ 382 ∙ [[(150/382) – (67/382)]2 / (150 + 67) + [(184/382) – 

(221/382)]2 / (184 + 221) + [(48/382) – (94/382)]2 / (48 + 94)] = 46,69. 

Порівняли критичне значення критерію однорідності зі значенням, 

одержаним у розрахунках: 46,69 > 5,99, тобто χ2 емп к > χ2 0,05. 

Спираючись на розрахунки, зробили висновок, що й у випадку 

комунікативного компонента готовності достовірність розбіжностей 

характеристик вибірок початкового і заключного зрізів формувального етапу 

експерименту становить 95 %. 

Таким чином, результати дослідження є закономірними і доводять, що ефект 

змін обумовлений використанням експериментальної методики формування у 

майбутніх вчителів готовності до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності (табл. 3.7). 

Отримані результати на формувальному етапі, а також їх статистичне 

підтвердження переконують у тому, що сформованість у майбутніх вчителів 

початкових класів готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності у процесі їх підготовки за 

експериментальною методикою відбувається ефективніше, ніж у масовій 

(загальноприйнятій традиційній) практиці. Це дозволяє стверджувати, що під 

впливом проведеного експерименту у студентів сформувалась підкріплена 

позитивною мотивацією система теоретичних знань та практичних умінь 

навчати природознавству учнів-початківців у майбутній професійній 

діяльності. 
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Таблиця 3.7 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту 

 

     Компоненти 

      готовності                        

                                        Рівні                           

                          сформованості 

Початковий  

зріз 

Заключний  

зріз 
Різниця χ2 

Осіб % Осіб % %  

Мотиваційний 

Елементарний 147 38,5 74 19,4 19,1 

40,86 Середній 183 47,9 203 53,1 -5,2 

Високий 52 13,6 105 27,5 -13,9 

Змістовий 

Елементарний 161 42,2 84 22,0 20,2 

35,02 Середній 175 45,8 218 57,0 -11,2 

Високий 46 12,0 80 21,0 -9,0 

Процесуальний 

Елементарний 225 58,9 97 25,4 33,5 

91,93 Середній 127 33,2 217 56,8 -23,6 

Високий 30 7,9 68 17,8 -9,9 

Комунікативний 

Елементарний 150 39,2 67 17,5 21,7 

46,69 Середній 184 48,3 221 57,9 -9,6 

Високий 48 12,5 94 24,6 -12,1 

Середній показник χ2 ≈ 53,62 

 

Отримані результати на формувальному етапі, а також їх статистичне 

підтвердження переконують у тому, що сформованість у майбутніх вчителів 

початкових класів готовності до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності у процесі їх підготовки за 

експериментальною методикою відбувається ефективніше, ніж у масовій 

(загальноприйнятій традиційній) практиці. Це дозволяє стверджувати, що під 

впливом проведеного експерименту у студентів сформувалась підкріплена 

позитивною мотивацією система теоретичних знань та практичних умінь 

навчати природознавству учнів-початківців у майбутній професійній 

діяльності. 

У ході вивчення впливу розробленої нами методики на готовність 

майбутніх учителів до формування природознавчої компетентності молодших 

школярів з’ясовано, що в цілому було виявлено суттєве підвищення 

показників за кожним з компонентів готовності. 
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Результати формувального етапу педагогічного експерименту вказали на 

доцільність створення навчально-методичного забезпечення та його 

впровадження у освітній процес вищих педагогічних навчальних закладів з 

метою якісної підготовки майбутніх викладачів до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності – складний і 

довготривалий процес. Ефективність розвитку професійної готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до навчання природознавства 

залежить від наявності у студентів професійно-педагогічної спрямованості, 

системи знань, комунікативних умінь, практичних навичок, орієнтування на 

професійну готовність до формування в молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності, рівня педагогічної майстерності, 

сформованості алгоритму продуктивної професійної діяльності. 

Результати пошукового етапу експерименту довели ефективність 

розробленої методики підготовки студентів педагогічних закладів вищої 

освіти до формування в молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності та стали підґрунтям для наступного етапу дослідження. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту вказали на 

доцільність створення навчально-методичного посібника «Навчання 

природознавства у сучасній початковій школі» та його впровадження у 

освітній процес вищих педагогічних навчальних закладів з метою якісної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи  до професійної діяльності. 

Результати, отримані в ході формувального експерименту, дозволили 

виявити рівень підготовленості майбутнього вчителя до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності під час 

професійної підготовки взагалі й кожного її компонента зокрема, а саме: 
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мотиваційного, змістового, процесуального, комунікативного. Впровадження 

розробленої у дослідженні методики сприяло підвищенню рівнів 

мотиваційного, змістового та процесуального компонентів готовності й 

забезпечило їх взаємодію. 

За результатами заключного зрізу сформованість мотиваційного 

компонента готовності на елементарному рівні виявили 19,4 % майбутніх 

учителів, на середньому – 53,1 %, високому – 27,5 % студентів. 

Підвищення рівня мотивації обумовило успішне формування змістового 

та процесуального компонентів готовності майбутніх учителів до формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Так, елементарний рівень сформованості змістового компонента 

готовності діагностували у 22,0  % студентів, середній – у 57,0 %, високий – у 

21,0 % майбутніх учителів.  

Позитивну динаміку виявили у сформованості процесуального 

компонента готовності: елементарному рівню відповідали уміння 25,4 % 

студентів, середньому – 56,8 %, високому – 17,8 % майбутніх учителів. 

Сформованість комунікативного компонента готовності на 

елементарному рівні виявили 17,5 % майбутніх учителів, на середньому – 

57,9 %, високому – 24,6 % студентів. 

Отже, проведене експериментальне дослідження доводить, що 

розроблена методика підготовки майбутніх учителів до формування 

предметної природознавчої компетентності є дієвою та ефективною. 

Висвітлений у розділі матеріал відображено у таких авторських працях 

[129; 130; 136; 210; 259]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні здійснено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення наукового завдання теорії і методики професійної освіти – підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. На підставі результатів проведеного 

дослідження сформульовано такі висновки. 

1. На основі аналізу наукових джерел з’ясовано, що набуття учнями системи 

знань, умінь і навичок з природознавства, ціннісних орієнтацій та складників 

екологічної культури спрямовано на формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності як результату навчання 

природознавства. Предметна природознавча компетентність молодшого 

школяра характеризує його здатність розв’язувати доступні соціально й 

особистісно значущі практичні та пізнавальні задачі, пов’язані з реальними 

об’єктами природи у сфері відносин «людина–природа». Природознавчу 

компетентність як інтегровану, комплексну якість утворюють ціннісний, 

знаннєвий, діяльнісний складники. Результати аналізу наукової літератури з 

підготовки вчителів початкових класів до педагогічної діяльності виявили 

значущість феномену готовності до професійної діяльності та посилену увагу 

науковців до навчання на основі компетентнісного підходу. 

2. Розкрито сутність і структуру готовності майбутніх учителів початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності. З’ясовано, що готовність майбутнього вчителя початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності – це набута під час навчання особистісна якість, що проявляється 

у взаємодії мотиваційних настанов, засвоєних педагогічних і природничих знань, 

сформованих умінь використовувати їх у навчанні природознавства та 

комунікативних умінь і здатності до їх реалізації у процесі формування 

природознавчої компетентності молодших школярів. У її структурі виділяють 

мотиваційний, змістовий, процесуальний, комунікативний компоненти, які 

перебувають у єдності і взаємодії. Доведено, що недостатня сформованість будь-
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якого з них призводить до зниження загального рівня готовності. Виділення 

означених компонентів дає можливість простежити за перебігом підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів, дотримуючись рівневого 

підходу. 

3. З’ясовано практичний стан і виявлено педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності. Результати, здобуті в ході 

констатувального етапу педагогічного експерименту свідчать, що готовність 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності сформовано недостатньо, а 

природознавча підготовка майбутнього вчителя як важливий компонент процесу 

навчання у закладах вищої освіти реалізовується не повною мірою. Усе це 

вказало на необхідність удосконалення підготовки майбутніх учителів до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

шляхом обґрунтування і розроблення відповідної методики цієї підготовки. 

Виявлено педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності: використання активних форм організації навчання (дискусій, 

рольових ігор, тренінгів, проектів); організація групової навчальної діяльності 

студентів; розроблення і впровадження навчальної дисципліни «Навчання 

природознавства в сучасній початковій школі»; залучення студентів до 

самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої на формування у молодших 

школярів предметної природознавчої компетентності; орієнтація завдань 

педагогічної практики на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

4. Експериментальну методику обґрунтовано з урахуванням теоретичних 

засад професійної підготовки майбутніх учителів, загальнодидактичних і 

методичних закономірностей освітнього процесу, із застосуванням діяльнісного 

і компетентнісного підходів, вона охоплює мету професійної підготовки 

(формування у процесі навчання готовності студента як якості, що забезпечує 
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здатність до природознавчо-педагогічної діяльності в школі); ґрунтується на 

активних формах організації навчання студентів, моделюванні майбутньої 

діяльності з формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності, оптимальному використанні індивідуальної, групової, 

фронтальної роботи студентів. Інтегрованим чинником підготовки майбутніх 

учителів початкової школи за експериментальною методикою є навчальна 

дисципліна «Навчання природознавства в сучасній початковій школі», яка 

сприяє розширенню і поглибленню методичних знань, підготовці до формування 

природознавчої компетентності молодших школярів. 

Експериментальна перевірка обґрунтованої методики підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності засвідчила суттєві зміни у рівнях сформованості 

готовності студентів до означеної діяльності. Відбулося зменшення кількості 

студентів з елементарним рівнем сформованості усіх компонентів готовності до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності: 

для мотиваційного компонента – на 19,1%, змістового – на 20,2%, 

процесуального – на 33,5%, комунікативного – на 21,7%. 

У результаті формувального етапу педагогічного експерименту чисельність 

групи студентів із середнім рівнем сформованості мотиваційного компонента 

готовності у майбутніх учителів збільшилась на 5,2 %; змістового – на 11,2 %, 

процесуального – на 23,6 %, комунікативного – на 9,6 %.  

Кількість студентів із високим рівнем сформованості мотиваційного 

компонента досліджуваної якості зросла на 13,9 %, змістового – на 9 %, 

процесуального – на 9,9 %, комунікативного – на 12,1 %. Такі дані 

підтверджують результативність обґрунтованої методики підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності. 

Урахування основних результатів дисертаційного дослідження дає підстави 

запропонувати педагогічним закладам вищої освіти рекомендації на таких 

рівнях:  
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‒ організаційному: упроваджувати обґрунтовану в дослідженні методику 

підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності та навчально-методичне забезпечення в освітній 

процес, коригуючи і доповнюючи їх відповідно до законодавчих та 

організаційних змін в освітньому процесі; 

‒ методичному: модернізувати програми підготовки студентів зі 

спеціальності «Початкова освіта» з урахуванням важливості і необхідності 

підготовки майбутніх учителів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; використовувати основні результати 

дослідження під час розроблення навчально-методичного забезпечення для 

студентів; 

‒ практичному: цілеспрямовано і систематично використовувати активні 

форми організації навчальної діяльності студентів з методики навчання 

природознавства, залучати майбутніх учителів до самостійної пізнавальної 

діяльності, спрямованої на формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності, передбачати завданнями педагогічної практики 

діяльність студентів з формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності; використовувати можливості інформальної 

освіти для підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 

Здійснене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів висвітленої 

теми. Перспективними для подальшого наукового пошуку вважаємо 

дослідження, спрямовані на вивчення функцій різних видів природознавчої 

діяльності у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, створення 

освітнього середовища, сприятливого для підготовки студентів до професійної 

природознавчої діяльності, розвиток готовності учителів початкової школи до 

формування у молодших школярів предметної природознавчої компетентності в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 



 210 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абдуллина О. А. Общепедагогическая подготовка в системе высшего 

педагогического образования : [Для пед. спец. высш. учебн. завед.] / 

О. А. Абдуллина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 141 с. 

2. Авраменко К. Б. Проблема підготовки майбутніх учителів до 

інноваційної діяльності / К. Б. Авраменко // Вісник Чернігівського державного 

педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2006. – Вип. 

38. – С. 48-51.  

3. Акаева Е. Л. Мониторинг профессионального становления будущего 

учителя на основе компетентностного подхода / Е. Л. Акаева // Педагогическая 

диагностика. – 2006. – № 3. – С. 13-18. 

4. Алексюк А. М. Организация самостоятельной работы студентов в 

условиях интенсификации обучения / А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, 

П. И. Подкасистый. – К. : Вища школа, 1993. – 336 c. 

5. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания / 

Б. Г. Ананьев. – СПб. : Питер, 2001. – 272 с. 

6. Андрусенко І. В. Підручник з природознавства як засіб формування 

природознавчої компетентності учнів початкових класів / І. В. Андрусенко, 

Г. П. Бондарчук // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [наук. ред. 

О. М. Топузов]. – К., 2012. – Вип. 12. – С. 280-285. 

7. Антипова Е. Полікультура і толерантність у системі освіти. Роздуми 

про моральність і самовдосконалення особистості / Е. Антипова // Психолог. – 

№ 18-19. – К. : Шкільний світ, 2003. – С. 2-6. 

8.  Байбара Т. М. Компетентнісний підхід в початковій ланці освіти : 

теоретичні засади / Т. М. Байбара // Формування ключових і предметних 

компетентностей молодших школярів: теоретичні аспекти : дайджест 1 / Укл. О. 

В. Онопрієнко. – Донецьк : Каштан, 2011. – С. 31-41. 

9.  Байбара Т. М. Методика навчання природознавства в початкових 

класах : навч. посіб. / Т. М. Байбара – К. : Веселка, 1998. – 338 с. 



 211 

10.  Балл Г. О. Про психологічні засади формування готовності до 

професійної праці / Г. О. Балл // Психолого-педагогічні проблеми професійної 

освіти : наук.-метод. зб. / ред. кол. : І. А. Зязюн та ін. – К., 1994. – 384 с. 

11.  Бальоха А. С. Проблема формування природознавчої компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів / А. С. Бальоха // Зб. наук. праць. 

Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2014. – Вип. 65. – С. 274-279. 

12.  Бахмат Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя початкових 

класів до педагогічного моделювання : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 

Н. В. Бахмат. – К., 2011. – 20 с. 

13.  Бенера В. Є. Розвиток теорії і практики самостійної роботи студентів у 

навчальному процесі вищих закладів освіти України (друга половина ХІХ – 

початок ХХІ ст.) : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Бенера Валентина Єфремівна. 

– К., 2011. – 622 с.  

14.  Беспалько В. П. Элементы теории управления процессом обучения / 

В. П. Беспалько. – Ч. II «Измерение качества процесса обучения». – М. : Знание, 

1971. – 72 с. 

15.  Бех І. Д. Образ сучасної людини у контексті орієнтирів розвивального 

виховання / І. Д. Бех // Світ виховання. – 2010. – № 6. – С. 5-6. 

16. Бібік Н. М. Компетентнісний підхід : рефлексивний аналіз 

застосування // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та 

українські перспективи. Бібліотека : бібліотека з освітньої політики : монографія 

/ [Н.М. Бібік, Л.С. Ващенеко, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, 

О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 

2004. – С. 45-50. 

17. Бібік Н. М. Компетентність і компетенції у результатах початкової 

освіти / Н. М. Бібік // Початкова школа. – 2010. – № 9. – С. 1-4. 

18. Біда О. А. На шляху становлення педагогічного професіоналізму / 

О. А. Біда // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 

Вип. 165. – Черкаси : ЧНУ, 2009. – С. 12-14. 



 212 

19.  Біда О. А. Підготовка майбутніх вчителів до здійснення 

природознавчої освіти у початковій школі : теоретико-методичні засади : 

монографія / О. А. Біда. – К. : Науковий світ, 2002. – 322 с. 

20. Бірюк Л. Я. Комунікативна компетентність майбутнього вчителя 

початкових класів : теорія і технології формування : монографія / Л. Я. Бірюк. – 

К. ; Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2009. – 317 с. 

21.  Бойко А. Науково-методичний супровід професійно-педагогічної 

підготовки вчителя / А. Бойко // Рідна школа. – 2009. – № 12. – С. 31-34. 

22.  Болтенков Н. В. Формирование готовности учителя к 

профессиональной деятельности / Н. В. Болтенков // Педагогическое 

образование и наука.  – 2009. – № 2. – С.87-90. 

23.  Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів  / 

В. І. Бондар. – К. : Вересень, 1996. – 129 с. 

24.  Бондар С. П. Процес формування ключових компетентностей учнів / 

С. П. Бондар // Науковий часопис Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : 

зб. наук. праць / [за ред. проф. В. Д. Сиротюка]. – К. : НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. 32. – С. 44-51.  

25. Борисенко Н. М. Пропедевтика формування природознавчої 

компетентності молодших школярів у процесі фенологічних спостережень 

[Електронний ресурс] / Н. М. Борисенко, Г. М. Семашкіна // Зб. наук. праць 

Херсонського державного університету. Педагогічні науки. – Вип. 65. – Херсон, 

2014. – С. 80-85. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_16 

26. Бочарова О. А. Модернізація вищої школи у сучасній Франції : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. А. Бочарова. – К., 2006. – 20 c. 

27. Будник О. Прогресивні ідеї професійної підготовки вчителя 

початкової школи до соціально-педагогічної діяльності в зарубіжних країнах / 

О. Будник // Обрії. – 2014. – № 1. – С. 11-15. – Режим доступу : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2014_1_5 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_65_16
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9E$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615237
http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2014_1_5


 213 

28. Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до 

формування гуманістичних відносин молодших школярів : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» / І. В. Бужина. – Київ, 2004. – 42 с. 

29. Бутова В. Роль учителя у забезпеченні якості шкільної освіти 

Фінляндії / В.Бутова // Вища школа. – 2017. – № 11 (160). – С. 101-109. 

30. Вашуленко М. С. Методичне підґрунтя професійної мовно-мовленнєвої 

підготовки майбутніх учителів початкових класів / М. С. Вашуленко // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка. Серія : Педагогічні науки. – Вип. 17. – Глухів : ГНПУ ім. О. Довженка, 

2011. – С. 3-9. 

31. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укл. і гол. ред. 

Т. В. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. – 1140 с. 

32. Верзилин Н. М., Корсунская В. М. Общая методика преподавания 

биологии / Н. М. Верзилин, В. М. Корсунская. – М. : Просвещение, 1976. – 384 с.  

33. Вишнякова С. М. Профессиональное образование: словарь. Ключевые 

понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 

1999. – 538 с. 

34. Володько В. М. Основні компоненти загально-педагогічної підготовки 

майбутнього вчителя / В. М. Володько // Проблеми сучасної педагогічної освіти : 

зб. статей Кримського державного гуманітарного інституту. – К., 2001. – Вип. 3. 

– С. 25-42. 

35. Волошенко О. В. Формування готовності майбутнього вчителя до 

педагогічної творчості в умовах коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Волошенко Олена Валентинівна. – К., 2000. – 218 с.  

36. Волошко Л. Б. Професійна компетентність студентів як предмет 

психолого-педагогічного аналізу /Л. Б. Волошко // Наука і сучасність : зб. наук. 

праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 

К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Т. 48. – С. 22-32. 



 214 

37. Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності 

майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності : дис. ... д-ра пед. 

наук : 13.00.04 / Гавриш Ірина Володимирівна. – X., 2006. – 475 с. 

38. Гаратик А. Педагогічна практика як невід’ємна частина процесу 

підготовки педагогів у класичних університетах (на прикладі Вроцлавського 

університету) / А. Гаратик // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного 

університету: традиції, проблеми, перспективи : у 3-х т. – Т. 1 : Підготовка 

педагогічних кадрів у вищій школі : виклики, проблеми, динаміка змін : зб. 

наук. праць / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2013. – С. 178-187. 

39. Гаркуша С. В. Поняття та компоненти професійної готовності 

майбутніх учителів до педагогічної діяльності [Електронний ресурс] / 

С. В. Гаркуша // Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. – Серія : Педагогічні науки. – Чернігів, 2013. – Вип. 110. – С. 198-

201. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_57 

40. Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика «Бакалавр» за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання». – 

К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 58 с. 

41. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки : Вільний вибір. Відкритість. 

Діяльність. Зворотний зв’язок. Ідеальність : посіб. для вчителів / А. О. Гін. – 2-ге 

вид., доп. – Луганськ, СПД Рєзников В. С., 2007. – 100 с. 

42. Гончаренко С. У. Методологические и теоретические основы 

формирования у учащихся средней школы естественно-научной картины мира : 

дис. ... д-ра пед. наук в форме научного доклада :  13.00.01 / Гончаренко Семен 

Устинович. – К., 1989. –  56 с. 

43. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – 

К. : Либідь,  1997. – 374 с. 

44. Горбунова Л. С. Освіта для дорослих : когнітивно-комунікативні 

стратегії і практики : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук : 

09.00.10 «Філософія освіти» / Л. С. Горбунова. – 2015. – 36 с. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2013_110_57


 215 

45. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : 

Психологический аспект / [М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович, 

В. А. Пономаренко и др.]. – Минск : Изд-во «Университетское», 1985. – 206 с. 

46. Гребенев И. В. Дидактика предмета и методика обучения / 

И. В. Гребенев // Педагогика. – 2003. – № 1. – С. 14-20. 

47. Гречок Л. М. Психологічні аспекти професійної підготовки майбутніх 

учителів / Л. М. Гречок, Т. М. Гузій // Вісник Чернігівського державного 

педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – 

Вип. 60. – Чернігів, 2009. – С. 159-163. 

48. Григоренко Л. Самостійна робота як фактор підвищення ефективності 

підготовки майбутніх педагогів до професійної діяльності / Л. Григоренко // 

Рідна школа. – 2005. – № 8. – С. 22-24. 

49. Гриншпун С. С. Свойства нервной системы и профессиональная 

деятельность / С. С. Гриншпун // Школа и производство. – 1995. – № 1. – С. 89-

95. 

50. Гущина Т. Ю. Формирование готовности у будущих педагогов к работе 

с неполными семьями / Т. Ю. Гущина. – Белгород, 1997. – 261 с. 

51. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения : учеб. пособ. для 

студ. высш. учеб. завед. / В. В. Давыдов. – М. : Академия, 2004. – 288 с. 

52. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4-х т. / 

В. И. Даль. – М. : Терра, 1995. – Т. 1. – 800 с. 

53. Демічева І. Ю. Практичні роботи з природознавства, фенологічні 

спостереження, календар погоди / І. Ю. Демічева. – К. : Генеза, 2007. – 78 с. 

54. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова школа. – 

2011. – № 7. – С. 1-18. 

55. Десятов Т.М. Концепція впровадження сучасних стандартів 

професійної освіти у навчальний процес вищої школи на основі 

компетентнісного підходу : зарубіжний досвід / Т. М. Десятов // Порівняльна 

професійна педагогіка : наук. журнал / [гол. ред. Н. М. Бідюк]. – К.  – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 145-153. 



 216 

56. Дик Ю. И. Интеграция учебных предметов / И. Ю. Дик, А. А. 

Пинский, В.В.Усанов // Советская педагогика. – 1987. – № 9. – С. 45- 47. 

57. Драч І. І. Аналіз базових категорій компетентнісного підходу та їх 

співвідношення [Електронний ресурс] / І. І. Драч // Теорія та методика 

управління освітою. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України. – 2013. – № 10. – Режим доступу : 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/8.pdf 

58. Дреєрман М. Г. Становлення і розвиток вищої педагогічної освіти в 

Ізраїлі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 

«Загальна педагогіка та історія педагогіки» / М. Г. Дреєрман. – Одеса, 2007. – 

20 с. 

59. Дронь Н. В. Педагогічні здібності майбутніх педагогів у процесі 

підготовки у ЗВО / Н. В. Дронь // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 

2006. – № 1. – С. 116-121. 

60. Дубасенюк О. А. Аналiз професiйної спрямованостi майбутнiх учителiв 

як фактор оптимiзацiї технологiї педагогiчної освiти / О. А. Дубасенюк // Вища 

педагогiчна освiта. – В. 17. – 1994. – С. 61-65. 

61. Дубасенюк О. А. Теорія і практика професійної виховної діяльності 

педагога : збірник наукових праць / О. А. Дубасенюк // Житомир. держ. ун-т ім. 

І.Франка. – Житомир : ЖДУ, 2005. – С. 345-364. 

62. Дубовицкая Т. Д. Диагностика уровня профессиональной 

направленности студентов / Т. Д. Дубовицкая // Педагогическая наука и 

образование. – 2004. – № 2. – С. 82-86. 

63. Дурай-Новакова К. М. Проблемы и задачи спецкурса 

«Профессиональная готовность студентов к педагогической деятельности» в 

системе подготовки учителя / К. М. Дурай-Новакова // Теория и практика 

высшего педагогического образования. – М. : МГПИ, 1984. – С. 51-59. 

64. Дурай-Новакова К. М. Формирование профессиональной готовности к 

деятельности / К. М. Дурай-Новакова. – М. : Просвещение, 1983. – 356 с. 

http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/8.pdf


 217 

65. Дюкова О. М. Дослідницька діяльність на уроках природознавства в 

початковій школі [Електронний ресурс] / О. М. Дюкова. – Режим доступу : 

http://urok-ua.com/doslidnytska-diyalnist-na-urokah-pryrodoznavstva-v-pochatkovij-

shkoli / 

66. Дьяченко М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности 

/ М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Минск : БГУ, 1976. – 176 с. 

67. Енциклопедія освіти / [Бех І. Д., Бібік Н. М., Биков В. Ю. та ін.]; гол. 

ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

68. Єрмакова С. С. Формування професійно-педагогічних цінностей у 

майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 

С. С. Єрмакова. – Одеса, 2003. – 20 с. 

69. Жаркова І. І. Формування  предметної природознавчої  компетентності 

молодших школярів шляхом використання проектної технології / І. І. Жаркова 

// Наукові записки  Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 

43-49. 

70. Життєва компетентність особистості : наук.-метод. посіб. / За ред. 

Л. В. Сохань, І. І. Єрмакова, Г. М. Нессен. – К. : Богдана, 2003. – 520 с. 

71. Завалевський Ю. Управління процесом професійного зростання 

вчителя / Ю. Завалевський // Рідна школа. – 2012. – № 4-5. – С. 52-58. 

72. Завгородня Т. Проблеми педагогіки : історія, сучасність, перспективи / 

Т. Завгородня. – Івано-Франківськ : Третяк І. – 2008. – 427 с. 

73. Закон України «Про вищу освіту» : станом на 5 вересня 2017 року 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: – 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

74. Занков Л. В. Избранные педагогические труды / Л. В. Занков. – М. : Дом 

педагогики, 1999. – 608 с. 

75. Захарова Н. М. Методика навчання освітньої галузі 

«Природознавство» : робоча навчальна програма / Н. М. Захарова. – Глухівський 

http://urok-ua.com/doslidnytska-diyalnist-na-urokah-pryrodoznavstva-v-pochatkovij-shkoli%20/
http://urok-ua.com/doslidnytska-diyalnist-na-urokah-pryrodoznavstva-v-pochatkovij-shkoli%20/
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


 218 

національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. – Глухів, 

2015. – 32 с. 

76. Зверева М. В. О понятии «дидактические условия» / М. В. Зверева // 

Новые исследования педагогических наук. – М. : Педагогика, 1987. – № 1. – 

С. 29-32. 

77. Звєрєва І.Д. Діагностика моральної вихованості школярів : навч. посіб. 

/ І. Д. Звєрєва, Л. Г. Коваль, П. Д. Фролов. - К. : ІСДО, 1995. – 156 с. 

78. Зимняя И. А. Социальная работа и проблемы подготовки кадров / 

И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки 

специалистов, 1992. – 104 с. 

79. Зязюн І. А. Система освіти у вимірі компетентнісної діяльності й дії 

вчителя та майстерного управління учінням / І. А. Зязюн. –  Вища освіта 

України. – № 3 (дод. 2). – 2014 р. – С. 29-36. 

80. Ігнатенко Н. Компетентнісно-орієнтований підхід у системі 

професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / Н. Ігнатенко // 

Рідна школа. – 2008. – № 10. – С. 46-48. 

81. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 

512 с. 

82. Ільман В. Деякі аспекти вдосконалення професійної підготовки вчителя 

початкової школи : сучасні тенденції / В. Ільман // Рідна школа. – 2011. – № 1-2. 

– С. 30-32. 

83. Исаев Е. И. Становление и развитие профессионального сознания 

будущих педагогов / Е. И. Исаев // Вопросы психологии. – 2000. – № 4. – С. 57- 

66. 

84. Карпова Л. Г. Формування професійної компетентності вчителя 

загальноосвітньої школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. 

наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. Г. Карпова. – Х., 

2004. – 23 с. 

85. Кацова Л. І. Формування професійного інтересу у майбутніх учителів у 

процесі педагогічної практики : автореф.  дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. 



 219 

наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. І. Кацова. – 

Харків, 2005. – 19 с.  

86. Келли Дж. Образование в Канаде : современное состояние и 

тенденции развития / Дж. Келли, Р. Данко, Е. Корзинский // Педагогика. – 2000. 

– № 1. – С. 93-100. 

87. Кічук Н. В. Формування творчої особистості вчителя / Н. В. Кічук . – 

К. : Либідь, 1991. – 96 с. 

88. Кіяшко О. О. Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших 

спеціалістів у вищих навчальних закладах I–ІІ рівнів акредитації : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» / О. О. Кіяшко. – Луганськ, 2001. – 16 с. 

89. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности / В. И. Ковалев ; [отв. 

ред. А. А. Бодалев]. – М. : Наука, 1988. – 191 с.  

90. Коваль Л. В. Сучасні тенденції модернізації професійної підготовки 

майбутніх учителів у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / Л. В. Коваль. 

– Режим доступу : http://chito.in.ua/suchasni-tendenciyi-modernizaciyi-

profesijnoyi-pidgotovki-majb.html 

91. Коваль Л. В. Технологічні карти у професійній підготовці майбутнього 

вчителя початкової школи / Л. В. Коваль // Початкова школа. – 2005. – № 5. – 

С. 37-42. 

92. Ковальчук Л. О. Формування готовності майбутнього педагога до 

інноваційної професійної діяльності / Л. О. Ковальчук // Вісник Запорізького 

національного університету. – 2009. – № 1. – С. 72-81. 

93. Комар О. А. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

застосування інтерактивних технологій : теоретико-методичні аспекти : 

монографія // О. А. Комар. – Умань : РВЦ «Софія», 2008. – 332 с. 

94. Компетентнісний підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські 

перспективи : бібліотека з освітньої політики : монографія / [Н.М. Бібік, 

Л.С. Ващенеко, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, О.І. Пометун, 

О.Я. Савченко та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. 

http://chito.in.ua/suchasni-tendenciyi-modernizaciyi-profesijnoyi-pidgotovki-majb.html
http://chito.in.ua/suchasni-tendenciyi-modernizaciyi-profesijnoyi-pidgotovki-majb.html


 220 

95. Кондрашова Л. В. Морально-психологічна готовність студентів до 

вчительської діяльності / Л. В. Кондрашова. – К. : Вища  школа. 1987. – 57 с. 

96. Кононенко Н. Формування природничо-наукової компетентності 

майбутніх учителів початкової школи / Н. Кононенко // Біологія і хімія в 

сучасній школі. – 2013. – № 4. – С. 42-45. 

97. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-

2016/konczepcziya.html 

98. Короткова Ю. М. Особливості професійної підготовки вчителів 

початкових класів у педагогічних академіях Греції (1934-1991) / 

Ю. М. Короткова // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – № 1 (66). – 

2010. –  С. 107-114. 

99. Красюк Л. Формування готовності майбутніх учителів початкових 

класів до педагогічної діяльності : теоретичний аспект [Електронний ресурс] / 

Л. Красюк // Гуманітарний вісник «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені 

Г. Сковороди» : зб. наук. праць. Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2013. 

– Вип. 28 (1). – С. 156-160. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IM

AGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gvpdpu_2013_28_1_32.pdf 

100. Критерії та компоненти професійного саморозвитку майбутнього 

вчителя фізичної культури / [Курнишев Ю., Курка І., Петричук П., 

Первухіна С.] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [«Історичні, теоретико-

методичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту»], (Чернівці, 

6-7 квітня 2016 р.). – Чернівці, 2016. – С. 131-139. 

101. Кропочева Т. Б. Методика преподавания естествознания в 

педагогическом вузе / Т. Б. Кропочева // Педагогическое образование и наука.  – 

2009. – № 2. – С. 37-43. 

102. Кузнєцова Л. Активізація пізнавальної діяльності на уроках 

природознавства у початкових класах / Л. Кузнєцова // Початкова школа. – 

2013. – № 7. – С. 9-10. 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gvpdpu_2013_28_1_32.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gvpdpu_2013_28_1_32.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gvpdpu_2013_28_1_32.pdf


 221 

103. Кузьма-Качур М. І. Система підготовки студентів педагогічних 

факультетів до краєзнавчої роботи у початковій школі : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / М. І. Кузьма-Качур. – Умань, 2012. – 20 c.  

104. Кузьмина Н. В. Акмеологическая теория повышения качества 

подготовки специалистов образования / Н. В. Кузьмина. – М. : Высш. школа, 

2001. – 144 с. 

105. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / 

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 

106. Кулюткин Ю. Н. Моделирование педагогических ситуаций : проблемы 

повышения качества и эффективности общепедагогической подготовки учителя 

/ Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская. – М. : Педагогика, 1981. – 120 с. 

107. Курлянд З. Н. Професійна усталеність вчителя – основа його 

педагогічної майстерності / З. Н. Курлянд. – Одеса, 1995. – 160 с. 

108. Кушакова І. В. Деякі питання професійної готовності майбутніх 

учителів початкових класів / І. В. Кушакова // Гуманізація навчального процесу : 

зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2009. – С. 66-70. 

109. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике 

/ А. А. Кыверялг. – Таллин : Валгус, 1980. – 334 с. 

110. Лебеденко Ю. М. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти / 

Ю. М. Лебеденко // Гуманізм та освіта : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. 

конф., (Вінниця, 19-21 вересня 2006 р.). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 

2006. – С. 93-95. 

111. Левитов Н. Д. О психологических состояниях человека / Н. Д. Левитов. 

– М. : Просвещение, 1964. – 344 с. 

112. Левченко М. Підготовка вчителів початкової ланки в Канаді 

(Історичний аспект) / М. Левченко // Початкова школа. – 1997. – № 4. – С. 42-44. 

113. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев // 

Избранные психологические произведения : в 2-х т. – М. : Педагогика, 1983. –

304 с. 



 222 

114. Лесик В. Формування у студентів психолого-педагогічної готовності 

до майбутньої професійно-трудової діяльності / В. Лесик // Гуманітарний вісник 

«Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Г. Сковороди» : зб. наук. праць. 

Педагогіка. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 22. – С. 93-96. 

115. Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности 

студентов  педагогических  вузов  к профессиональной деятельности : дис. ... д-

ра пед. наук : 13.00.01 ; 13.00.04 / Линенко Алла Францевна. – К., 1996. – 378 с. 

116. Линенко А. Ф. Педагогічна діяльність і готовність до неї / 

А. Ф. Линенко. – О. : ОКФА, 1995. – 80 с. 

117. Литвиненко С. А. Теоретико-методологічні засади підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і 

методика професійної освіти» / С. А. Литвиненко. – К., 2005. – 40 с. 

118. Мальований Ю. І. Педагогічна сутність гуманізації навчання / 

Ю. І. Мальований, М. І. Алексєєва, В. В. Антоненко та ін. // Гуманізація процесу 

навчання в школі. – К., 2001. – С. 6-15. 

119. Манько В. М. Дидактичні умови формування у студентів професійно-

пізнавального інтересу до спеціальних дисциплін / В. М. Манько // Соціалізація 

особистості : зб. наук. праць Національного педагогічного університету ім. 

М. П. Драгоманова. – К.: Логос, 2000. – Вип. 2. – С. 153-161. 

120. Маслоу А. Мотивация и личность / А. Маслоу ; пер. с англ. – СПб. : 

Питер, 2008. – 352 с. 

121. Матвієнко О. В. Підготовка майбутніх учителів до педагогічної 

взаємодії : монографія / О. В. Матвієнко. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. 

– 384 с. 

122. Матвієнко О. Тенденції розвитку професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи в Україні в контексті інтеграції до світового 

педагогічного простору / О. Матвієнко // Психолого-педагогічні проблеми 

сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. університету імені 



 223 

Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 

2015. – Вип. 53. – С. 381-387. 

123. Митник О. Психолого–педагогічні умови розвитку інтелектуально-

творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної 

підготовки / О. Митник // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 10. 

124. Мозуль І. В. Аналіз досвіду професійної підготовки майбутнього 

вчителя / І. В. Мозуль // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис : 

тем. вип. «Наука і вища освіта» Інтеграція вищої освіти і науки.  – 2015. – № 3. 

– Дод. 1. – С. 173-177. 

125. Мозуль І. В. Експериментальна методика підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності / І. В. Мозуль // Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету. – Глухів : РВВ ГНПУ, 2017. – Вип. 

2 (34). – С. 130-142. 

126. Мозуль І. В. Коммуникативная составляющая готовности учителя 

начальных классов к обучению природоведению младших школьников / 

І. В. Мозуль // Опыт, проблемы и перспективы реализации современных 

педагогических технологий в системе образования : сб. материалов II 

Междунар. науч.-практ. конф., (Архангельск, 13 марта 2015 г.) / Под ред. 

С. А. Герасимова и др. – Архангельск : КИРА, 2015. – Ч. 1. – С. 199-205.  

127. Мозуль И. В. Критерии и показатели диагностики готовности 

будущего учителя начальных классов к профессиональной деятельности / 

И. В. Мозуль // Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического 

процесса в контексте стандартизации образования : сб. науч. статей и 

материалов ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., (Архангельск, 18 марта 2016 г.) / 

Под ред. С. А. Герасимова и др. – Архангельск : КИРА, 2016. – Ч. І. – С. 41-49. 

128. Мозуль І. В. Мотиваційний компонент підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності / І. В. Мозуль // Теоретичні питання культури, 



 224 

освіти та виховання : зб. наук. праць / Заг. ред. проф. О.В. Матвієнко. – 2016. – 

Вип. 54. – С. 108-111. 

129. Мозуль І. В. Навчання природознавства в сучасній початковій школі : 

програма спецкурсу / І. В. Мозуль. – Глухів, РВВ ГНПУ, 2016. – 30 с. 

130. Мозуль І. В. Навчання природознавства в сучасній початковій школі : 

навч. програма спецкурсу, курс лекцій та методичні рекомендації : навч.-метод. 

посіб. / І. В. Мозуль. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 236 с. 

131. Мозуль І. В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності / І. В. Мозуль // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету. – 2017. – Вип. 1 (33). 

– С. 190-199. 

132. Мозуль И.В. Подготовка будущих учителей начальных классов как 

процесс формирования готовности к деятельности / И.В. Мозуль // Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» 

Zbior artykułow naukowych, (Варшава, 28 февраля 2016 г.) – Warzawa : 

Wydawca : Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 26-32. 

133. Мозуль І. В. Проблема готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах модернізації змісту початкової освіти / І.В. Мозуль // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. праць / За ред. проф. 

А.Л. Ситченка. – 2016. – № 1 (52). – С. 238-242. 

134. Мозуль І. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до навчання природознавства молодших школярів в освітній системі 

університету / І. В. Мозуль // Теоретичні питання культури, освіти та 

виховання : зб. наук. праць / За заг. ред. проф. О. В. Матвієнко. – 2015. – Вип. 

51. – С. 133-137. 

135. Мозуль И. В. Пути и средства подготовки будущих учителей к 

формированию у младших школьников предметной природоведческой 

компетентности / И. В. Мозуль // Problems of modern didactics in higher and 



 225 

secondary schools : monograph / The editorship of Professor O. Mykhailychenko. – 

Saarbrücken, Deutschland / Germany : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 

– С. 99-110. 

136. Мозуль І. В. Словник-довідник з природознавства : навч. посіб. / 

І. В. Мозуль. – Глухів : РВВ ГНПУ, 2015 – 116 с. 

137. Мозуль І. В. Структура готовності майбутніх учителів початкових 

класів у контексті сучасних вимог професійної освіти / І. В. Мозуль // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка : зб. наук. праць. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 30. – С. 75-

81. 

138. Мозуль І. В. Сутність предметної компетентності з природознавства 

учнів початкової школи / І. В. Мозуль // Вища освіта України : теорет. та наук.-

метод. часопис : тем. вип. «Наука і вища освіта» – 2015. – № 2. – Дод. 1. – С. 63-

66. 

139. Мозуль І. В. Теоретичне підґрунтя професійної підготовки 

майбутнього вчителя початкової школи до навчання природознавства 

молодших школярів / І. В. Мозуль // Вісник Глухівського національного 

педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Серія : 

Педагогічні науки.  – 2015. – Вип. 27. – С. 132-136.  

140. Мозуль И. В. Формирование коммуникативной компетенции при 

изучении природоведения в процессе подготовки учителя начальных классов / 

И. В. Мозуль // Коммуникативная культура современника: теория и практика 

исследования : материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Новокузнецк, 20 

марта 2014 г.) / Под ред. Л.В. Гордеевой, Т.Ю. Зотовой, А.П. Сурковой. – 

Новокузнецк : РИО НФИ КемГУ, 2014. – С. 187-192.  

141. Мойсеюк Н. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Мойсеюк. – К. : ІЗМН, 2007. 

– 656 с. 

142. Моляко В. О. Психологічна готовність до творчої праці / В. О. Моляко. 

– К. : Знання. – 1989. – 48 с. 



 226 

143. Монахов Н. И. Изучение эффективности воспитания : Теория и 

методика : опыт экспериментального исследования : монография / 

Н. И. Монахов. – М. : Педагогика, 1981. – 144 с. 

144. Мороз І. В. Шляхи удосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів біології в педагогічному університеті / І. В. Мороз // Перспективи 

розвитку сучасної біології : тенденції та напрямки. – Глухів, РВВ Глухівського 

НПУ ім. О. Довженка,  2009. – С. 226-229. 

145. Мороз Л. В. Формування готовності викладачів до виховної роботи зі 

студентською молоддю у методичній діяльності закладів вищої освіти І-ІІ рівнів 

акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. В. Мороз. – К., 2008. – 21 с. 

146. Мороз О. Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О. Г. Мороз, 

О. С. Падалка, В. І. Юрченко. – К. : НПУ, 2003. – 267 с. 

147. Мороз О. Г. Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація / 

О. Г. Мороз, В. О. Сластьонін, Н. І. Філіпенко. – К. : ІЗМН, 1997. – 168 с. 

148. Мукан Н. Програма підготовки вчителя на факультеті освіти 

університету Альберти / Н. Мукан // Гуманітарний вісник Переяслав-

Хмельницький держ. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди : наук.-теорет. зб. Спец. вип. : 

Педагогіка. Вища освіта України і Болонський процес (матеріали Всеукр. 

конф.). – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 254-269. 

149. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із 

навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. 

– 392 с. 

150. Навчання біології у старшій школі на академічному рівні : монографія 

/ [Н. Ю. Матяш., В. В. Вербицький, О. Г. Козленко, Т. В. Коршевнюк]. – К. : 

Педагогічна думка, 2013. – 228 с. 

151. Нарочна Л. К. Методика викладання природознавства / Л. К. Нарочна, 

Г. В. Ковальчук, К. Д. Гончарова.  – К. : Вища школа, 1990. – 316 с. 

152. Національна доктрина розвитку освіти // Професійно-технічна освіта. – 

2002. – № 3. – С. 2-8. 



 227 

153. Нікітчина С. О. З історії становлення та розвитку національної системи 

виховання : монографія / С. О. Нікітчина. – Луцьк, Надстиря, 2001. – 162 с. 

154. Нікітюк Г. В. Формування професійно-педагогічної спрямованості 

майбутніх учителів [Електронний ресурс] / Г. В. Нікітюк // Вісник психології і 

педагогіки : зб. наук. праць Педагогічного інституту Київського університету 

імені Бориса Грінченка. – Вип. 6. – К., 2011. – Режим доступу : 

http://www.psyh.kiev.ua/Нікітюк_Г.В._Формування_професійно-

педагогічної_спрямованості_майбутніх_учителів 

155. Новиков А. М. Основания педагогики : пособ. для авторов учебников 

и преподавателей / А. М. Новиков. – М. : Эгвес, 2010. – 208 с. 

156. Нос Л. С. Дидактичні особливості підготовки вчителів початкової 

школи в Канаді / Л. С. Нос // Педагогіка і психологія. Вісник АПН України. – № 1 

(66). – 2010. – С. 134-143. 

157. Носовець Н. М. Професійна підготовка майбутніх учителів у країнах 

західної Європи / Н. М. Носовець // Вісник Чернігівського національного 

педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів. – № 130. – 2015. – 

С. 68-72. 

158. Ознайомлення з навчально-методичним комплектом з 

природознавства [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/4886/401012/sitepage_1/files/prese

nt1_2.doc 

159. Олексенко Т. Д. Важливість підготовки майбутнього вчителя до 

проведення спостережень з учнями [Електронний ресурс] / Т. Д. Олексенко. – 

Режим доступу : 

http://www.psyh.kiev.ua/Олексенко_Т.Д._Важливість_підготовки_майбутнього_

вчителя_до_проведення_спостережень_з_учнями 

160. Олексенко Т. Д. Навчальна практика з методики викладання 

природознавства : навч. посіб. / Т. Д. Олексенко, В. В. Молодиченко. – 

Мелітополь : Мелітополь, 2006. – 122 с. 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.psyh.kiev.ua/Нікітюк_Г.В._Формування_професійно-педагогічної_спрямованості_майбутніх_учителів
http://www.psyh.kiev.ua/Нікітюк_Г.В._Формування_професійно-педагогічної_спрямованості_майбутніх_учителів
http://visnyk.chnpu.edu.ua/
http://visnyk.chnpu.edu.ua/
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/4886/401012/sitepage_1/files/present1_2.doc
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/4886/401012/sitepage_1/files/present1_2.doc
http://www.psyh.kiev.ua/Олексенко_Т.Д._Важливість_підготовки_майбутнього_вчителя_до_проведення_спостережень_з_учнями
http://www.psyh.kiev.ua/Олексенко_Т.Д._Важливість_підготовки_майбутнього_вчителя_до_проведення_спостережень_з_учнями


 228 

161. Омельяненко Г. А. Особливості педагогічної взаємодії в умовах 

інформаційно-навчального середовища у професійній підготовці майбутніх 

фахівців з фізичного виховання і спорту / Г. А. Омельяненко // Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –  

Харків : ХДАДМ (ХХІІІ), 2009. – № 8. – С. 116-118. 

162. Онаць О. Практика формування професійної компетентності молодого 

вчителя / О. Онаць // Шлях освіти. – 2005. – № 3. – С. 34-40. 

163. Онишків З. М. Організація педагогічної практики студентів у країнах 

зарубіжжя / З. М. Онишків // Педагогічна освіта і наука : традиції, реалії, 

перспективи / Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 10–11 жовтня 2013 року). – 

Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – С. 72-75. 

164. Онищенко Н. Організаційно-методичні засади педагогічної практики 

в системі професійного становлення майбутнього вчителя / Н. Онищенко // 

Рідна школа. – 2012. – № 11. – С. 28-33. 

165. Осипова Т. Ю. Формування професійно орієнтованої особистості 

майбутнього вчителя : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Т. Ю. Осипова. – Одеса, 

2001. – 20 с. 

166. Павлюк В. І. Зміст професійної підготовки майбутніх учителів у 

контексті багаторівневої педагогічної освіти в Канаді [Електронний ресурс] / 

В. І. Павлюк // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. – 

2009. – Вип. 145. – С. 103-106. – Режим доступу : 

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1517/1/zmist_prof_pid_v_kana

di.pdf 

167. Пакулова В. М. Методика преподавания природоведения / 

В. М. Пакулова, В. И. Кузнецова. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с. 

168. Пащенко С. Ю. Підготовка соціальних педагогів до організації 

освітньо-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / С. Ю. Пащенко. – Запоріжжя, 2000. – 19 с. 

http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1517/1/zmist_prof_pid_v_kanadi.pdf
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1517/1/zmist_prof_pid_v_kanadi.pdf


 229 

169. Педагогика : учеб. пособ. для студ. пед. учеб. завед. / [В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов ]. – 4-е изд. – М. : Школа-Пресс, 2000. 

– 512 с. 

170. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / За ред. З. Н. Курлянд. – К. : 

Знання, 2007. – 495 с. 

171. Педагогическая энциклопедия / Гл. ред. Каирова А. И. – М. : Сов. 

энциклопедия, 1988. – Т. 3. – 880 с. 

172. Перетятько В. В. Рівень інтелектуального розвитку як складова 

дидактичної адаптації студента-першокурсника університету [Електронний 

ресурс] / В. В. Перетятько // Вісник Запорізького національного університету – 

2010. – № 2 (13). – С. 223-226. – Режим доступу : 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/ped_2010_2/223-226.pdf 

173. Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване навчання : підготовка вчителя : 

монографія / О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Іліон, 2005. – 272 с. 

174. Пивоварчик М. Підготовка фахівців за спеціальностями напряму 

«Педагогіка» у Вроцлавському університеті / М. Пивоварчик // Педагогічна 

освіта і наука в умовах класичного університету : традиції, проблеми, 

перспективи : у 3 т. – Т. 1 : Підготовка педагогічних кадрів у вищій школі: 

виклики, проблеми, динаміка змін : зб. наук. праць / [за ред. М. Євтуха, 

Д. Герцюка, К. Шмидта]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 100-120. 

175. Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне 

забезпечення : монографія / [О. І. Огієнко, Т. Г. Калюжна, Ю. С. Красильник, 

Л. О. Мільто, Ю. Л. Радченко] ; ред. О. І. Огієнко ; НАПН України, Інститут 

педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : Імекс, 2013. – 223 c. 

176. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології. Інтерактивний 

підручник для педагогів ринкової системи освіти / І. П. Підласий – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2004. – 616 с. 

177. Платонов Ю. П. Социальная психология поведения : учеб. пособ. / 

Ю. П. Платонов. – СПб. : Питер, 2006. – 464 с. 

http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2010/ped_2010_2/223-226.pdf


 230 

178. Побірченко Н. С. Розвиток творчої індивідуальності студентів у процесі 

підготовки до педагогічної діяльності / Н. С. Побірченко // Педагогіка і 

психологія : Вісник АПН України. – 2002. – № 4. – С. 81-88. 

179. Пометун О. І. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в українській освіті // Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті : світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з 

освітньої політики : монографія / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенеко, О.І. Локшина, 

О.В. Овчарук, Л.І. Паращенко, О.І. Пометун, О.Я. Савченко та ін.] ; під заг. ред. 

О. В. Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с. 

180. Пометун О. І. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир 

розвитку сучасної освіти / О. Пометун // Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 65-69. 

181. Пометун О. І. Сучасний урок : Інтерактивні технології навчання : 

наук.-метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; [за ред. О. І. Пометун]. – 

К. : А.С.К., 2004. –192 с. 

182. Поторій Я. І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студента / 

Я. І. Поторій // Практична психологія та соціальна робота. – 2002. – № 2. – С. 36-

39. 

183. Поясик О. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи в контексті компетентнісного підходу / О. Поясик, О. Максимович // 

Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. Сковороди. – 

Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 28. – С. 243-248. 

184. Приходько А. Ф. Формування професійної готовності майбутніх 

соціальних працівників до надання клієнтам соціально-економічних послуг : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.05 / Приходько Аліна Федорівна. – К., 2013. – 192 с. 

185. Пришляк О. Ю. Удосконалення професійної підготовки педагогів 

України у контексті прогресивних ідей зарубіжного досвіду / О. Ю. Пришляк // 

Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал / [гол. ред. Н. М. Бідюк]. – К.  

– Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 269-274. 

186. Проект державного стандарту початкової загальної освіти 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 



 231 

http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Учителю_початкових_класі

в/Проект_державного_стандарту_початкової_загальної_освіти.pdf 

187. Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2011-2012 навчальному році // 

Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2011. – № 17-18. 

– С. 32-42. 

188. Прокоф’єва М. Ю. Міжпредметні зв’язки як засіб підвищення рівня 

професійно-педагогічної підготовки вчителя початкових класів / 

М. Ю. Прокоф’єва // Творча особистість учителя як передумова інноваційних 

процесів у початковій школі : зб. наук. праць. – Житомир, ЖДУ, 2004. – С. 67-70. 

189. Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) : Лист М-ва освіти 

і науки України від 25.04.2001 р. №1/9-168 // Законодавчі та нормативні акти про 

освіту в Україні / [упор. В. Г. Небабин]. – К., 2001. – Т. 3. – С. 660-666. 

190. Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності 

: монографія / [О. А. Дубасенюк, Т. В. Семенюк, О. Є. Антонова]. – Житомир : 

Житомирський державний педагогічний університет, 2003. – 193 с. 

191. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка. – К. : Вища школа, 1982. 

– 165 с. 

192. Пуховська Л. П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі : 

спільність і розбіжності : монографія / Л. П. Пуховська. – К.: Вища школа, 1997. 

— 180 с. 

193. Рекомендація 2006/962/ЄС Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

«Про основні компетенції для навчання протягом усього життя» від 18 грудня 

2006 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975 

194. Рославець Р. М. Природничі поняття в учнів початкових класів, їх 

формування та психологічні особливості / Р. М. Рославець, С. І. Орлова // 

Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки : 

Педагогічні науки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол. : І. О. Смолюк 

та ін.]. – Луцьк, 2012. – № 14 (239). – С. 66-69. 

http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Учителю_початкових_класів/Проект_державного_стандарту_початкової_загальної_освіти.pdf
http://www.soippo.edu.ua/images/Мобільна_сторінка/Учителю_початкових_класів/Проект_державного_стандарту_початкової_загальної_освіти.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_975


 232 

195. Руссков С. П. Подготовка учителей начальных классов к 

профессионально-творческой деятельности в трудовом воспитании 

школьников : дис. ...  канд. пед. наук : 13.00.01 / Руссков Станислав Пименович. 

– Чебоксары, 2000. – 221 с. 

196. Савлучинська Л. Г. Формування природознавчої компетентності учнів 

початкових класів на уроках природознавства / Л. Г. Савлучиньска // Наука і 

освіта. – 2013. – № 6. – С. 111-114. 

197. Савченко О. П. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі 

[Електронний ресурс] / О. П. Савченко // ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал 

«Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Вип. 3. – 

2010. – Режим доступу: http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-

magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/ 

198. Савченко О. Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх 

вчителів початкових класів / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 7. – 

С. 3-6. 

199. Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної 

середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті : 

світовий досвід та українські перспективи : монографія / Під заг. ред. О. В. 

Овчарук. – К. : К.І.С., 2004. – С. 34-47. 

200. Садовець О. В. Професійний розвиток учителів, спрямований на 

підвищення рівня навчальної успішності учнів : досвід США // Порівняльна 

професійна педагогіка : наук. журнал / [гол. ред. Н. М. Бідюк]. – К.  – 

Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 224-231. 

201. Селевко Г. Педагогические компетенции и компетентность / Г. Селевко 

// Сельская школа. – 2004. – № 3. – С. 29-32. 

202. Семиченко В. А. Проблеми і пріоритети професійної підготовки 

[Електронний ресурс] / В. А. Семиченко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. 

– 2007. – Вип. 1. – С. 119-127. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I

MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2007_1_28.pdf 

http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/
http://intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2007_1_28.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2007_1_28.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/peddysk_2007_1_28.pdf


 233 

203.  Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості : підруч. / С. О. Сисоєва 

– К. : Міленіум, 2006. – 344 с. 

204. Сисоєва С. О. Педагогічні технології: проблеми, пошуки, перспективи 

впровадження / С. О. Сисоєва // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 

2002. – № 6. – С. 15-26. 

205. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики : пособ. / 

М. Н. Скаткин. – М. : Педагогика, 1989. – 96 с. 

206. Скворцова С. О. Професійно-комунікативна компетентність учителя 

початкових класів : монографія / С. О. Скворцова, Ю. С. Вторнікова. – Одеса : 

Абрикос Компани, 2013. – 290 с. 

207. Скиба Ю. А. Домінуючі мотиви в науково-дослідницькій діяльності 

студентів першого і другого курсів вищих навчальних закладів України / 

Ю. А. Скиба, Н. Ю. Тітаренко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 

часопис. Тем. вип. « Інтеграція вищої освіти і науки». – Київ, 2015. – № 3. – 

Дод. 1. – С. 231-243. 

208. Сластенин В. А. Профессиональная готовность учителя к 

воспитательной работе : содержание, структура, функционирование / 

В. А. Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего 

педагогического образования. – М. : Просвещение, 1982. – С. 14-28. 

209. Сластенин В. А. Технология профессионально-личностного развития 

будущего учителя, его готовности к организации воспитательного процесса в 

образовательном учреждении / В. А. Сластенин. – М., 1994. – 175 с. 

210. Словник термінів для учнів початкових класів : пос. для 

загальноосвітніх навч. закл. / за наук. ред. М. С. Вашуленка (у співавт. 

В. О. Собко, Г. С. Демидчик, О. В. Ігнатенко, І. В. Мозуль та ін.). – К. : Освіта, 

2016. – 128 с. 

211. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования : от 

деятельности к личности : учеб. пособ. / С. Д. Смирнов. – М. : Академия, 2005. – 

400 с. 



 234 

212. Смолянюк Н. М. Організація природничої освіти молодших школярів 

у загальноосвітніх закладах України (друга половина ХХ століття) : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна 

педагогіка та історія педагогіки» / Н. М. Смолянюк. – Київ, 2010. – 20 с. 

213. Cовгіра С. В Теоретико-методичні основи формування екологічного 

світогляду майбутніх учителів у вищих педагогічних навчальних закладах : 

монографія / С. В. Совгіра. – К. : Науковий світ, 2008. – 346 с. 

214. Старєва Г. М. Формування творчої активності майбутніх педагогів / 

Г. М. Старєва // Науковий вісник Миколаївського державного педагогічного 

університету. Серія : Педагогічні науки. – 2000. – В. 3. – Т. 1. – С. 82-87. 

215. Степанюк А. В. Методологічні та теоретичні основи формування 

цілісності знань школярів про живу природу : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія 

педагогіки» / А. В. Степанюк. – К. : 1997. – 36 с. 

216. Сущенко А. В. Теоретико-методичні основи гуманізації педагогічної 

діяльності вчителя  в  основній школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 

А. В. Сущенко. – Харків, 2004. – 44 с. 

217. Табальчук С. В. Створення оптимального освітнього середовища для 

формування ключових та предметних компетентностей молодших школярів на 

уроках природознавства за новим Державним стандартом початкової загальної 

освіти [Електронний ресурс] / С. В. Табальчук. – Режим доступу : 

http://pres.in.ua/kurs-prirodoznavstva-v-pochatkovij-shkoli-vidigraye-osoblivo-v.html  

218. Танська В. В. Методика навчання природознавства у початковій школі : 

навч.-метод. посіб. / В. В. Танська, А. М. Мокрицька. – Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка, 2014. – 236 с. 

219. Тарасова О. Творче мислення фахівця як передумова розвитку його 

професійної мобільності / О. Тарасова // Обрії. – 2015. – № 2. – С. 27-29. 

220. Теоретичні засади науково-дослідницької діяльності суб’єктів 

освітнього процесу університетів : практ. посіб. / Авторський колектив : 

http://pres.in.ua/kurs-prirodoznavstva-v-pochatkovij-shkoli-vidigraye-osoblivo-v.html


 235 

В. Майборода, О. Ярошенко, Я. Скиба ; за ред. О. Ярошенко. – Київ : Інститут 

вищої освіти НАПН України, 2015. – 174 с. 

221. Теория и практика педагогического эксперимента / Под ред. 

А. И. Пискунова, Г. В. Воробьёва. – М. : Педагогика, 1979. – 208 с. 

222. Толочик А. І. Сучасні тенденції підготовки вчителів у Великобританії 

/ А. І. Толочик // Науковий вісник Миколаївського державного університету 

імені В. О. Сухомлинського. Серія : Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 1.33. – С. 

128-131. 

223. Топузов О. Теоретико-методичні засади особистісно орієнтованого 

навчання предметів природничого циклу/ О. Топузов // Рідна школа. – 2012. – 

№ 1-2. – С. 13-16. 

224. Троцко Г. В. Теоретичні та методичні основи підготовки студентів до 

виховної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. 

на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика 

професійної освіти» ; 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / 

Г. В. Троцко. – К., 1997. – 54 с. 

225. Турчин А. І. Підготовка вчителів для закладів професійної освіти у 

Німеччині : дис…. канд. пед. наук : 13.00.04 / Турчин Андрій Іванович. – 

Тернопіль, 2003. – 284 с. 

226. Узнадзе Д. Н. Теория установки / Д. Н. Узнадзе ; [под ред. 

Ш. А. Надирашвили, В. К. Цаава]. – М. : Издательство «Институт практической 

психологии», Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. – 448 с. 

227. Український радянський енциклопедичний словник. – У 3-х тт. – Т. 2. – 

Вид. друге. – К. : Головна редакція Української радянської енциклопедії. – 1987. 

– 735 с. 

228. Урсул А. Д. Философия и интегративно-обучающие процессы / 

А. Д. Урсул. – М. : Наука, 1981. – 367 с. 

229. Ушинский К. Д. Избранные педагогические сочинения / 

К. Д. Ушинский / М. : Педагогика, 1974. – 1024 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9672496:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.


 236 

230. Філософський словник / Під ред. В. І. Шинкарука. – 2-е вид., перероб. і 

доп. – К. : УРЕ, 1986. – 800 с. 

231. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход : 

учеб. пособ. для студ. высш. учеб. завед. / Ю. Г. Фокин.  – М. : Академия, 2006. – 

240 с. 

232. Формування і розвиток природознавчих уявлень та понять в початковій 

школі. Схема розвитку уявлень та понять [Електронний ресурс] – Режим 

доступу : http://www.studfiles.ru/preview/5775571/ 

233. Формування природознавчої компетентності молодшого школяра 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.myshared.ru/slide/1197252/ 

234. Холодная М. А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / 

М. А. Холодная. – СПб. : Питер, 2002. – 272 с. 

235. Хомич Л. О. Професійно-педагогічна підготовка вчителя початкових 

класів / Л. О. Хомич. – К. : Магістр-S, 1998. – 201 с. 

236. Хомич Л. О. Система психолого-педагогічної підготовки вчителя 

початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 

13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / Л. О. Хомич. – К., 1999. – 38 с. 

237. Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное 

образование. – 2003. – № 2. – С. 58-64. 

238. Цюрюпа С. В. Формування природознавчої компетентності молодших 

школярів в умовах впровадження Державного стандарту початкової школи та 

формування загальнолюдських моральних цінностей на духовній спадщині 

В.О.Сухомлинського [Електронний ресурс] / С. В. Цюрюпа. – Режим доступу : 

http://pedvistavka.at.ua/publ/pochatkova_ta_doshkilna/pochatkova_osvita/formuvann

ja_prirodoznavchoji_kompetentnosti_molodshikh_shkoljariv/16-1-0-279 

239. Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції 

педагогічної діяльності : монографія / В. М. Чайка ; [за ред. Г. В. Терещука]. – 

Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 275 с. 

http://www.studfiles.ru/preview/5775571/
http://www.myshared.ru/slide/1197252/
http://pedvistavka.at.ua/publ/pochatkova_ta_doshkilna/pochatkova_osvita/formuvannja_prirodoznavchoji_kompetentnosti_molodshikh_shkoljariv/16-1-0-279
http://pedvistavka.at.ua/publ/pochatkova_ta_doshkilna/pochatkova_osvita/formuvannja_prirodoznavchoji_kompetentnosti_molodshikh_shkoljariv/16-1-0-279


 237 

240. Черненко Г. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

проведення уроків природознавства / Г. М. Черненко // Наукові записки 

Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія : 

Педагогічні та історичні науки. – К., 2014. – Вип. 121. – С. 243-250. 

241. Черненко Г. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових 

класів до формування природничих понять у молодших школярів [Електронний 

ресурс] / Г. Черненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального 

закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Вип. 28 (1). – 

С. 304-308. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_59 

242. Чернякова Ж. Ю. Професійно-педагогічна підготовка вчителя у 

контексті інтернаціоналізації освітнього простору Великої Британії : 

компетентнісний підхід / Ж. Ю. Чернякова // Порівняльна професійна 

педагогіка : наук. журнал / [гол. ред. Н. М. Бідюк]. – К.  – Хмельницький : ХНУ, 

2013. – № 1 (5). – С. 154-162. 

243. Чувакова Т. Г. Професійне становлення молодого вчителя у США : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.04 / Чувакова Тетяна Григорівна. – К., 2004. – 234 с. 

244. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших 

школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 

«Теорія і методика професійної освіти» / Ю. Д. Шаповал. – Х., 2007. – 20 с. 

245. Шапошнікова І. М. Підвищення ефективності підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до проектування уроку : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / Шапошнікова Ірина Миколаївна. – К., 1993. – 149 с. 

246. Шапошнікова І. М. Тенденції перебудови системи підготовки вчителя 

початкових класів / І. М. Шапошнікова // Підготовка вчителя початкової школи 

в умовах нової парадигми освіти : матеріали Міжнар. наук.-метод. конф. – К., 

2004. – С. 77-80. 

247. Шестакова Т. В. Формування готовності майбутніх педагогів до 

професійного самовдосконалення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669724:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.,%D1%96%D1%81%D1%82.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669724:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.,%D1%96%D1%81%D1%82.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669724:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.,%D1%96%D1%81%D1%82.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9671961
http://nbuv.gov.ua/UJRN/gvpdpu_2013_28_1_59


 238 

пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 

Т. В. Шестакова. – К., 2006. – 20 с. 

248. Шишов С. Понятие компетентности в контексте качества образования 

/ С. Шишов // Дайджест педагогических идей и технологий. Школа-парк. – 2002. 

– № 3. – С. 20-21. 

249. Штульман Э. А. Специфика методического эксперимента / 

Э. А. Штульман // Сов. педагогика. – 1988. – № 3. – С. 61-65. 

250. Шулдик В. І. Технологічний підхід при викладанні природознавчих 

дисциплін у педвузі: навч.-метод. посіб. / В. І. Шулдик – Умань : ПП Жовтий, 

2012. – 310 с. 

251. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – 

М. : Педагогика, 1989. – 554 с. 

252. Юзбашева Г. Розвиток педагогічної компетентності вчителя засобами 

природничих дисциплін / Г. Юзбашева // Вересень : Науково-методичний, 

інформаційно-освітній журнал. – 2005. – № 3. – С. 12-17. 

253. Юр’єва К. А. Дослідження готовності вчителів початкових класів до 

роботи в умовах політехнічного соціуму / К. А. Юр’єва // Гуманізація 

навчального процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ: СДПУ, 2009. – С. 145-150. 

254. Юрченко В. Оцінні ставлення в педагогічній взаємодії / В. І. Юрченко 

// Освіта і управління. – 1998. – № 4. – С. 91-98. 

255. Ягодовский К. П. Вопросы общей методики естествознания / 

К. П. Ягодовский – М. : Гос. уч-пед. изд. Минпроса РСФСР, 1951. – 234 с. 

256. Ягупов В. В. Педагогіка: навч. посіб. / В. В. Ягупов – К. : Либідь, 2003. 

– 560 с. 

257. Яковлева Н. М. Теория и практика педагогического творчества / 

Н. М. Яковлева. – Челябинск : ЧПИ, 2007. – 68 с. 

258. Яремчук С. В. Професійно-педагогічна спрямованість особистості 

майбутнього вчителя / С. В. Яремчук // Педагогіка і психологія : Вісник АПН 

України. – 2001. – № 1. – С. 89-96. 



 239 

259. Ярошенко О. Г. Феномен готовності майбутніх учителів початкових 

класів до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності : теоретичний аспект і практичний стан / О. Г. Ярошенко, 

І.В. Мозуль // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка : науковий журнал. Педагогічні науки / [гол. ред. П. Ю. Саух, відп. ред. 

Н. А. Сейко]. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 303-307. 

260. Ярошенко О. Г. Методична підготовка майбутніх учителів: реальний 

стан і шляхи до вдосконалення / О. Г. Ярошенко // Вища освіта України. – 2004. 

– № 1. – С. 69-73. 

261. Ярошенко О.Г. Особливості діагностики професійно-практичної 

підготовки студентів педагогічних спеціальностей / О. Г. Ярошенко. – 

Підготовка майбутнього вчителя хімії до впровадження Державного стандарту 

базової та повної загальної середньої освіти : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. / за ред. О. А. Блажка. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. – С. 

60-63. 

262. Ярошенко О. Г. Проблеми групової навчальної діяльності школярів: 

дидактико-методичний аспект : монографія / Ярошенко О. Г. – К. : Станиця, 1999. 

– 245 с. 

263. Ярошенко О. Г. Формирование у учителей общеобразовательных школ 

готовности к освоению передового педагогического опыта : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Ярошенко Ольга Григорьевна. – К., 1986. – 178 с. 

264. Characterizing Initial Teacher Education in Canada : Themes and Issues 

[Electronic resource] / [M. Gambhir, K. Broad, M. Ewans, J. Gaskel]. – Mode of access 

: http://www.intlalliance.org/Canada 

265. Fishman B. Linking teacher and student learning to improve professional 

development in systemic reform / B. Fishman, R. Marx, S. Best, R. Tal // Teaching  and 

Teacher Education. – 2003. – 19 (6). – P. 643-658. 

266. Fullan M. The new meaning of educational change (third edition) / 

M. Fullan. – Toronto, Ontario : Irwin Publishing, 2001. – P. 246-247. 

http://www.intlalliance.org/Canada


 240 

267. Husen T. Schooling in Modern European Society. A Report of the Academia 

Europaea / T. Husen, A. Tuijnmann, W. D. Hall. – Oxford, Pergamon Press. – 1992. – 

186 p. 

268. Karjalainen A. High Quality of Teaching and Learning / A. Karjalainen // A 

Top Priority at the University of Oulu. – 1996. – P. 111-113. 

269. Kubitskey B. The relationship between professional development and 

student learning : exploring the link through design research / B. Kubitskey, 

B. Fishman, R. Marx. – University of Michigan : Centre for Highly Interactive 

Computing in Education, 2002. – P. 18-21. 

270. Mozul Iryna. About place of the special course of «Studies of Natural Science 

at modern initial school» in system of professional  preparation of future teachers of 

initial school to forming for students of competence of  natural scientist / Iryna Mozul 

// Матеріали V наук.-пед. читань молодих учених, магістрантів, студентів 

іноземними мовами «The  21st  Century Challenges in Education and Science» / за 

заг. ред. Н.М. Лавриченко. – Cуми : Вінніченко М.Д., 2017. – Вип. 4. – С. 226-

229. 

271. Naish M. Teacher Education Today // Normal J. Graves. Initial Teacher 

Education. – L. Kogan Page, 1990. – P. 25-47. 

272. Novitska Inessa. Determining the level of preparation of future teachers of 

natural and mathematical scienses to the solution of educational problems / Inessa 

Novitska // Journal L'Association 1901 «Sepike». – Osthofen, Deutschland. – Poitiers, 

France. – Los Angeles, USA. – 2014. – Edition 05. – P. 68-71. 

273. Sahlberg P. The Secret to Finland`s Success : Educating Teachers / Pasi 

Sahlberg. – Stanford : Stanford Center for Opportunity Policy in Education, 2010. – 8 p. 

274. Schrats M. What is a "European Teacher" [Electronic resource] / M. Schrats. 

– Mode of access : http://www.pa-feldkirch.ac.at/entep/ 

275. Shelechty P. Reform on Teacher Education / P. Shelechty. – Washington 

D. C., American Association of Colleges of Education, 1990. – P. 10-96. 

276. Somerville M. A pedagogy of "organized chaos" : ecological learning in 

primary schools / M. Somerville, M. Green // Children, Youth and Environments [E]. 

– Vol 21. – Issue 1, University of Colorado. – United States, 2011. – P. 14-34. 

http://www.pa-feldkirch.ac.at/entep/


 241 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Анкета виявлення рівня сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності 

 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і дати відповіді на запитання анкети, обравши потрібне. 

Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому 

вигляді. Заздалегідь вдячні за співпрацю! 

 
Факультет, курс ______________________ 
 

1. Чи вважаєте Ви, що вивчення природознавства має позитивний вплив на учнів 
початкових класів? (Підкресліть) 

а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
2. Чи вважаєте Ви, що кожен вчитель початкових класів повинен володіти 

природознавчою компетентністю? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
3. Чи вважаєте Ви, що володіння методикою навчання природознавства вчителем сприяє 

розвитку предметної природознавчої компетентності учнів? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
4. Чи відчуваєте Ви потребу у формуванні власної природознавчої компетентності з 

метою її розвитку в молодших школярів? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
5. Який мотив у Вас домінує в процесі вивчення дисциплін природничо-наукового 

циклу? (Підкресліть) 
а). Оволодіння новими знаннями. 
б). Професійна майстерність. 
в). Покращення навичок спілкування. 
г). Інша відповідь. 
6. Чи вважаєте Ви доцільною підготовку студентів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
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Продовження додатка А 

7. Хотіли б Ви отримати спеціальну підготовку з методики навчання природознавства 
для успішного здійснення своїх професійних обов’язків? (Підкресліть) 

а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
8. Чи є у Вас бажання підвищувати власну професійну готовність до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
9. Чи задоволені Ви результатами своєї практичної природознавчої діяльності на 

педагогічній практиці? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
10. Чи зацікавлюють Вас нові ідеї, пов’язані із формуванням у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
11. На Вашу думку, чи обов’язково завдання формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів повинно супроводжувати професійну діяльність 
вчителя початкових класів? (Підкресліть) 

а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
12. Чи є у Вас прагнення передати свої природознавчі знання та вміння школярам? 

(Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
13. Чи цікаво Вам опановувати інноваційними формами, методами та прийомами 

вивчення природознавства, які зможете практично використати в роботі з учнями початкових 
класів? (Підкресліть) 

а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
14. Чи є у Вас бажання вчити дітей природознавству? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 

 

Обробка результатів: 
 

Відповіді студентів оцінювалися за 2-бальною шкалою: 

Так – 2 бали; відповіді Скоріше так, ніж ні та Скоріше ні, ніж так – 1 бал; Ні – 0 балів. 
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Додаток Б 

Карта самооцінки 1 (дослідження мотиваційного компонента готовності) 

 

Факультет, курс 

Показники бали 

0 1 2 

Потреба у цілеспрямованому та систематичному 

формуванні природознавчої компетентності у 

молодших школярів 

   

Потреба у розширенні природничо-наукових та 

методичних знань  

   

Інтерес до спілкування з учнями про природу на 

уроках і в позаурочний час, проведення 

різноманітних заходів з природознавства 

   

Прагнення  до  використання  активних  методів  

навчання природознавства у професійній діяльності 

   

Прагнення до використання інноваційних технологій 

навчання природознавства у початковій школі 

   

Бажання створювати авторські розробки для 

формування природознавчої компетентності у 

молодших школярів 

   

Прагнення до систематичного оновлення навчально-

методичних матеріалів з методики навчання 

природознавства молодших школярів 

   

Разом  

 

Кількісні показники оцінювання та їх характеристики були такими: 

 «0» балів одержували студенти, які не виявляли бажання до 

формування природознавчої компетентності у молодших школярів під час 

проведення уроків та у позаурочній роботі; 

 балом «1» оцінювали майбутніх учителів, які виявляли епізодичні 

прагнення до зазначеної вище діяльності;  

 балом «2» – студентів, які виявляли стійке бажання до  систематичного 

та цілеспрямованого формування природознавчої компетентності у 

молодших школярів у своїй професійній діяльності. 
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Додаток В 

Термінологічний диктант для виявлення рівня знань 

майбутніх учителів початкової школи з природознавства 
 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і дати тлумачення природничих термінів і понять. Анкета 

анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому вигляді. 

Заздалегідь вдячні за співпрацю! 
 

Факультет, курс ______________ 

1. Астероїди – _______________________________________________________ 

2. Галактика –_______________________________________________________ 

3. Літосфера – _______________________________________________________ 

4. Атом – ___________________________________________________________ 

5. Барометр – _______________________________________________________ 

6. Височина – _______________________________________________________ 

7. Гномон – _________________________________________________________ 

8. Дифузія – ________________________________________________________ 

9. Доба – ___________________________________________________________ 

10. Екватор – _______________________________________________________ 

11. Звук – __________________________________________________________ 

12. Горизонт – ______________________________________________________ 

13. Клітина – ________________________________________________________ 

14. Конвекція – ______________________________________________________ 

15. Материк – _______________________________________________________ 

16. Магма – _________________________________________________________ 

17. Мінерали – ______________________________________________________ 

18. Орбіта – _________________________________________________________ 

19. Плавлення – _____________________________________________________ 

20. Орган – _________________________________________________________ 

21. Погода – ________________________________________________________ 

22. Реакція – ________________________________________________________ 

23. Спектр – ________________________________________________________ 

24. Фільтрація – _____________________________________________________ 

25. Частота – ________________________________________________________ 

26. Зорі – ___________________________________________________________ 

27. Хімічний елемент – _______________________________________________ 

28. Речовина – ______________________________________________________ 

29. Теплопровідність – _______________________________________________ 

30. Рельєф – ________________________________________________________ 

Обробка результатів: 
Правильна відповідь – 1 бал, неправильна відповідь – 0 балів. 
Максимальна кількість балів за тест – 30. 
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Додаток Г 

Тестові завдання 

для визначення рівня сформованості змістового компонента 

готовності майбутніх учителів початкових класів до формування 

предметної природознавчої компетентності у молодших школярів 

 

Оберіть правильну відповідь: 

1. Методика навчання природознавства – це… 

- педагогічна наука про процес навчання, виховання і розвитку під час вивчення 

предмету «Природознавство», а також форми, методи та засоби навчання змісту цього 

предмету; 

- педагогічна наука про процес навчання під час вивчення предмету «Природознавство»; 

- педагогічна наука про процес навчання, виховання і розвитку під час вивчення 

предмету «Природознавство». 

2. Предметом методики навчання природознавства є: 

- процес засвоєння курсу «Природознавство»; 

- процес навчання і виховання у процесі вивчення природознавства; 

- закономірність зв’язків між складовими навчального процесу. 

3. Які з наведених принципів лежать в основі курсу «Методика навчання 

природознавства»? 

- загальнопсихологічні; 

- специфічні; 

- принцип зв’язку з життям. 

4. З наведеного переліку принципів, які лежать в основі курсу «Методика навчання 

природознавства», до загальнодидактичних відносяться: 

- систематичності, врахування індивідуальних і вікових можливостей, принцип зв’язку 

навчання з життям, сезонності; 

- послідовності, зв’язку навчання з життям, систематичності, історико-краєзнавчий, 

природовідповідності; 

- систематичності, послідовності, природовідповідності, зв’язку навчання з життям. 

5. Оберіть етапи комбінованого уроку: 

- перевірка домашнього завдання, актуалізація опорних знань, повідомлення теми, мети 

та завдань уроку, сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу, осмислення, 

узагальнення і систематизація, підсумок уроку, домашнє завдання; 

- актуалізація чуттєвого досвіду учнів, повідомлення теми, мети та завдань уроку, 

сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу, осмислення, узагальнення і 

систематизація, підсумок уроку, домашнє завдання; 

- мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми, мети та завдань уроку, 

повторення й узагальнення, підсумок уроку, домашнє завдання. 

6. Хто з відомих педагогів надавав перевагу предметній наочності? 

- К.Д. Ушинський; 

- Я.А. Коменський; 

- В.О. Сухомлиський. 

7. Урок-екскурсія – це: 

- одна з форм організації навчального процесу, яка потребує застосування активних 

методів навчання; 

- робота з конкретними предметами, що вивчаються, а не із зображеннями; 

- форма організації навчально-виховного процесу, коли безпосередньо у природо ньому 

оточенні вивчаються реальні предмети та явища, певні процеси. 
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8. Екскурсії, на яких забезпечується необхідний мінімум знань і умінь, які будуть 

основою для подальшого вивчення теми: 

- вступні 

- поточні 

- узагальнюючі 

- комплексні 

9. Назвіть приклади інтерактивних методів для вивчення природознавства: 

- бесіда, дискусія, спостереження; 

- урок, семінар, конференція; 

- робота в парах, незакінчені речення, робота в малих групах. 

10. Диференційоване навчання базується на: 

- виділенні кількох рівнів вимог до знань, умінь та навичок учнів; 

- урізноманітненні завдань за способами виконання; 

- поєднанні матеріалу кількох навчальних предметів для вивчення теми. 

11. Визначте рівні підготовки диференційованого навчання: 

- обов’язковий; 

- достатній; 

- середній; 

- основний; 

-підвищений. 

12. Розкрийте сутність поняття «форма організації навчання»: 

- зовнішній вияв узгодженої діяльності вчителя та учнів; 

- спосіб взаємопов’язаної діяльності вчителя та учнів; 

- це урок, екскурсія, домашня, самостійна робота; 

- зовнішній вияв узгодженої діяльності вчителя та учнів, яка здійснюється у певному 

режимі та згідно з регламентом. 

13. Визначіть загальні форми організації навчання: 

- словесні, наочні, практичні; 

- урок, екскурсія, домашня, самостійна робота, семінар, екзамен, залік; 

- Бел-ланкастерська форма навчання, Дальтон-план, бригадно-лабораторна форма 

навчання; 

- індивідуальна, групова, колективна. 

14. До спеціальних форм організації навчання відносять: 

- індивідуальна, групова, колективна; 

- словесні, наочні, практичні; 

- Бел-ланкастерська форма навчання, Дальтон-план, бригадно-лабораторна форма 

навчання; 

- урок, екскурсія, домашня, самостійна робота, семінар, екзамен, залік. 

15. У роботах якого педагога вперше отримала наукове обґрунтування класно-урочна 

система навчання? 

- І. Песталоцці; 

- А. Дістерверга; 

- К.Д. Ушинського; 

- Я.А. Коменського. 
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16. Визначіть форму організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з метою 

поглибленого вивчення окремих тем, проблем, яка проводить з усіма учнями класу? 

- семінар; 

- урок; 

- домашня робота; 

- екскурсія. 

17. Як називаються уроки, які поєднують споріднений матеріал кількох навчальних 

дисциплін? 

- предметні; 

- інтегровані; 

- комбіновані; 

- міжпредметних зв’язків. 

18. Як називається зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що 

здійснюється у встановленому порядку і в певному режимі? 

- урок; 

- гурткова робота; 

- гра; 

- екскурсія. 

19. Оберіть класифікацію уроків за дидактичною метою: 

- урок засвоєння нових знань, урок формування вмінь і навичок, урок узагальнення і 

систематизації знань, комбінований; 

- урок-екскурсія, урок-усний журнал, урок-подорож, урок-драматизація; 

- комбінований урок, інтегрований, предметний, екскурсія, гра. 

20. Структура уроку залежить від: 

- творчого характеру роботи вчителя з конкретним класом; 

- методів і засобів навчання; 

- місця уроку в загальній системі уроків; 

- основної дидактичної мети. 

21. Визначіть види екскурсій за місцем проведення: 

- вступна, поточна, підсумкова; 

- тематична, комплексна; 

- індивідуальна, групова, колективна; 

- виробнича, природнича, краєзнавча. 

22. Визначіть види самостійної домашньої роботи учнів за способом виконання: 

- індивідуальна, групова, колективна; 

- диференційована, групова, фронтальна; 

- словесна, наочна, практична; 

- усна, письмова, практична. 

23. Назвіть автора першого підручника з природознавства: 

- К.П. Ягодовський; 

- В.Ф. Зуєв; 

- О.Я. Герд; 

- К.Д. Ушинський.  

24. Дайте визначення сутності поняття «практична навичка»: 

- спосіб виконання певної дії; 

- автоматизована дія (повторення); 

- спосіб виконання завдання в змінних умовах. 
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25. З’ясуйте за допомогою поданих нижче варіантів, що таке уявлення: 

- чуттєво-наочний образ предметів або явищ, які раніше діяли на органи чуття; 

- форма думки, яка відображає істотні ознаки і відношення предметів та явищ реального 

світу. 

26. Різнобічно оцініть подані варіанти та дайте відповідь: поняття – це… 

- чуттєво-наочний образ предметів або явищ, які раніше діяли на органи чуття; 

- форма думки, яка відображає істотні ознаки і відношення предметів та явищ реального 

світу. 

27. До фіксованих об’єктів живої природи відносяться наочні посібники: 

- гербарії, конструкції, вологі препарати; 

- вологі препарати, гербарії, колекції; 

- моделі квітів, колекції насіння, аплікації. 

28. Сезонний розвиток органічної природи (рослин і тварин), зумовлений зміною пір 

року, вивчає: 

- довкіллєзнавство; 

- природознавство; 

- фенологія. 

29. Види позакласної роботи з природознавства: 

- гурткові, індивідуальні; 

- індивідуальні, фронтальні; 

- індивідуальні, групові, масові. 

30. Охарактеризуйте екологічне виховання, використовуючи подані нижче варіанти: 

- система наукових знань на рівні уявлень і понять про навколишній світ, світ природи, 

людського суспільства, існуючі найтісніші зв’язки і залежності між ними, формулювання 

практичних систем і практичних вмінь і навичок у галузі довкілля 

- формування ставлення до навколишнього середовища і усвідомлення проявів у 

природі, в суспільстві, навколишньому житті; 

- розділ біології, що вивчає закономірності взаємовідношень організмів з навколишнім 

середовищем. 

 

Доповніть твердження: 

«Особливостями позакласних видів діяльності з предмета Природознавство є 

добровільність участі учнів у різних заходах, _______________________________________» 

«Експериментальною перевіркою навчальних досягнень молодших школярів з предмета 

«Природознавство» є ___________________________________________________________» 

«Способи і прийоми диференціації завдань на уроках природознавства в початковій 

школі можна звести до диференціації за ступенем складності змістової сторони та 

______________________________________________________________________________» 

«Головним джерелом дослідницької діяльності на уроках природознавства є 

спостереження, ________________________________________________________________» 

«На уроках і практичних заняттях з курсу «Природознавство» застосовуються такі види 

перевірки навчальних досягнень молодших школярів: попередній, _____________________» 

«Найефективнішими методами під час формування поняття є бесіда, розповідь, 

______________________________________________________________________________» 
 

Обробка результатів: 

Правильна відповідь – 1 бал, неправильна відповідь – 0 балів. 

Максимальна кількість балів за тест – 30. 
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Опитувальник виявлення рівня проінформованості майбутніх 

учителів щодо формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності 

 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і дати відповіді на запитання анкети, обравши потрібне. 

Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому 

вигляді. Заздалегідь вдячні за співпрацю! 

 

1. Дайте визначення поняття «природознавства компетентність». 

 

2. Чи має вчитель початкових класів бути творчою особистістю? 

(Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

3. Назвіть основні функції вчителя початкових класів. 

 

4. Запропонуйте своє визначення поняття «професійна готовність».  

 

5. Дайте своє визначення «готовності вчителя початкових класів до 

формування предметної природознавчої компетентності у молодших 

школярів». 

 

6. Назвіть компоненти готовності вчителя до навчання природознавства. 

 

7. Чи уявляєте Ви собі, що значить володіти готовністю? Поясніть. 

 

8. У чому полягає зміст природознавчої діяльності вчителя початкової 

школи?  

 

9. Чи маєте Ви уявлення про сучасні методи, засоби, форми, які 

використовуються під час вивчення природознавства у початковій школі? 

(Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 
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10. Чи маєте Ви потребу в оволодінні знаннями з методики навчання 

природознавства? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

11. Чи вважаєте Ви, що методика навчання природознавства є важливою 

дисципліною для отримання знань, умінь і навичок для Вашої майбутньої 

професійної діяльності? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

12. Чи вважаєте Ви, що методика навчання природознавства є важливою 

дисципліною для отримання знань, умінь і навичок для Вашої майбутньої 

професійної діяльності? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

13. Як Ви охарактеризуєте якість професійної підготовки, отриманої в 

університеті (Підкресліть потрібне): 

1. Маю несистематизовані знання й уміння з різних циклів природничих та 

психолого-педагогічних наук. 

2. Маю систематизовані знання й уміння з різних циклів природничих та 

психолого-педагогічних наук. 

3. Не маю уявлення про важливі професійні знання й уміння з основ 

природознавства. 

4. Маю загальні уявлення про важливі професійні знання й уміння з основ 

природознавства. 

5. Маю чітке уявлення про важливі професійні знання й уміння з основ 

природознавства. 

 

14. Чи згодні Ви з тим, що отримані знання з основних дисциплін 

(педагогіки, психології, методик) у процесі навчання у вищому закладі освіти, 

можна використати під час проходження педагогічної практики? (Підкресліть). 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 
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15. Оцініть свій рівень володіння знаннями з природознавства: 

(Підкресліть). 

Елементарний                                 Середній                                 Високий 

 

16. На якому рівні Ви володієте знаннями з методики навчання 

природознавства учнів початкових класів? (Підкресліть). 

Елементарний                                  Середній                               Високий 

 

17. Чи доводилось Вам відчувати елементарний рівень знань з 

природознавства чи методики навчання природознавства? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

18. Оцініть Ваш рівень знань, теоретичних відомостей для формування 

природознавчої компетентності молодших школярів (Підкресліть). 

Елементарний                                 Середній                                 Високий 

 

19. Чи вважаєте Ви необхідною і корисною систематизацію знань, 

отримання додаткових умінь і навичок для роботи з учнями на уроках 

природознавства? (Підкресліть). 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

20. Назвіть відомі Вам методи, які може використовувати вчитель у процесі 

вивчення природознавства з молодшими школярами?  

 

21. Назвіть принципи природознавчої діяльності.  

 

22. Які форми організації навчально-виховної діяльності використовує 

вчитель для формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності?  

 

23. Назвіть форми колективної діяльності молодших школярів для 

опанування природознавством?  

 

24. Які інноваційні технології для вивчення основ природознавства Ви 

знаєте?  
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25. Які форми організації природоохоронної діяльності є актуальними для 

сучасного педагога початкової ланки освіти?  
 

26. Назвіть відомі Вам методи екологічного виховання, які може 

використовувати у роботі вчитель початкових класів?  
 

27. На Вашу думку, які із перерахованих форм організації навчально-

виховної природознавчої діяльності не викликали б у Вас особливих 

труднощів? (Потрібне підкресліть). 

а) екологічний захід; 

б) розважальний захід; 

в) організація ігор; 

г) проведення екскурсій; 

д) організація фенологічних спостережень; 

е) проведення лабораторних дослідів; 

є) організація спостережень та догляду за живими об’єктами; 

ж) гурткова робота; 

з) інша відповідь. 
 

28. Чи доводилось Вам використовувати словники, довідники та 

енциклопедії з природознавства, готуючись до практичних занять? 

(Підкресліть). 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 
 

29. Під час розробки позакласних заходів з природознавства Ви 

обмежилися б : 

а) власними набутими знаннями 

б) порадилися б з колегами і дітьми класу 

в) скористалися Інтернетом чи бібліотекою. 
 

30. Чи потрібні Вам додаткові заняття (тренінги, курси), які б допомогли 

підвищити рівень Вашої готовності до формування в учнів початкових класів 

природознавчої компетентності? (Підкресліть). 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 
 

Обробка результатів: 
 

Під час оцінювання до уваги беруться правильність та усвідомленість 

відповідей респондентів на запитання. 
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Анкета виявлення рівня сформованості процесуального компонента 

готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності 

 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 

вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і дати відповіді на запитання анкети, обравши потрібне. 

Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому 

вигляді. Заздалегідь вдячні за співпрацю! 
 

Факультет, курс ________________ 

 

1. Оцініть свою готовність до навчання природознавства на момент 

приходу в школу на практику (об`єктивна самооцінка) (Потрібне підкреслити): 

а) Повністю готовий. 

б) Скоріше готовий, ніж не готовий. 

в) Частково готовий. 

г) Скоріше не готовий, ніж готовий. 

д) Абсолютно не підготовлений. 

 

2. В якому класі Ви проходили педагогічну практику?  

 

3. За яким підручником (автор) працювали на уроках природознавства?  

 

4. Яку додаткову навчально-методичну літературу використовували?  

 

5. Яка тема з природознавства вивчалась під час практики?  

 

6. Як Ви готувалися до уроку природознавства?  

 

7. Які типи уроків Ви проводили? (з тематичного планування)  

 

8. Яке обладнання Ви використовували на уроках природознавства?  

 

9. Скільки уроків природознавства Ви відвідали?  

 

10. Скільки уроків природознавства Ви провели?  

 

11. Скільки уроків Ви обговорили (проаналізували) з вчителем і 

методистом?  
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12. Чи володієте Ви основою базових знань з дисципліни «Методика 

навчання освітньої галузі «Природознавство»? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

13. Чи володієте Ви природознавчою термінологією та словесними 

методами навчання? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

14. Чи є важливим, на Вашу думку, вміння використовувати інноваційні 

технології в процесі вивчення природознавства з молодшими школярами? 

(Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

15. Чи переконані Ви у значущості творчого підходу до роботи з учнями в 

процесі вивчення природознавства? (Підкресліть) 

а) Так. 

б) Скоріше так, ніж ні. 

в) Скоріше ні, ніж так. 

г) Ні. 

 

16. Оцініть у балах від 0 до 5 Вашу готовність до педагогічної практики: 

1) уміння планувати власну діяльність, розподіляти час на уроці –  

2) уміння розробляти план-конспект уроку, підбирати засоби навчання –  

3) уміння пояснювати молодшим школярам новий матеріал –  

4) уміння складати завдання до тексту підручника –  

5) уміння підбирати завдання до наочності, використовувати дидактичний 

матеріал на уроці природознавства – 

6) уміння проводити роботу з картою та глобусом –  

7) уміння організовувати діяльність учнів в куточку живої природи, в 

краєзнавчому куточку, на пришкільній навчально-дослідній ділянці та 

географічному майданчику – 
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Продовження додатка Е 

8) уміння здійснювати колективну діяльність учнів з природознавства, 

організовувати групову діяльність на уроці – 

9) уміння організовувати фенологічні спостереження молодших школярів – 

10) уміння проводити уроки з природознавства – 

11) уміння проводити практичні та лабораторні заняття з природознавства – 

12) уміння проводити екскурсії з природознавства – 

13) уміння використовувати інноваційні технології навчання – 

14) уміння реалізовувати проблемний метод навчання –  

15) уміння диференціювати завдання за ступенем складності та рівнем 

творчості – 

16) уміння здійснювати перевірку та контроль засвоєних учнями знань –  

17) уміння спілкуватись з учнями про природу –  

18) уміння використовувати образне слово на уроках природознавства – 

19) уміння пояснювати природничі поняття та терміни –  

 

17. Оцініть власну готовність до навчання природознавства на момент 

приходу в школу на практику (об`єктивна самооцінка): 

- повністю готовий або скоріше готовий, ніж не готовий; 

- частково готовий; 

- скоріше не готовий, ніж готовий; 

- абсолютно не підготовлений. 

 

18. Ранжуйте за ступенем важкості складові готовності до навчання 

природознавства молодших школярів: 

пояснювати матеріал 

використовувати дидактичний матеріал 

організація групової діяльності 

використовувати проблемні ситуації 

інша відповідь 

 

19. Якою оцінкою Ви оцінюєте свою довузівську природознавчу 

підготовку? Чому саме так? Поясніть.  

 

20. Оцініть, якою мірою лекційні, практичні, семінарські заняття з 

методики навчання природознавства в університеті вплинули на успішність та 

результативність теоретичної та практичної діяльності з природознавства? 
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Додаток Ж 

Анкета виявлення рівня сформованості процесуального компонента 

готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності після педагогічної практики 

 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 
вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 
компетентності і дати відповіді на запитання анкети, обравши потрібне. 
Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому 
вигляді. Заздалегідь вдячні за співпрацю! 

 
Факультет, курс ____________________ 

 

Чи задоволені Ви результатами своєї практичної діяльності на педагогічній 

практиці? (Підкресліть) 

а) дуже задоволений; 

б) у цілому задоволений; 

в) не можу визначитись; 

г) не задоволений. 

 

Чи сподобалося Вам проходити педагогічну практику в школі: (Підкресліть) 

а) дуже сподобалося; 

б) у цілому подобається; 

в) не можу визначитись. 

 

Оцініть за п’ятибальною шкалою (від 0 до 5) Вашу готовність як вчителя 

початкової школи до формування предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів до педагогічної практики та після педагогічної практики: 

 

Карта самооцінки сформованості процесуального компонента готовності 

майбутнього вчителя початкової школи до формування предметної природознавчої 

компетентності у молодших школярів 

 

Педагогічні 

уміння 

Оцінка 

5 4 3 2 1 0 

До Після До Після До Після До Після До Після До Після 

уміння 
планувати 
власну 
діяльність, 
розподіляти час 
на уроці, 
підбирати 
матеріальне 
обладнання 
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Продовження додатка Ж 

уміння 
пояснювати 
молодшим 
школярам новий 
матеріал 

            

уміння складати 
завдання до 
тексту  

            

уміння 
підбирати 
завдання до 
наочності  

            

уміння 
проводити 
роботу з картою 
та глобусом  

            

уміння 
організовувати 
діяльність учнів 
в куточку живої 
природи (в 
краєзнавчому 
куточку), на 
географічному 
майданчику 

            

уміння 
організовувати 
фенологічні 
спостереження 
молодших 
школярів   

            

уміння 
проводити 
уроки з 
природознавства  

            

уміння 
проводити 
практичні та 
лабораторні 
заняття з 
природознавства 

            

уміння 
проводити 
екскурсії з 
природознавства 
(або екскурсії, 
або лабораторні 
заняття) 

            

уміння 
здійснювати 
перевірку та 
контроль 
засвоєних 
учнями знань 

            

 

Обробка результатів: 

 

5 балів – максимальний рівень сформованості процесуального компонента 

готовності майбутнього вчителя початкової школи до формування предметної 

природознавчої компетентності у молодших школярів 

1 бал – мінімальний рівень сформованості. 
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Додаток И 

Карта самооцінки 2 (дослідження комунікативного компонента готовності) 
 

Факультет, курс 

Показники 
бали 

0 1 2 

1. 
Бажання спілкуватися з учнями про природу на 

уроках і в позаурочний час 

   

2. 

Володіння комунікативними вміннями, які є 

необхідними вчителеві початкових класів для 

формування в учнів природознавчої 

компетентності 

   

3. 

Потреба у вдосконаленні мовних умінь і навичок для 

формування природознавчої компетентності  

молодших школярів 

   

4. 
Використання активних словесних методів навчання 

природознавства у професійній діяльності 

   

5. 

Уміння встановлювати педагогічно доцільні 

відносини з учнями в процесі вивчення 

природознавства 

   

6. 
Уміння створювати комунікативну ситуацію для 

вивчення природознавства 

   

7. 

Уміння знаходити індивідуальний підхід до дітей і 

вести діалог з учнями в процесі вивчення 

природознавства (формулювати запитання, 

вислуховувати відповіді) 

   

8. 
Уміння чітко висловлювати свої думки й почуття за 

допомогою різних засобів спілкування. 

   

9. 

Уміння формувати естетичні смаки, екологічну 

свідомість та впливати на емоційну сферу учнів 

словесними засобами в процесі вивчення 

природознавства 

   

10. 

Уміння формувати мовленнєву складову 

природознавчої компетентності учнів початкової 

школи 

   

Разом  
 

Кількісні показники оцінювання та їх характеристики були такими: 

 «0» балів одержували студенти, які не мали бажання встановлювати 

комунікативні відносини з учнями для вивчення природознавства і погано вміли це 

робити; 

 балом «1» оцінювали майбутніх учителів, які виявляли епізодичні прагнення та 

вміння до зазначеної вище діяльності; 

 балом «2» – студентів, які виявляли у своїй професійній діяльності високий 

рівень сформованості прояву комунікативного компонента готовності формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності. 
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Додаток К 

Анкета виявлення рівня сформованості комунікативного компонента 

готовності майбутніх учителів до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності 

 

Просимо Вас допомогти у дослідженні проблеми готовності майбутнього 
вчителя до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності і дати відповіді на запитання анкети, обравши потрібне. 
Анкета анонімна. Ваші відповіді будуть враховані лише в узагальненому 
вигляді. Заздалегідь вдячні за співпрацю! 

 

Факультет, курс ___________________ 
 
Чи потрібні майбутньому вчителеві початкових класів комунікативні 

уміння для навчання природознавства? (Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
 
Поясніть, що таке комунікативні уміння?  
 
Які саме комунікативні уміння, на вашу думку, є вкрай необхідними 

вчителеві початкових класів для формування в учнів природознавчої 
компетентності?  

 
Чи володієте Ви ними як майбутній вчитель початкової ланки освіти? 

(Підкресліть) 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
 
Чи вмієте Ви створювати комунікативну ситуацію з метою вивчення 

природознавства? (Підкресліть). 
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
 
Запропонуйте алгоритм створення комунікативної ситуації з метою 

формування предметної природознавчої компетентності  
 
Назвіть типові комунікативні ситуації на уроці природознавства для 

учнів початкової школи:  
 
Чи вмієте Ви формувати мовленнєву складову природознавчої 

компетентності учнів початкової школи? (Підкресліть)  
а) Так. 
б) Скоріше так, ніж ні. 
в) Скоріше ні, ніж так. 
г) Ні. 
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Додаток Л 

Завдання для групової роботи студентів на заняттях з методики 

навчання освітньої галузі «Природознавство» 

1. Розробити комплекс диференційованих за рівнем складності 

пізнавальних завдань для формування природничих уявлень і понять у 

молодших школярів. 

2. Розробити картотеку завдань для організації індивідуальної, парної та 

групової роботи учнів у процесі роботи з підручником «Природознавство». 

3. Розробити і представити систему нетрадиційних завдань для організації, 

ведення та перевірки фенологічних спостережень молодших школярів з 

природознавства. 

4. Розробити картотеку завдань для домашньої роботи учнів з 

природознавства. 

5. Розробити та представити різні варіанти одного етапу уроку за обраною 

темою з природознавства для 1-4 класів. 

6. Розробити проект на тему «Дидактична гра як засіб реалізації 

компенсаторних можливостей методів на уроках з курсу «Природознавство» у 

початковій школі». 

7. Розробити і представити проект на тему «Використання сучасних 

педагогічних технологій для опанування природознавством учнями початкових 

класів». 

8. Скласти пам’ятки для молодого вчителя за темами: «Використання 

засобів навчання в процесі опанування природознавством у початковій школі», 

«Як правильно провести екскурсію з природознавства?», «Особливості 

предметного уроку з природознавства в початковій школі». 

9. Скласти алгоритми для молодого вчителя на тему: «Підготовка до уроку 

природознавства», «Підготовка до позакласного заходу з природознавства». 

10. Продемонструвати використання елементів театральної педагогіки як 

засобу формування образного мислення молодших школярів на уроках з 

предмета «Природознавство». 

11. Аргументувати та довести використання легенд, казок, народної 

мудрості, образного слова як одного із засобів здійснення різних виховних 

напрямів на уроках з предмета «Природознавство» в початкових класах. 

12. Підібрати та опрацювати статті з журналу «Початкова школа» про 

впровадження та реалізацію Концепції Нової української школи в процесі 

вивчення природознавства. 

13. Створити плакат асоціацій «Людина-природа». 

14. Продемонструвати можливі шляхи використання інформаційних 

технологій для формування природознавчої компетентності у молодших 

школярів. 

15. Написати есе на тему: «Опанування методикою навчання 

природознавства – запорука успішної професійної діяльності для майбутнього 

вчителя початкової школи». 
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Додаток М 

Завдання для самостійної роботи студентів з формування 

у молодших школярів предметної природознавчої компетентності 

під час педагогічної практики в школі 

1. Перевірити сформованість предметної природознавчої компетентності у 

молодших школярів у ході педагогічної практики. 

2. Проаналізувати шляхи, методи і засоби формування інтелектуальних 

умінь  

3. Проаналізувати шляхи, методи і засоби формування практичних умінь і 

навичок у молодших школярів у процесі опанування природознавством. 

4. Проаналізувати реалізацію екологічного виховання молодших школярів 

у початковій школі на практиці, його завдання та зміст. 

5. Провести дослідження зазначених проблем методичного аспекту 

формування природознавчої компетентності у молодших школярів та 

представити їх результати: 

1) «Сучасний стан готовності вчителів початкової школи до формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності: проблеми та 

перспективи»; 

2) «Реформування методики навчання освітньої галузі «Природознавство» 

на основі компетентнісного підходу»; 

3) «Дослідницька складова природознавчої компетентності молодшого 

школяра, шляхи її реалізації у практичній діяльності»; 

4) «Використання мотиваційних та рефлексивних ситуацій у навчанні 

молодших школярів курсу «Природознавство»; 

5) «Методи та прийоми проблемного навчання у процесі вивчення 

природознавства молодшими школярами»; 

6) «Спостереження – основний метод навчання природознавства. 

Організація роботи з щоденниками спостережень та календарем природи». 

7) «Методика проведення дослідів у процесі роботи з об’єктами живої та 

неживої природи з молодшими школярами»; 

8) «Навчальне обладнання і його використання у процесі навчання 

природознавства»; 

9) «Використання сучасних педагогічних технологій на уроках 

природознавства». 

6. Створити методичні скарбнички за напрямками: «Нестандартні форми 

організації освітнього процесу з природознавства в початковій школі»; 

«Естетичне виховання учнів початкових класів засобами природи»; 

«Природоохоронна робота з молодшими школярами». 
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Додаток Н 

Технологічна картка уроку з природознавства для 1-4 класів 
 

Структурні 
елементи 

уроку 

Діяльність вчителя Діяльність учнів Методичний 
коментар 

Організаційний 

етап 

Вітання. Коротке 
налаштування на роботу. 
Визначення готовності 
учнів до уроку, 
налаштування на цікаву та 
корисну діяльність.  

Перевірка наявності 
необхідних засобів 
навчання на робочому 
місці. 

1 хв. 
Початок уроку 
повинен бути 
динамічним. 

Перевірка 

домашньої 

роботи 

Контроль засвоєних знань 
та вмінь учнів з предмета. 

Виконання завдань для 
перевірки домашнього 
завдання. 

3 хв. Реалізація 
особистісно-
орієнтованого 
підходу. 

Хвилинка 

фенологічних 

спостережень 

Перевірка ведення учнями 
систематичних 
спостережень за змінами в 
живій і неживій природі. 

Формулювання коротких 
відповідей на усні 
запитання вчителя. 

2 хв. Бажано 
використовува-
ти різні види 
роботи. 

Актуалізація 

опорних знань 

Дисциплінування уваги 
учнів. Проведення бесіди. 

Формулювання коротких 
відповідей на усні 
запитання вчителя. 

5 хв. 
Фронтальне 
опитування. 

Мотиваційний 

етап 

Озвучення загадки, 
проблемного питання, 
ситуації, організація їх 
аналізу. Повідомлення 
теми, мети (записані на 
дошці), завдань уроку. 

Аналіз змісту загадки 
або проблемного 
питання, відгадування 
загадки або вирішення 
ситуації. Підготовка до  
сприйняття інформації. 

2 хв.  
 

Засвоєння 

нових знань і 

способів дій 

 

Словесні методи з 
демонструванням 
наочності. Організація 
роботи з підручником. 
Поділ на групи. 
Постановка завдань. 

Виконання завдань 
практичного характеру 
(робота учнів із засобами 
навчання). Робота з 
текстами, ілюстраціями 
підручника. 

25 хв. 
Групова робота 

Закріплення 

знань і 

способів дій 

Організація виконання 
завдань у робочому 
зошиті по варіантах. 
 

Заповнення пропусків у 
тексті. Робота окремих 
учнів за різнорівневими 
індивідуальними 
картками. 

5 хв. 
Корекція знань. 
 

Узагальнення, 

систематизація 

Організація обговорення. Формулювання 
відповідей, їх 
аргументація за потреби. 

3 хв. 
Фронтальна 
бесіда-діалог 

Підсумок уроку Слово вчителя. 
Оцінювання роботи учнів. 

Аналіз досягнення мети і 
завдань уроку. 

3 хв. 
Використовують
ся інтерактивні 
прийоми. 

Повідомлення 

домашнього 

завдання 
 

Інструктаж щодо 
виконання домашньої 
роботи. Запис на дошці. 
 

Запис домашнього 
завдання у щоденники. 

1 хв. 
Диференціація 
домашнього 
завдання. 
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Додаток П 
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Продовження додатка П 

СПЕЦКУРС «НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА 

В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ» 

РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Методика навчання природознавства є галуззю педагогічної науки, яка вивчає 

теоретичні аспекти навчання природознавства молодших школярів, а саме 

закономірності, принципи, методи, завдання, зміст, організацію та форми 

природознавчої роботи з дітьми. Курс методики навчання природознавства посідає 

важливе місце в підготовці майбутніх учителів початкової школи, виступаючи 

інтегруючою дисципліною. Він спрямований на підготовку педагога, який знає і 

володіє змістом, системою, методикою навчання й виховання під час проведення 

уроків і позакласної роботи з природознавства з учнями 1-4 класів  

Навчальна дисципліна «Навчання природознавства в сучасній початковій 

школі» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітнім 

ступенем «Бакалавр» з напряму підготовки 6.010102 Початкова освіта. Дана 

дисципліна є нормативною за спеціальністю «Початкова освіта».  

Спецкурс орієнтовано на оволодіння майбутніми вчителями початкових класів 

готовністю до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності.  

Структура навчальної дисципліни «Навчання природознавства в сучасній 

початковій школі» складається з двох тематичних модулів та п’ятнадцяти тем на 

основі виділення інформації, необхідної та достатньої для всебічної характеристики 

об’єктів вивчення предмету з погляду професійної діяльності. Структурування 

дисципліни пов`язано з виявленням внутрішніх взаємозв’язків між темами і 

забезпечує послідовність вивчення повного обсягу даної дисципліни. Структура 

навчальної дисципліни віддзеркалюється в змісті навчального матеріалу програми й 

тематичному плані робочої навчальної програми. 

Мета спецкурсу – ознайомлення з науково-прикладними та актуально-

практичними основами викладання природознавства в початковій школі, підготовка 

конкурентоспроможних кадрів в галузі педагогіки. 

Завдання спецкурсу: 

– актуалізувати в студентів знання про сутність і зміст професійно-педагогічної 

діяльності вчителя початкових класів на уроках природознавства, формувати 

мотивацію успіху в обраній професії; 

– сформувати в студентів чіткі уявлення про особливості навчально-

пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства у сучасній 

початковій школі; 

– систематизувати психолого-педагогічні, дидактико-методичні та 

поліпредметні знання; 
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– сформувати готовність до розв’язання дидактико-методичних задач на 

практиці. 

– розвиток умінь моделювання навчально-виховного процесу уроків 

природознавства в початкових класах; 

– формування готовності майбутнього вчителя до організації та керування 

процесом навчання природознавства молодших школярів; 

– формування готовності до творчої активності у професійній діяльності.  

Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця: 

«Навчання природознавства в сучасній початковій школі» є основоположною 

дисципліною професійного становлення студентів, наукового осмислення ними 

основних положень специфіки викладання предмету «Природознавство» у 

початкових класах. У курсі інтегрується психолого-педагогічний зміст, на основі 

якого побудовано методичну систему управління цілісним процесом навчання 

природознавства у початковій школі, зміст шкільного природознавства як 

світоглядної дисципліни, що повинна забезпечити формування загальної наукової 

цілісної картини природи у молодших школярів. Розкрити роль природничих знань 

у сфері культури: створити свідому мотивацію на здоровий спосіб життя, засвоєння 

норм і правил моралі, екологічної грамоти і свідомості, шанобливого ставлення до 

природи. 

Зміст спецкурсу, що є інтегруючим засобом професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів, забезпечує інтегративні зв`язки з такими дисциплінами: 

«Зоологія», «Ботаніка», «Ґрунтознавство», «Хімія», «Фізика», «Методика 

викладання освітньої галузі «Природознавство». 

У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній учитель повинен 

знати: 
• психолого-педагогічні, дидактико-методичні засади навчання 

природознавства молодших школярів в умовах модернізації змісту початкової 

освіти; 

• методи і прийоми формування загальної наукової картини природи у 

молодших школярів, основних природничих уявлень та понять, засвоєння норм і 

правил моралі, екологічної грамоти та свідомості, шанобливого ставлення до 

природи; 

• засоби навчання та форми організації процесу навчання природознавства, 

критерії їх вибору стосовно кожної конкретної педагогічної ситуації 

• технології сучасного уроку природознавства та методику їх використання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни майбутній учитель повинен 

уміти: 

• будувати урок природознавства як цілісну, складну, динамічну систему, 

основними складовими якої є організаційний дидактичний, психологічний, 

методичний, виховний та санітарно-гігієнічний аспект; 

• організовувати професійну діяльність на уроці, яка передбачає: постановку 

доцільної та раціональної мети і завдань навчання; мотивацію спільної діяльності  

учителя і учня, планування, діагностування, прогнозування, стимулювання навчання; 
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• створювати умови для розвитку дбайливого, відповідального ставлення до 

природи, використовувати правила бережливого ставлення до природи, що 

обумовлюють первинну соціалізацію молодшого школяра; 

• використовувати різні методи та прийоми навчально-виховної роботи, 

педагогічні ситуації, дослідницьку та пошукову діяльність з метою формування у 

молодших школярів предметної природознавчої компетентності; 

• створювати атмосферу творчості, можливості для активного спілкування 

молодших школярів. 

Спецкурс перебуває у взаємозв’язку з психолого-педагогічними дисциплінами, 

предметами природничого циклу («Зоологія», «Ботаніка» та ін.) і є допоміжною 

базою для вивчення «Технології навчання освітньої галузі «Природознавство».  

Програмою передбачено теоретичні (лекційні) та семінарські заняття. 

Місце в структурно-логічній схемі підготовки фахівців. Дана дисципліна є 

базовою для спеціальності «Початкова освіта» і складовою циклу професійної 

підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр».  

Спецкурс «Актуальні питання методики навчання природознавства в умовах 

модернізації змісту початкової освіти» викладається на 3 курсі, у 5 семестрі, в обсязі 

90 год.: лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., самостійна робота – 54 год., 

модульний контроль – 4 год. Навчальний матеріал курсу структурований за 

модульним принципом. Вивчення спецкурсу  завершується складанням заліку. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття, бесіди, дискусії, аналіз шкільної 

документації, розробка конспектів уроків, групова робота, рольові ігри, екскурсії, 

міні-дослідження, проекти. 

Методи контролю знань та вмінь студентів: поточне усне фронтальне та 

індивідуальне опитування, оцінка якості виконання індивідуальних завдань, 

модульна контрольна робота, залік. 
 

І. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчання природознавства в сучасній початковій школі 

Характеристика 

дисципліни 

Напрям підготовки, 

спеціальність, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Академічний календар, 

види занять 

 

Кількість: 

Кредитів ЕСТS: 3 

 

Модулів:  2 

 

Змістових модулів: 2 

 

Загальний обсяг 

дисципліни: 90  год. 

 

Аудиторних годин на 

тиждень: 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта  

Спеціальність    6.010102  

 

Напрям підготовки: 

Початкова освіта 

 

Освітній ступінь – 

Бакалавр 

 

Спеціальність – учитель 

початкових класів 

Статус дисципліни: 

Вибіркова навчальна 

дисципліна 

Курс: 3 

Семестр: 5  

Всього годин: 90 

Лекції: (теоретична 

підготовка): 16 год. 

Семінарські: 16 год. 

Самостійна робота:  

54 год. 

Модульний контроль:  
4 год. 

Вид підсумкового 

контролю:  залік     
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Модернізаційні процеси змісту природознавства  

в початковій школі 

Теми Лекції 
Семінарські 

заняття 

Самостійна 

робота 

1. Методологічні засади методики викладання 

освітньої галузі –«Природознавство» в 

початковій школі. 

2 - - 

2. Компетентнісний підхід до навчання 

природознавства учнів молодших класів. 

2 - - 

3.Інновації у змістово-технологічному 

забезпеченні процесу навчання учнів початкових 

класів до реалізації змісту освітньої галузі 

«Природознавство». 

2 - - 

4. Інноваційні прийоми та форми роботи з 

учнями початкової школи на уроках 

природознавства на етапі модернізації 

- 4 6 

5. Диференційований підхід навчання 

природознавства  молодших школярів 

- 2 8 

6.Методика навчання природознавства на 

засадах комунікативного підходу 

- 2 8 

Змістовий модуль 2. Природнича підготовка майбутнього вчителя початкової школи  

в умовах модернізації змісту природознавчої освіти 

7. Загальноприродничий, біологічний та 

екологічний компоненти освітньої галузі 

«Природознавство» у початковій школі 

2 - - 

8. Методика вивчення фізичних явищ у природі 

в початкових класах. 

2 - - 

9. Особливості вивчення тем географічного 

спрямування в початкових класах. 

2 - - 

10. Методика формування хімічних уявлень і 

понять в учнів початкових класів на уроках 

природознавства. 

2 - - 

11. Формування в учнів початкових класів 

пропедевтичних знань з астрономії на уроках 

природознавства. 

2 - - 

12. Дослідницька складова процесу навчання 

природознавства та методи її реалізації у 

початкових класах (лабораторний практикум) 

- 2 8 

13. Фенологічні спостереження на уроках 

природознавства, методика їх організації та 

проведення  

- 2 8 

14. Формування екологічної компетентності 

молодших школярів у процесі вивчення 

природознавства 

- 2 8 

15. Використання новітніх освітніх технологій 

навчання природознавства учнів початкових 

класів 

- 2 8 

Всього 16 16 54 
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Зміст лекційного курсу 

№ 

п/п 
Перелік тем лекцій, їх анотації 

К-ть 

год. 

Змістовий модуль 1. Модернізаційні процеси змісту природознавства в 

початковій школі 

1. Методологічні засади методики викладання освітньої галузі – 

«Природознавство» в початковій школі 

1. Теоретичні основи методики викладання природознавства, зв'язок з 

іншими науками. 

2.  Зміст курсу природознавства в початковій школі. 

3.  Матеріальна база навчання природознавства. 

4. Організаційні форми навчання природознавства. 

5. Методи навчання природознавства. 

Література 

основна: [1, 2, 7], додаткова: [6, 9, 18, 21] 

 

2  год. 

2. Компетентнісний підхід до навчання природознавства учнів 

молодших класів 

1. Нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України 

про компетентнісний підхід у навчанні. 

2. Сутність понять «компетенція» і «компетентність». 

3. Природознавча компетентність молодших школярів. 

4. Особливості організації навчально-виховного процесу 

 учнів початкових класів у процесі вивчення природознавства в умовах 

компетентнісного підходу. 

Література 

основна: [2, 7, 9], додаткова: [2, 3, 17] 

 

2 год. 

3.  Інновації у змістово-технологічному забезпеченні процесу навчання 

учнів початкових класів до реалізації змісту освітньої галузі 

«Природознавство» 

1. Особливості традиційної та інноваційної педагогіки. Поняття 

«інноваційні технології». Впровадження інноваційних технологій у 

навчально-виховний процес.  

2. Інноваційне навчальне середовище, його значення для реалізації 

змісту освітньої галузі «Природознавство». 

3. Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої 

особистості. Удосконалення навчально-виховного процесу на уроках 

природознавства в початковій школі на основі впровадження 

інноваційних технологій.  

Література 

основна: [1, 2, 6, 7], додаткова: [5, 9, 17, 18] 

 

2 год. 

Змістовий модуль 2. Природнича підготовка майбутнього вчителя початкової школи 

 в умовах модернізації змісту природознавчої освіти 

4. Загальноприродничий, біологічний та екологічний компоненти 

освітньої галузі «Природознавство» у початковій школі 

1. Загальноприродничий компонент освітньої галузі «Природознавство». 

2. Біологічний компонент освітньої галузі «Природознавство». 

3. Екологічний компонент освітньої галузі «Природознавство». 

2 год. 

http://asyan.org/potrf/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%94%D0%B2%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%96%D0%B2+%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0f/main.html
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 Література 

основна: [1, 2, 7, 9], додаткова: [6, 8, 13, 24] 

 

 

5.  Методика вивчення фізичних явищ у природі в початкових класах 

1. Фізичні явища в природі. 

2. Механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові 

явища. 

Література 

основна: [1, 2, 7], додаткова: [4, 5, 7, 8] 

 

2 год. 

6.  Особливості вивчення тем географічного спрямування в 

початкових класах 

1. Географічний компонент освітньої галузі «Природознавство» в 

початкових класах. 

2. Проведення уроків природознавства з використанням плану і карти в 

сучасній початковій школі 

3. Формування географічних уявлень у процесі вивчення 

«Природознавства». 

4. Формування географічних понять. 

5. Географічні інновації для початкової школи. 

Література 

основна: [1, 4, 7, 8], додаткова: [4, 17, 18, 19] 

 

2 год. 

7. Методика формування хімічних уявлень і понять в учнів 

початкових класів на уроках природознавства 

1. Хімічна компонента освітньої галузі «Природознавство»  

в початковій школі. 

2. Аналіз змісту програми «Природознавство» для початкової школи. 

3. Значення хімії для розуміння наукової картини світу. 

4. Предмет і завдання хімії, її значення в розвитку різних галузей 

господарства. 

5. Основні хімічні поняття і закони атомно-молекулярного вчення. 

Література 

основна: [1, 8], додаткова: [4, 5, 7, 13] 

 

2 год. 

8.  Формування в учнів початкових класів пропедевтичних знань з 

астрономії на уроках природознавства 

1. Астрономія – наука про Всесвіт. 

2. Астрономічний компонент освітньої галузі «Природознавство»  в 1-4 

класах. 

3. Формування астрономічних понять у початковій школі. 

Література 

основна: [1, 8], додаткова: [4, 5, 7, 13] 

 

2 год. 

Всього 16 год. 
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Зміст семінарських занять 

№ 

п/п 
Теми 

К-сть 

год. 

Змістовий модуль 1. Модернізаційні процеси змісту природознавства 

в початковій школі 

1. Інноваційні прийоми та форми роботи з учнями початкової 

школи на уроках природознавства на етапі модернізації (4 год.) 
План 

1. Дидактичні ігри, їх різновиди та значення в процесі вивчення 

природознавства. Методика використання на уроках природознавства в 

початкових класах. 

2. Портфоліо учня як один із способів мотивації навчально-виховної 

діяльності. 

3. Метод проектів, його значення у вивченні природознавства учнями 

молодших класів. Особливості проектної форми роботи. 

4. Технологія співпраці, її особливості та значення в процесі вивчення 

природознавства. 

5. Використання мультимедійних (інформаційних) технологій. 

6. Модульне навчання, особливості його організації та впровадження в 

процесі вивчення природознавства в початковій школі. 

7. Використання проблемних ситуацій на уроках природознавства. 

8. Вибір та оптимальне поєднання методів у навчанні природознавству у 

початковій школі. 

Література 

основна: [1, 2, 8, 9], додаткова: [21, 22, 25] 
 

4 год. 

2. Диференційований підхід навчання природознавства молодших 

школярів (2 год.) 

План 

1. Диференційований підхід у навчанні молодших школярів, його 

мета, значення. 

2. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу в процесі 

вивчення природознавства учнями початкових класів. Врахування 

навчальних можливостей учнів як основа диференційованого підходу у 

навчанні.  

3. Характеристика основних видів диференційованого навчання. 

4. Форми і методи диференційованого навчання. Прийоми 

диференційованих завдань для школярів. 

5. Впровадження диференційованого підходу в навчально-виховний 

процес в початкових класах. Методика використання 

диференційованого підходу на уроках природознавства. 

Література 

основна: [2, 8, 9], додаткова: [12, 15, 19, 20] 
 

2 год. 

3. Методика навчання природознавства на засадах комунікативного 

підходу (2 год.) 

План 

1. Особливості реалізації комунікативного підходу в процесі навчання 

природознавства у початкових класах.  

2. Комунікативний підхід у процесі навчання природознавства. 

2 год. 

 



 271 

 

 3. Принцип комунікативної спрямованості навчання природознавства. 

4. Форми і методи розвитку комунікативних здібностей молодших 

школярів на уроках природознавства. Групова робота як форма 

організації комунікативної діяльності, її види, методика організації та 

значення в навчально-виховному процесі.  

Література 

основна: [1, 2, 3, 7, 11], додаткова: [8, 12, 17] 
 

 

Змістовий модуль 2. Природнича підготовка майбутнього вчителя початкової школи в 

умовах модернізації змісту природознавчої освіти 

4. Дослідницька складова процесу навчання природознавства та 

методи її реалізації у початкових класах  

План 

1. Дослід і експеримент як методи наукового пізнання природи. 

Досліди у сучасному освітньому просторі. Класифікації дослідів. 

Приклади застосування дослідів. 

2. Використання досліду як методу навчання на уроках 

природознавства в початкових класах, їх значення. 

3. Методика організації та проведення дослідів на уроках 

природознавства. 

4. Дослідницька робота молодших школярів під час навчальних 

екскурсій. 

5. Залучення учнів до науково-дослідницької роботи. 

Література 

основна: [1, 5, 8], додаткова: [4, 5, 6, 7, 13] 
 

2 год. 

5. Фенологічні спостереження на уроках природознавства, методика 

їх організації та проведення (4 год.) 

План 

1. Спостереження за змінами в природі та його види (Суть 

спостереження. Види спостережень). 

2. Методика проведення спостережень на уроках природознавства 

(Спостереження як метод навчання природознавства. Використання 

спостережень за природою в 1-4 класах). 

3. Ефективні методи та прийоми організації фенологічних 

спостережень учнів при вивченні природознавства. 

4. Значення та можливості позаурочної роботи з природознавства в 

контексті формування екологічної компетентності школярів. 

Література 

основна: [2, 5, 7], додаткова: [5, 14, 24, 39] 
 

2 год. 

6.  Формування екологічної компетентності молодших школярів у 

процесі вивчення природознавства (2 год.) 
План 

1. Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи. 

2. Педагогічний досвід формування екологічної культури молодших 

школярів. 

3. Особливості формування екологічної культури молодших школярів 

4. Педагогічні умови та методи формування екологічної культури учнів 

початкових класів на уроках природознавства. 

Література 

основна: [1, 2, 8, 9], додаткова: [5, 13, 17, 20, 21] 

2 год. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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7. Використання новітніх освітніх технологій навчання 

природознавства учнів початкових класів   

План 

1. Інтерактивне навчання як інноваційна технологія організації 

навчального процесу. 

2. Роль і місце інтерактивних методів навчання на уроках  

природознавства у початкових класах. 

3. Сутність інтегрованого навчання. 

4. Інтеграція курсу природознавство з іншими предметами як засіб 

формування життєтворчої особистості. 

Література 

основна: [1, 5, 7, 8, 9 ], додаткова: [1, 3, 8, 12, 25] 

 

2 год. 

Всього 16 год. 

 

Зміст самостійної роботи  

Номер теми і назва Зміст самостійної роботи 
К-ть 

год. 

Тема 1. Інноваційні прийоми 

та форми роботи з учнями 

початкової школи на уроках 

природознавства на етапі 

модернізації 

1. Опрацювати теоретичний матеріал за планом: 

- Форми, методи та прийоми роботи на уроках 

природознавства. 

- Пошукова та інформаційно-дослідницька робота на 

уроках природознавства. 

2. Знайти визначення, скласти та вивчити міні 

словник-довідник основних природознавчих термінів 

за темою. 

3. Скласти методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу у початковій школі. 

4. Розробити технологічну картку уроку. 

6

6 

2 

4 

4 

Тема 2. Диференційований 

підхід навчання 

природознавства молодших 

школярів. 

 

1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2. Розробити диференційовані завдання (теми за 

вибором студента). 

3. Підготувати повідомлення на тему (самостійний 

вибір) або презентацію (теми наведені нижче), або 

кросворди: 

- Який материк ти мрієш відвідати? 

- Рідна школа. 

- Зміни в житті тварин восени. 

- Дивовижне поруч з нами. 

- Значення бджіл для людини. 

- Найкрасивіші місця України. 

Озеро – затишний будинок з води. 

Орієнтування на місцевості за народними прикметами 

8

8 

Тема 3. Методика навчання 

природознавства на засадах 

комунікативного підходу. 

 

1. Вивчити теоретичний матеріал. 

2. Опрацювання рекомендованої літератури за 

заданим планом.  

3. Підготовка та участь в обговоренні питань на 

семінарських заняттях. 

4. Складання презентацій. 

8

8 
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Тема 4. Дослідницька складова 

процесу навчання 

природознавства та методи її 

реалізації у початкових класах 

(лабораторний практикум). 

 

1. Вивчення за допомогою навчально-методичної та 

додаткової літератури даної теми. 

2. Складання конспекту за темою.  

3. Розробити і представити приклади застосування 

дослідів на уроках природознавства. 

4. Творчі роботи (реферат, доповідь, повідомлення). 

8

8 

Тема 5. Фенологічні 

спостереження на уроках 

природознавства, методика їх 

організації та проведення. 

 

1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2. Підібрати методи та прийоми організації 

фенологічних спостережень учнів у процесі вивчення 

природознавства. 

3. Знайти визначення, скласти та вивчити міні 

словник-довідник основних природознавчих термінів 

за темою. 

4. Розробити фрагмент уроку з використанням 

підсумків фенологічних спостережень. 

5. Підібрати та виписати прислів’я, приклади 

народних прикмет, приказок у яких відображаються 

результати багаторічних фенологічних спостережень. 

8

8 

Тема 6. Формування 

екологічної компетентності 

молодших школярів у процесі 

вивчення природознавства. 

 

1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2. Підібрати методичну літературу для складання 

занять природничо-екологічного змісту. 

3. Скласти план-конспект екскурсії в природу для 

учнів початкових класів (за вибором студента). 

4. Скласти план-конспект пізнавальної екскурсії «Про 

що нам співає весна». 

5. Виконати дослідницьку роботу або проект (теми 

наведені нижче): 

- Молекулярно-кінетична теорія ідеальних газів. 

- Сонце – джерело життя на Землі. 

- Фізичні властивості атмосфери. 

- Проблеми екології, пов’язані з використанням 

теплових машин. 

- Михайло Васильович Ломоносов – вчений, 

енциклопедист. 

8

8 

Тема 7. Використання новітніх 

освітніх технологій навчання 

природознавства учнів 

початкових класів. 

1. Опрацювати теоретичний матеріал. 

2. Розробити фрагмент уроку з використанням 

інтегрованої технології (тема за вибором студента). 

3. Виконати дослідницьку роботу або проект (теми 

наведені нижче). 

- Олександр Григорович Столєтов – російський фізик. 

- Олександр Степанович Попов – російський вчений, 

винахідник радіо. 

- Альтернативна енергетика. 

- Андре Марі Ампер – основоположник 

електродинаміки. 

- Астероїди. 

- Астрономія наших днів. 

- Найважливіші відкриття фізики. 

- Всесвіт і темна матерія. 
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 - Галілео Галілей – засновник точного 

природознавства. 

- Закони збереження механіки. 

- Значення відкриттів Галілея. 

- Ісаак Ньютон – творець класичної фізики. 

- Роль К. Е. Ціолковського в розвитку космонавтики. 

- Сергій Павлович Корольов – конструктор і 

організатор виробництва ракетно-космічної техніки. 

- Микола Коперник – творець геліоцентричної 

системи світу. 

8

8 

Всього                                                                                                             54 
 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Навчання природознавства в сучасній початковій школі» 

 

Змістовий модуль І. Модернізаційні процеси змісту природознавства  

в початковій школі 

 

Тема 1. Методологічні засади методики викладання освітньої галузі 

«Природознавство» в початковій школі (2 год.) 

Методика викладання природознавства як педагогічна наука, її поняття. 

Трирівневий характер змісту методики, загальна сутність змісту кожного рівня, їх 

взаємопідпорядкування та взаємозумовленість. 

Навчально-методичне забезпечення методики викладання природознавства. 

Мета і завдання методики навчання природознавства. 

Методи дослідження методики навчання природознавства. 

Методологічні основи методики викладання природознавства, її зв’язок з іншими 

науками (міждисциплінарні зв’язки у методиці викладання природознавства). 

 

Тема 2. Компетентнісний підхід до навчання природознавства учнів 

молодших класів (2 год.) 

Нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки України для 

початкової ланки (запровадження нового Державного стандарту початкової загальної 

освіти, Базового навчального плану освітньої галузі «Природознавство»). 

Особливості підручників з природознавства для учнів початкової школи. 

Компетенція та компетентність. Ключові та предметні компетентності. 

Природознавча компетентність молодших школярів. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів початкової школи з 

природознавства.  

Теоретичні та методологічні основи компетентнісного підходу (Методологічний 

аналіз передумов виникнення компетентнісного підходу. Дослідження системного 

підходу до основ природознавчої компетентності учнів початкових класів).  

Реалізація компетентнісного підходу у природничій підготовці майбутніх учителів 

в умовах модернізації змісту початкової освіти (Обґрунтування напрямків 

вдосконалення змісту природничої підготовки учнів у світлі запровадження 

компетентнісного підходу до навчання. Аналіз проблеми підвищення якості навчання 

школярів на основі використання сучасних технологій). 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00258345_0.html
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Особливості організації навчально-виховного процесу учнів початкових класів у 

процесі вивчення природознавства в умовах компетентнісного підходу (Педагогічні 

умови, методи, прийоми, засоби реалізації компетентнісного підходу у навчанні 

природознавства молодших школярів. Використання практичних видів роботи, що 

забезпечують формування компетентнісного підходу учнів початкових класів до 

сприйняття навколишньої природи і природничих знань, а саме: екскурсії, 

мініпроекти та досліди. Компетентнісний підхід як умова формування пізнавальної 

самостійності учнів у навчанні природознавства). 

 

Тема 3. Інновації у змістово-технологічному забезпеченні процесу навчання 

учнів початкових класів до реалізації змісту освітньої галузі 

«Природознавство»  (2 год). 

Особливості традиційної та інноваційної педагогіки. Поняття «інноваційні 

технології». Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес 

початкової школи. 

Інноваційне навчальне середовище, його значення для реалізації змісту освітньої 

галузі «Природознавство». 

Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості. 

Удосконалення навчально-виховного процесу на уроках природознавства в 

початковій школі на основі впровадження інноваційних технологій. 

 

Змістовий модуль ІІ. Природнича підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи в умовах модернізації змісту природознавчої освіти 

 

Тема 4. Загальноприродничий, біологічний та екологічний компоненти 

освітньої галузі «Природознавство» у початковій школі (2 год.) 

Загальноприродничий компонент освітньої галузі «Природознавство» в 

початкових класах (Формування в учнів основи цілісного уявлення про природу і 

місце людини в ній. Пропедевтична підготовка учнів до вивчення окремих 

навчальних предметів, що сприяє розвитку ціннісних орієнтацій учнів у різних сферах 

життєдіяльності та їх адекватній поведінці в навколишньому природному 

середовищі). 

Біологічний компонент освітньої галузі «Природознавство» (Засвоєння учнями 

знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із неживою природою, оволодіння основними методами пізнання живої 

природи, розуміння біологічної картини світу, цінності таких категорій, як знання, 

життя, природа, здоров’я, формування свідомого ставлення до екологічних проблем, 

усвідомлення біосферної етики, застосування знань з біології у повсякденному житті 

та майбутній професійній діяльності, оцінювання їх ролі для суспільного розвитку, 

перспектив розвитку біології як науки та її значення у забезпеченні існування 

біосфери). 

Екологічний компонент освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі 

(Формування в учнів екологічної свідомості та дотримання правил екологічно 

безпечної поведінки в навколишньому природному середовищі). 

 

Тема 5. Методика вивчення фізичних явищ у природі в початкових класах (2 год.) 

Фізична компонента освітньої галузі «Природознавство» у початковій ланці освіти, 

основні фізичні поняття та терміни (Усвідомлення учнями основ фізичної науки, засвоєння 

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ac69a5d43b88421306c26_0.html
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635a2ac69a5d43b88421306c26_0.html


 276 

ними основних фізичних понять і законів, наукового світогляду і стилю мислення, розвиток 

здатності пояснювати природні явища і процеси та застосовувати здобуті знання під час 

розв’язання фізичних задач, удосконалення досвіду впровадження експериментальної 

діяльності, формування ставлення до фізичної картини світу, оцінювання ролі знань фізики 

в житті людини й суспільному розвитку). Державні вимоги до рівня фізичної підготовки 

учнів як складової природознавчої компетентності. 

Підходи до розв’язання проблеми пропедевтики фізики у 1-4 класах. 

Методика формування уявлень про фізичні явища у процесі вивчення природознавства в 

початковій школі (Методика формування уявлень про атомно-молекулярну будову 

речовини; про механічні явища; про звукові явища; про теплові явища; про світлові явища; 

про електричні та магнітні явища; про силу; про роботу та енергію. Формування 

узагальнених природничо-наукових умінь і навичок. Методика формування загально-

навчальних умінь; формування модельних уявлень; експериментальних умінь). 

 

Тема 6. Особливості вивчення тем географічного спрямування в початкових 

класах (2 год.) 

Географічний компонент освітньої галузі «Природознавство» в початкових класах 

(Засвоєння учнями знань про природну і соціальну складову географічної оболонки Землі, 

формування в учнів комплексного, просторового, соціально орієнтованого знання про 

планету Земля у результаті застосування краєзнавчого, регіонального і планетарного 

підходів та усвідомлення цілісного географічного образу своєї країни). 

Державні вимоги до рівня географічної підготовки учнів як складової природознавчої 

компетентності. Формування географічних уявлень у процесі вивчення «Природознавства». 

 

Тема 7. Методика формування хімічних уявлень і понять в учнів початкових 

класів на уроках природознавства (2 год.) 

Хімічна компонента освітньої галузі «Природознавство» в початковій школі (Засвоєння 

учнями знань про речовини та їх перетворення, хімічні закони і методи дослідження, 

навички безпечного поводження з речовинами, формування ставлення до екологічних 

проблем і розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та 

житті людини). 

Державні вимоги до рівня хімічної підготовки учнів як складової природознавчої 

компетентності. Формування хімічних уявлень у процесі вивчення «Природознавства». 

 

Тема 8. Формування в учнів початкових класів пропедевтичних знань з астрономії 

на уроках природознавства (2 год.) 

Астрономічний компонент освітньої галузі «Природознавство» в 1-4 класах 

(Забезпечення засвоєння учнями наукових фактів, понять і законів астрономії, методів її 

дослідження, усвідомлення знань про будову Сонячної системи, створення і розвиток 

Всесвіту, формування наукового світогляду). 

Державні вимоги до рівня астрономічної підготовки учнів як складової природознавчої 

компетентності. Формування астрономічних понять у процесі вивчення 

«Природознавства». 
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ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Змістовий модуль І. Модернізаційні процеси змісту природознавства  

в початковій школі 

 

Заняття 1 

Тема: Інноваційні прийоми та форми роботи з учнями початкової школи на 

уроках природознавства на етапі модернізації (2 год.) 
План 

1. Дидактичні ігри, їх різновиди та значення в процесі вивчення природознавства. 

Методика використання на уроках природознавства в початкових класах. 

2. Портфоліо учня як один із способів мотивації навчально-виховної діяльності. 

3. Метод проектів, його значення у вивченні природознавства учнями молодших 

класів. Особливості проектної форми роботи. 

4. Технологія навчання у співпраці, її особливості та значення в процесі вивчення 

природознавства. 

5. Використання мультимедійних (інформаційних) технологій. 

6. Модульне навчання, особливості його організації та впровадження в процесі вивчення 

природознавства в початковій школі. 

7. Використання проблемних ситуацій на уроках природознавства. 

8. Вибір та оптимальне поєднання методів у навчанні природознавства у початковій 

школі. 

 

Заняття 2 

Тема: Диференційований підхід навчання природознавства  молодших 

школярів (2 год.) 

План 

1. Диференційований підхід у навчанні молодших школярів, його мета, значення. 

2. Психолого-педагогічні основи диференційованого підходу в процесі вивчення 

природознавства учнями початкових класів. Врахування навчальних можливостей 

учнів як основа диференційованого підходу в навчанні.  

3. Характеристика основних видів диференційованого навчання. 

4. Форми і методи диференційованого навчання. Прийоми диференційованих 

завдань для школярів. 

5. Впровадження диференційованого підходу в навчально-виховний процес 

молодших школярів. Методика використання диференційованого підходу на уроках 

природознавства. 

 

Заняття 3 

Тема: Методика навчання природознавства на засадах комунікативного 

підходу (2 год). 

План 

1. Особливості реалізації комунікативного підходу в процесі навчання 

природознавства у початкових класах.  

2. Комунікативний підхід у процесі навчання природознавства. 

3. Принцип комунікативної спрямованості навчання природознавства. 
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4. Форми і методи розвитку комунікативних здібностей молодших школярів на 

уроках природознавства. Групова робота як форма організації комунікативної 

діяльності, її види, методика організації та значення в навчально-виховному процесі.  

 

Змістовий модуль ІІ. Природнича підготовка майбутнього вчителя 

початкової школи в умовах модернізації змісту природознавчої освіти 

 

Заняття 4 

Тема: Дослідницька складова процесу навчання природознавства та методи 

її реалізації у початкових класах (2 год.) 

План 

1. Методи наукового пізнання природи.  

2. Досліди у сучасному освітньому просторі. Класифікації дослідів. Приклади 

застосування дослідів. 

3. Дослід і експеримент як методи наукового пізнання природи в початковій школі. 

4. Методика організації та проведення дослідів на уроках природознавства. 

5. Дослідницька робота молодших школярів під час навчальних екскурсій. 

6. Залучення учнів до науково-дослідницької роботи. 

  

Заняття 5 

Тема: Фенологічні спостереження на уроках природознавства, методика їх 

організації та проведення (2 год.) 

План 

1. Спостереження за змінами в природі та його види (Сутність поняття 

«спостереження». Види спостережень). 

2. Методика проведення спостережень на уроках природознавства (Спостереження як 

метод навчання природознавства. Використання спостережень за природою в 1- 4 класах). 

3. Ефективні методи та прийоми організації фенологічних спостережень учнів у процесі 

вивченні природознавства. 

 

Заняття 6 

Тема: Формування екологічної компетентності молодших школярів у 

процесі вивчення природознавства (2 год.) 
План 

1. Екологічна компетентності молодших школярів. 

2. Особливості формування екологічної культури молодших школярів. 

3. Педагогічні умови та методи формування екологічної культури учнів початкових 

класів на уроках природознавства. 

4. Педагогічний досвід формування екологічної культури молодших школярів. 

5. Значення та можливості позаурочної роботи з природознавства в контексті 

формування екологічної компетентності школярів. 

 

Заняття 7 

Тема: Використання новітніх освітніх технологій навчання природознавства 

учнів початкових класів (4 год.) 

План 

1. Сутність інтерактивного навчання.  

2. Класифікація інтерактивних технологій. 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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3. Роль і місце інтерактивних методів навчання на уроках з природознавства у 

початкових класах. 

4. Форми організації інтерактивних методів навчання на уроках природознавства. 

5. Сутність інтегрованого навчання. 

6. Ознаки інтегрованого уроку. 

7. Проведення уроків природознавства із засобами інтеграції. 

8. Інтеграція на уроках природознавства у початкових класах. 

 

Питання підсумкового контролю 

1.  Зміст курсу природознавства в початковій школі. 

2. Організаційні форми навчання природознавства. 

3. Методи навчання природознавства. 

4. Сутність понять «компетенція» і «компетентність», «природознавча 

компетентність». 

5. Освітня галузь «Природознавство». Державний стандарт початкової освіти. 

6. Спостереження як метод навчання природознавства. 

7.  Фізичні явища в природі. 

8. Механічні, теплові, електричні, магнітні, хімічні, звукові, світлові явища. 

9. Дослід і експеримент як методи наукового пізнання природи.  

10. Використання досліду як методу навчання на уроках природознавства в 

початкових класах, їх значення. 

11. Методика використання диференційованого підходу на уроках 

природознавства. 

12. Екологічне виховання: зміст, завдання, принципи. 

13. Особливості формування екологічної культури молодших школярів 

14. Педагогічні умови та методи формування екологічної культури учнів 

початкових класів на уроках природознавства. 

15. Значення та можливості позаурочної роботи з природознавства в контексті 

формування екологічної компетентності школярів. 

16. Ефективні методи та прийоми організації фенологічних спостережень учнів у 

процесі вивчення природознавства. 

17. Методика формування хімічних уявлень і понять в учнів початкових класів на 

уроках природознавства 

18. Дидактичні ігри, їх різновиди та значення в процесі вивчення природознавства. 

Методика використання на уроках природознавства в початкових класах. 

19. Портфоліо учня як один із способів мотивації навчально-виховної діяльності. 

20. Метод проектів, його значення у вивченні природознавства учнями молодших 

класів. Особливості проектної форми роботи. 

21. Технологія навчання у співпраці, її особливості та значення в процесі вивчення 

природознавства. 

22. Впровадження інтерактивних технологій у практику роботи початкової школи 

(інтерактивний урок з природознавства). 

23. Використання мультимедійних (інформаційних) технологій. 

24. Модульне навчання, особливості його організації та впровадження в процес 

вивчення природознавства в початковій школі. 

25. Використання проблемних ситуацій на уроках природознавства. 

 

 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 
Критерії оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях 

 
Сума 

балів 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за  

національною  

шкалою 

Критерії оцінювання 

90 – 100 А відмінно Відповідь студента відзначається повнотою 

викладу матеріалу без допомоги викладача. 

Студент володіє узагальненими знаннями з 

предмету, аргументовано використовує їх у 

нестандартних ситуаціях; уміє застосовувати 

вивчений матеріал для внесення власних 

аргументованих суджень у практичній 

педагогічній діяльності. Він має системні, дієві 

здібності у навчальній діяльності, користується 

широким арсеналом засобів доказу своєї думки, 

вирішує складні проблемні завдання; схильний до 

системно-наукового аналізу та прогнозування 

явищ; уміє ставити та розв’язувати проблеми. 

82 – 89 В 

 

 

 

добре Відповідь і завдання – повні з деякими огріхами, 

виконані без допомоги викладача. Студент вільно 

володіє вивченим матеріалом з курсу, зокрема, 

застосовує його на практиці; вміє аналізувати й 

систематизувати наукову та методичну 

інформацію. Використовує загальновідомі докази 

у власній аргументації, здатен до самостійного 

опрацювання навчального матеріалу; виконує 

дослідницькі завдання, але потребує консультації 

викладача. 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

 

 

 

 

задовільно Відповідь і завдання студента відзначаються 

неповнотою виконання без допомоги викладача. 

Студент може зіставити, узагальнити, 

систематизувати інформацію під керівництвом 

викладача; його знання є достатньо повними; він 

вільно застосовує вивчений матеріал у 

стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь 

його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими 

неточностями. Студент здатен адекватно 

реагувати на відповіді інших студентів, 

опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати 

реферат і захистити його найважливіші 

положення. 

60 – 63 Е 

 

35 – 59  FX 

 

 

 

незадовільно Відповідь і завдання відзначаються епізодичністю 

виконання навіть під керівництвом викладача. 

Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, 

необхідні практичні уміння роботи не сформовані, 

більшість передбачених навчальною програмою 

навчальних завдань не виконано. 
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Критерії оцінювання самостійної роботи студентів 
  

Сума 

балів 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінювання 

90 – 100 А відмінно Студент володіє теоретичними та методологічними знаннями з 

галузі природознавство, високим понятійним рівнем;  

вміє самостійно добирати та творчо опрацьовувати дидактичний 

матеріал, оптимально добирати методи і прийоми природознавчої 

діяльності, демонструє вміння встановлювати міжпредметні та 

внутрішньо-предметні зв’язки; вміє робити висновки;  

логічність та послідовність під час відповіді; самостійність 

мислення; стилістично грамотна мова. 

82 – 89 В 

 

 

 

 

 

 

добре Студент має міцні ґрунтовні теоретико-методичні 

природознавчі знання й уміння, належний рівень моделювання 

основних видів природознавчої діяльності, виконує  аналітично-

практичну роботу на доброму рівні без суттєвих помилок. Може 

проаналізувати методичні недоліки студентів, знайти прийоми 

щодо їх усунення. 

Студент демонструє достатні теоретико-методичні знання й 

уміння, але у педагогічній практиці може допустити незначні 

неточності, які потребують зауваження чи корегування. 

Демонструє базовий рівень моделювання окремих видів 

природознавчої діяльності. Його знання природознавчо-

методичного матеріалу в межах програми; під час належного 

рівня педагогічного спілкування йому бракує власних 

висновків. 

74 – 81 С 

64 – 73 D 

 

 

 

 

 

 

 

задовільно Студент не завжди послідовно та логічно 

використовує теоретико-методичні природознавчі знання й 

уміння, тому не завжди вміє зробити аналіз своєї роботи. 

Демонструє задовільний рівень моделювання окремих видів 

природознавчої діяльності. Знає основний матеріал, але не 

завжди вміє самостійно зробити порівняння або висновок, 

елементарний рівень сформованості власних умінь. 

Завдання, що виконує студент відзначаються 

фрагментарністю, він не вміє професійно проаналізувати свою 

роботу без  консультації викладача. Студент усвідомлює 

недостатній обсяг власної  інформованості, застосовує 

запропонований викладачем спосіб отримання інформації з 

одного джерела; має фрагментарні уявлення про роботу з 

науково-методичною літературою, демонструє розуміння 

отриманої інформації, робить деякі висновки з певного питання. 

У студента відсутні  сформовані методичні уміння та навички, 

він лише може здійснювати первинну обробку навчальної 

інформації без подальшого її аналізу. 

60 – 63 Е 

 

35 – 59  FX 

 

 

 

незадовільно Студент здатний виконувати незначну частину 

методичних завдань, на низькому рівні моделює окремі види 

професійної діяльності,  використовує обмежений теоретичний, 

методичний та словниковий запас з метою аналізу й 

використання природничого та дидактичного матеріалу. 

Необхідні практичні уміння не сформовані, більшість 

передбачених навчальною програмою завдань не виконано. 
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Шкала оцінювання 
 

1. Практичні заняття. Тематичний контроль: 5 балів: відмінний рівень (90-100% 

інформації); 4 бали: достатній рівень (75- 89% інформації); 3 бали: задовільний рівень (60-74% 

інформації); від 2 до 0 балів: незадовільний рівень (35-39% інформації). 

2. ІРС. Вчасне та якісне виконання завдань –5 балів; 4 бали – якісне, але невчасне виконання 

завдань; 3 бали – вчасне, але неякісне виконання завдань; 2 бали: невчасне і неякісне виконання 

завдань; відсутність виконаних завдань – 0 балів.  

3. СРС. Якісна підготовка повідомлень, конспектування, анотація, написання міні-твору – 5 

балів (90-100% інформації); 4 бали – достатній рівень (60-89% інформації); 3 бали – задовільний 

рівень (50-60% інформації); 0 балів – незадовільний, елементарний рівень (менше 50% 

інформації). Загальна кількість балів – 100. 

Розрахунок підсумкової та середньозваженої оцінки (бала) за формою контролю (залік) 

Аудиторна робота Самостійна, 

індивідуальна робота 

Підсумковий контроль 

Практичні роботи (лаборат. 

роботи, семінари) 

Тестовий 

контроль 

Індивід. завдання 

(реферати, проекти) 

 

Залік 

1 2 3 4 5 6 7 Т.1 Т.2 Т.3  

ВК:                0,7 0,2 0,1 0 

Отримані оцінки за національною шкалою 

           

Примітка: Т - тема дисципліни; ВК~ ваговий коефіцієнт; ІЗ - індивідуальне завдання. 

Визначення підсумкової оцінки здійснються за таким алгоритмом: 

1. Розрахунок середньоарифметичної оцінки з кожного виду роботи за національною 

шкалою (Оі):                                  

2. О1= (4+5+3+3+4+3+4+5)/8 = 3,88 

О2= (3+4)/2= 3,50 

О3 = 5/1=5,00 

3. Визначення середньозваженого бала (Сб) з кожного виду робіт за прийнятими ваговими 

коефіцієнтами. У нашому випадку для першого варіанту це: ВКХ = 0,7; ВК2 = 0,2; ВК3 = 0,1: 

Сб1 = O1 · BK1 = 3,88 · 0,7 = 2,72; 

Сб2 = O2 · BK2 = 3,50 · 0,2 = 0,70; 

Сб3 = O3 · BK3 = 5,00 · 0,1 = 0,50. 

4. Визначення середньозваженого бала за усіма видами робіт з дисципліни: 

Сб = Сб1 + Сб2 + Сб3 = 2,72 + 0,70 + 0,50 = 3,92. 

5. Визначення за таблицею 3 підсумкової оцінки за національною шкалою та шкалою 

ECTS. 
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Відповідність шкал оцінювання (національної та європейської (ECTS) 

 
Оцінка 

ECTS 

Середньозважений 

бал, що формує 

інтервальну шкалу 

 

Національна  оцінка 

1 2 3 

А 4,75-5,00 5 Відмінно – високий рівень володіння теоретичними 

знаннями й практичними вміннями 

В 4,25-4,74 4 Добре – достатній рівень оволодіння  знаннями навчального 

матеріалу, вміннями їх практичного впровадження 

С 3,51-4,24 4 Добре – середньо-достатній рівень володіння теоретичним 

матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями 

й навичками 

D 3,01-3,50 3 Задовільно – середній рівень  володіння теоретичними 

знаннями, практичними вміннями й навичками 

Е 2,75-3,00 3 Задовільно – рівень володіння теоретичним матеріалом, 

практичними вміннями й навичками визначається нижче 

середнього 

FX 2,00-2,74 2 Незадовільно – елементарний рівень володіння навчальним 

матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні 

вміння без додаткових занять з дисципліни 

F 0,00-1,99 2 Незадовільно – елементарний рівень знань із дисципліни, 

відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для 

повторного вивчення дисципліни 

 

Список літератури 
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: навч. посіб. для студ. пед. фак.-тів вищих навч. закл. та класоводів / О. А. Біда – Київ ; 

Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. – 400 с. 

5. Біда О.А. «Я і Україна» та сільськогосподарська праця : методика викладання 

(теоретичні основи) : навч.-метод. посіб. / О. А. Біда, Л. І. Прокопенко, Л. О. Бугакова. – 

Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2007. – 516 с. 

6.  Крамаренко А. М. Методика викладання освітньої галузі «Людина і світ» : навч. 
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8. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах / О. Я. Савченко. – К., 1997. – 

256 с. 
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Кондор, 2009. – 398 с. 

20. Пєхота О. М. Особистісно-орієнтоване навчання : підготовка вчителя / О. М. Пєхота, 

А. М. Стаєва. – Миколаїв : Іліон, 2006. – 272 с. 

21. Програми для середньої загальноосвітньої школи : 1–4 класи. – К. : «Початкова школа», 

2006. – 432 с. 

22. Химинець В. Інновації в початковій школі / В. Химинець. – Тернопіль : Мандрівець, 2009. 

– 312 с. 



 285 

Додаток Р 



 286 

Продовження додатка Р 

Фрагмент змістового наповнення навчального посібника  

«Словник-довідник з природознавства» 
 

АСТРОНОМІЯ – наука про небесні об’єкти, їх фізичну будову, рух, походження і 

еволюцію, феномени, які відбуваються за межами атмосфери Землі (сонячне сяйво і космічна 

радіація). Об'єктами дослідження є Сонце, зорі, планети і їх супутники, комети, метеорні тіла, 

галактики і Всесвіт. 

АТОМ – це найменша частина хімічного елемента, яка є носієм його властивостей, частка 

речовини мізерних маси і розмірів. Атом складається з електронної оболонки і атомного 

ядра. У свою чергу ядро складається з позитивно заряджених протонів і не заряджених 

нейтронів, а оболонка – з негативно заряджених електронів. 

БІОЛОГІЧНІ ЯВИЩА – це явища, які відбуваються в живій природі (приліт птахів, 

турбота про новонароджених малят, ріст і розвиток організмів та ін.). 

ВЕСНА - одна з чотирьох пір року між зимою і літом. Календарна весна складається з 

трьох місяців: березня, квітня і травня. 

ВИСОЧИ́НИ– це підвищені ділянки землі з висотою від 200 до 500 м над рівнем моря. На 

карті позначаються від темно-жовтого до світло-коричневого кольору. На території України 

розташовані Подільська, Придніпровська та Приазовська височини. 

ГЕ́ЙЗЕР — джерело, яке періодично викидає фонтани гарячої води і пари. Гейзерських 

джерел багато в Ісландії, на Камчатці, в Новій Зеландії, США. 

ГОРБИ́ – невелике округле підвищення на площині: бугор, пагорок. Це невисокі 

куполоподібні підвищення з пологими схилами. Горби бувають різної висоти (від 10 до 200 

м.) У горба розрізняють підніжжя, крутий схил, пологий схил, вершину. Вони вкриті 

трав’янистою або дерев’янистою рослинністю. 

ДЕНЬ - проміжок часу від сходу до заходу Сонця. Змінюється у різні пори року. 

КИПІННЯ – це процес інтенсивного випаровування. Під час кипіння відбувається 

пароутворення. Щоб рідина закипіла, її треба нагріти до певної температури. 

КОНДЕНСАЦІЯ – процес, під час якого пара перетворюється на рідину. Конденсуючись, 

пара віддає ту кількість теплоти, яка пішла на її утворення. 

ЛУПА - збільшувальне двоопукле скло в оправі. Використовується у багатьох областях 

людської діяльності: у біології, медицині, археології, банківській і ювелірній справі, 

криміналістиці, під час ремонту годинників та радіоелектронної техніки. 

МАТЕРИ́К – найбільші масиви суші Землі, більша частина поверхні яких виступає над 

рівнем моря, а периферійна частина лежить під водою. Материки разом з островами 

займають 29% суходолу. На планеті Земля існує 6 континентів (материків): Австралія, 

Антарктида, Африка, Євразія, Південна Америка, Північна Америка. 

НАТУРАЛІСТ - людина, яка займається дослідженням природи; природознавець. 

ОРБІТА – траєкторія руху небесного тіла, штучного супутника Землі, орбітальної станції у 

космічному просторі навколо іншого тіла. Це шлях, по якому Земля рухається навколо Сонця. 

ПІВО́СТРІВ – це частина суходолу, що далеко заходить в океан (море) і з трьох боків 

оточена водою, а з четвертого – сполучена з сушею. Півострови утворюються, головним 

чином, під впливом тектонічних рухів земної кори, що спричиняють опускання чи підняття 

окремих частин морського дна (Кримський, Керченський півострови). 

РОДЮ́ЧІСТЬ – головна ознака ґрунту. Найродючіший ґрунт України – чорнозем. 

СНІГО́ЗАТРИ́МАННЯ – штучне затримання снігу на полях для збільшення запасів вологи 

в ґрунті та утеплення озимини. 

ЧЕ́РЕП – сукупність кісток голови черепних тварин. Складається з мозкового черепа і 

лицьового черепа. Череп людини складається з 23 кісток, які міцно з'єднані швами.  

ШТОРМ – це тривалий дуже сильний вітер, що спричинює бурю або цунамі і призводить 

до значних руйнувань на суші й хвилювань  на морі. 
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СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації: 
 

1. Мозуль І.В. Експериментальна методика підготовки майбутніх учителів 

початкової школи до формування в молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності / І.В. Мозуль // Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. 

наук. пр. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 2 (34). – С. 130–141. 

2. Мозуль І.В. Організаційно-педагогічні умови професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи до формування у молодших школярів 

предметної природознавчої компетентності / І.В. Мозуль // Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. 

наук. пр. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 1 (33). – С. 190–199. 

3. Мозуль І.В. Феномен готовності майбутніх учителів початкових класів 

до формування у молодших школярів предметної природознавчої 

компетентності: теоретичний аспект і практичний стан / О.Г. Ярошенко, 

І.В. Мозуль // Вісник Житомирського державного університету імені Івана 

Франка : наук. журн. Педагогічні науки / [гол. ред. П.Ю. Саух, відп. ред. 

Н.А. Сейко]. – 2017. – Вип. 2 (88). – С. 303–307. 

4. Словник термінів для учнів початкових класів : пос. для загальноосвітніх 

навч. закл. / За наук. ред. М.С. Вашуленка (у співавт. В.О. Собко, 

Г.С. Демидчик, О.В. Ігнатенко, І.В. Мозуль та ін.). – К. : Видавничий дім 

«Освіта», 2016. – 128 с. 

5. Мозуль І.В. Структура готовності майбутніх учителів початкових класів 

у контексті сучасних вимог професійної освіти / І.В. Мозуль // Вісник 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра 

Довженка : зб. наук. пр. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 30. – С. 75–81. 

6. Мозуль І.В. Проблема готовності майбутніх учителів до професійної 

діяльності в умовах модернізації змісту початкової освіти / І.В. Мозуль // 

Науковий вісник Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського : зб. наук. пр. Педагогічні науки. / За ред. проф. 

А.Л. Ситченка. – 2016. – № 1 (52). – С. 238–242. 

7. Мозуль І.В. Мотиваційний компонент підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до формування у молодших школярів предметної 

природознавчої компетентності / І.В. Мозуль // Теоретичні питання культури, 

освіти та виховання : зб. наук. пр. / Заг. ред. проф. О.В. Матвієнко. – 2016. – 

Вип. 54. – С. 108–111. 

8. Мозуль І.В. Аналіз досвіду професійної підготовки майбутнього вчителя 

/ І.В. Мозуль // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис : тем. вип. 

Інтеграція вищої освіти і науки. – 2015. – № 3 (Дод. 1). – С. 173–177. 

9. Мозуль І.В. Сутність предметної компетентності з природознавства учнів 

початкової школи / І.В. Мозуль // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. 

часопис : тем. вип. Наука і вища освіта. – 2015. – № 2 (Дод. 1). – С. 63–66. 
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10. Мозуль І.В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи до навчання природознавства молодших школярів в освітній системі 

університету / І.В. Мозуль // Теоретичні питання культури, освіти та виховання 

: зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. О.В. Матвієнко. – 2015. – Вип. 51. – С. 133–

137. 

11. Мозуль І.В. Теоретичне підґрунтя професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи до навчання природознавства молодших школярів / 

І.В. Мозуль // Вісник Глухівського національного педагогічного університету 

імені Олександра Довженка : зб. наук. пр. Серія : Педагогічні науки. – 2015. – 

Вип. 27. – С. 132–136. 

12. Мозуль І.В. Словник-довідник з природознавства : навч. пос. / 

І.В. Мозуль. – Глухів : РВВ ГНПУ, 2015. – 116 с. 
 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 
 

13. Mozul Iryna. The place of the special course «Teaching natural science at 

modern primary school» in the system of professional training of intending primary 

school teachers / Iryna Mozul // Матеріали V наук.-пед. читань молодих учених, 

магістрантів, студентів іноземними мовами «The 21st Century Challenges in 

Education and Science» (Глухів, 20 квітня 2017 р.) / За заг. ред. Н.М. Лавриченко. 

– Суми : Вінніченко М. Д., 2017. – Вип. 4. – С. 226–229. 

14. Мозуль И.В. Критерии и показатели диагностики готовности будущего 

учителя начальных классов к профессиональной деятельности / И.В. Мозуль // 

Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса в 

контексте стандартизации образования : сб. науч. статей и материалов ІІІ Межд. 

науч.-практ. конф. (Архангельск, 18 марта 2016 г.) / Под ред. С.А. Герасимова 

и др. – Архангельск : КИРА, 2016. – Ч. І. – С. 41–49. 

15. Мозуль И.В. Подготовка будущих учителей начальных классов как 

процесс формирования готовности к деятельности / И.В. Мозуль // Konferencji 

Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Pedagogika. Nauka wczoraj, dzis, jutro» : 

zbior artykułow naukowych (Варшава, 28 февраля 2016 г.) – Warzawa : Wydawca : 

Sp.z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – С. 26–32. 

16. Мозуль І.В. Коммуникативная составляющая готовности учителя 

начальных классов к обучению природоведению младших школьников / 

І.В. Мозуль // Опыт, проблемы и перспективы реализации современных 

педагогических технологий в системе образования : сб. материалов II Межд. 

науч.-практ. конф. (Архангельск, 13 марта 2015 г.) / Под ред. С.А. Герасимова 

и др. – Архангельск : КИРА, 2015. – Ч. 1. – С. 199–205. 

17. Мозуль И.В. Формирование коммуникативной компетенции при 
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