1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
На правах рукопису
УДК 378:373.3:[-043.83:-047.84-057.874]

ОЛІЙНИК Олеся Василівна

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Дисертація
на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук

Науковий керівник
ХОМИЧ Лідія Олексіївна,
доктор педагогічних наук,
професор

Київ – 2017

2
ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………......
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ
ДО
ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ……………………………………………………………………..
1.1. Обґрунтування поняття «професійна підготовка майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів»………………………………………………………………….
1.2. Особливості формування конструктивних умінь молодших школярів
у сучасній початковій школі………….………………………………….
1.3. Структура професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів…..
Висновки до розділу 1………………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ
УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ……………............................................
2.1. Компоненти, критерії та рівні готовності майбутніх учителів початкової
школи
до
формування
конструктивних
умінь
молодших
школярів..............................................................................................................
2.2. Визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів………………
Висновки до розділу 2………………………………………………………….
РОЗДІЛ
3.
ОБҐРУНТУВАННЯ
Й
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА
ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ
МОДЕЛІ
ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ
ДО
ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ
ШКОЛЯРІВ……………………………………………………………………..
3.1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів………………
3.2. Етапи підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів………………
3.3. Результати експериментального дослідження…………………………..
Висновки до розділу 3………………………………………………………….
ВИСНОВКИ…………………………………………………….........................
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ДЖЕРЕЛ……………………………………..
ДОДАТКИ……………………………………………………………………….

3

13

13
35
63
79

81

81
92
106

108

108
129
168
182
184
188
221

3
ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Сучасна система нацiональної освiти
зорiєнтована у площину розвитку особистісних цінностей, розкриття і реалізації
творчого та духовного потенціалу особистості у різних видах діяльності,
формування на цiй основi базових знань, умiнь та навичок майбутньої
професiйної дiяльностi.
Навчання у початковій школі дозволяє успiшно реалiзувати означену
проблему, оскільки саме молодший шкільний вік є сензитивним для розвитку
особистостi учня та прояву його творчої діяльності, основою якої є наявність
різних видів умінь, зокрема й конструктивних.
Значущість проблеми формування конструктивних умінь молодших
школярів підкріплена чинним Державним стандартом початкової загальної
освіти, в якому зазначається, що формування конструктивних умінь молодших
школярів здійснюється при вивченні всіх навчальних дисциплін.
Через розвиток конструктивних умінь у процесі навчальної діяльності
школяр здатен сприймати й оцiнювати гармонiйне у життi, природi, мистецтвi,
вчиться розуміти й творити красу у навколишній дійсності, формує творче
ставлення до будь-якої справи, що в сучасному суспільстві є необхідним.
Важливість проблеми формування конструктивних умінь молодших
школярів зумовлює необхідність підготовки фахівців початкової школи до
означеної діяльності, адже саме від них залежить творчий розвиток учнів.
Аналіз наукових джерел свідчить про наявність в сучасній педагогіці
об’єктивних передумов для дослідження проблеми підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів. Вивченню питань професійної підготовки педагога приділяли увагу
такі вчені, як: О. Абдуліна, С. Вітвицька, С. Гончаренко, О. Дубасенюк,
Н. Кузьміна, О. Мороз, Г. Тарасенко, В. Чайка та ін. Проблему підготовки
майбутніх учителів початкової школи обґрунтовано в дослідженнях О. Біди,
В. Бондаря, Л. Хомич, JI. Хоружої, О. Ярошинської та ін.
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Особливості формування й розвитку навчальних умiнь досліджено в
наукових працях психологів (Б. Ананьєва, Л. Виготського, П. Гальперiна,
В. Давидова, В. Зiнченка, Н. Менчинської, С. Рубiнштейна, Н. Тализiної, та iн.) та
педагогів (Ю. Бабанського, Т. Байбари, Н. Бібік, М. Вашуленка, I. Лернера,
О. Онопрiєнка, О. Савченко та iн.). Проблемі формування конструктивних умінь
молодших школярів присвячені дослідження А. Ботюка, В. Гавриш, О. Кучерявого,
Є. Мілеряна, В. Мірошника, В. Моляко, Т. Носаченко, Л. Оршанського, О. Проскури,
Г. Тарасенко, В. Тименка, К. Щербакової, Г. Щукіної та ін.
Окремі аспекти проблеми підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів розглядали у
своїх роботах І. Демченко, В. Жлудько, Н. Колесник, В. Кузь, Г. Левченко,
В. Сидоренко, С. Симоненко, З. Сирота, В. Тименко, Т. Шевчук та ін.
Отриманi теоретично-практичнi узагальнення різних аспектів проблеми
дослідження стали вагомим внеском у її розв’язання, проте аналіз підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів не знайшла належного висвітлення.
Значення порушеної проблеми зумовлене й низкою об’єктивних
суперечностей, зокрема між:
– потребами суспільства у висококваліфікованих фахівцях початкової
школи та реальними знаннями, уміннями випускників до організації
конструктивної діяльності молодших школярів;
– зростаючими вимогами сучасної школи до рівня підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь у молодших
школярів та дискретністю забезпечення готовності вчителя в умовах вищих
педагогічних закладів;
– необхідністю формування конструктивних умінь в учнів початкової
школи та недосконалістю змісту, форм, методів підготовки майбутніх учителів
до означеного виду діяльності.
З урахуванням актуальності досліджуваної проблеми, окреслених вище
суперечностей та необхідності їх вирішення обрано тему дисертації: «Професійна
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підготовка

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів».
Зв'язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертацію виконано відповідно до тематичного плану науково-дослідної
роботи кафедри педагогіки та методики початкової освіти Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича «Теоретико-методологічні
та методичні інновації у професійно-педагогічній підготовці фахівців у контексті
вимог входження в міжнародний освітній простір» (РК № 0116U007044). Тему
дисертації

затверджено

вченою

радою

Чернівецького

національного

університету імені Юрія Федьковича (протокол № 1 від 2 лютого 2015 р.) та
узгоджено на Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з
педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 23 червня
2015 р.).
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально
перевірити зміст, форми й методи ефективної підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Відповідно до мети та гіпотези сформульовано завдання дослідження:
1. Визначити сутність та структуру професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
2. Розкрити особливості формування конструктивних умінь у дітей
молодшого шкільного віку.
3. Конкретизувати критерії і показники визначення рівнів сформованості
готовності

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів.
4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити модель
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів.
5. Розробити навчально-методичний комплекс підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
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школярів.
Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів
початкової школи у вищому навчальному закладі.
Предмет дослідження – зміст, форми і методи підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на положенні, що в
сучасних умовах розвитку освіти, реформування початкової освіти необхідно
забезпечувати якісну професійну підготовку майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
У контексті визначеної проблеми конструктивні уміння молодших
школярів розглядаються як складне новоутворення, здатність особистості
інтегровано виконувати інтелектуальні, мовленнєво-творчі, образотворчі,
предметно-перетворювальні

творчі

дії

у

процесі

ігрової

проектно-

конструктивної діяльності, результатом якої є отримання суб’єктом нового
оригінального продукту.
Ефективне розв’язання завдань підготовки уможливлюється за умови
упровадження в освітній процес ВНЗ авторської моделі, яка унаочнює
сукупність змісту, форм та методів підготовки студента до формування
конструктивних умінь молодших школярів та дає змогу реалізувати цілісний
підхід до розвитку творчого потенціалу майбутнього вчителя початкової школи
як необхідної складової його професійної підготовки. Результатом поетапної
реалізації моделі є сформована готовність майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність
процесу підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних умінь
молодших школярів суттєво підвищиться за умови реалізації її як системи,
результатом якої є інтегративна якість особистості – готовність майбутнього
вчителя початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів як цілісне вираження підструктур особистості, особлива система

7
взаємопов’язаних

компонентів:

мотиваційного,

когнітивного,

творчо-

діяльнісного, результативно-рефлексивного.
Методологічну

основу

дослідження

становлять

філософські,

психологічні та педагогічні положення гуманістичного спрямування; ідеї
професійної педагогіки; положення про роль мистецтва в розвитку особистості;
концепції діяльності і творчої активності особистості; єдність теорії та практики;
принципи науковості, системності, цілісності, зв’язку з практикою, поєднання
колективних та індивідуальних форм і методів навчання; системний, особистісно
орієнтований,

компетентнісний,

інтегративний,

діяльнісний

підходи

до

професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Теоретичну основу дослідження становлять положення щодо проблем
філософії освіти (В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); наукові
праці з проблем професійної підготовки педагогічних фахівців (С. Гончаренко,
О. Дубасенюк, С. Сисоєва, В. Сластьонін, М. Солдатенко, Л. Хомич та ін.);
професійної компетентності вчителів початкової школи (Н. Бібік, О. Біда,
Я. Кодлюк, О. Савченко, Л. Хомич та ін.); теоретичні положення психології
мистецтва та творчості (Л. Виготський, П. Еббс, О. Леонтьєв, Є. Мілерян,
В. Моляко, В. Рибалка, В. Роменець, Е. Торренс та ін.); теоретичні і практичні
аспекти проблеми здатності особистості до конструктивної діяльності (А. Біне,
Н. Гавриш, А. Маслоу, О. Матюшкін, В. Моляко, К. Роджерс, Д. Томсон,
О. Кучерявий, В. Тименко та ін.).
Для розв’язання визначених завдань використано комплекс методів
дослідження:

теоретичні:

аналіз,

синтез,

порівняння,

систематизація

теоретичних та дослідницьких даних для виявлення стану досліджуваної
проблеми, визначення ключових понять дослідження; метод наукового
моделювання – для створення моделі підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів; емпіричні:
анкетування, спостереження під час практики, письмове опитування, виконання
творчих завдань, педагогічне оцінювання – для діагностики рівня готовності
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
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молодших школярів, кількісний та якісний аналіз емпіричних даних; методи
математичної статистики застосовувались для обробки отриманих даних та
перевірки достовірності результатів експерименту з використанням χ2-критерію
К. Пірсона; графічні – для наочного ілюстрування та порівняння результатів
експериментальної роботи у графічних зображеннях і табличних формах.
Організація дослідження. Дослідження здійснювалося у три етапи
впродовж 2014 – 2017 рр.
На першому етапі (2014 – 2015 рр.) визначено сутність основних понять
дослідження на основі опрацювання філософських, психолого-педагогічних
джерел; проаналізовано нормативну документацію початкової освіти; визначено
методологічні та теоретичні основи дослідження, його об’єкт, предмет, мету,
гіпотезу

та

завдання,

методи

дослідження;

розроблено

програму

експериментальної роботи.
На другому етапі (2015 – 2016 рр.) визначено й обґрунтовано структуру,
критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів; проведено констатувальний
експеримент, у ході якого здійснено аналіз стану готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
На третьому етапі (2015 – 2017 рр.) теоретично обґрунтовано модель
професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів, упроваджено її в освітній процес
експериментальних груп та здійснено дослідно-експериментальну перевірку;
узагальнено результати дослідження, на основі яких зроблено висновки;
розроблено навчально-методичний комплекс підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів,
визначено перспективи подальших досліджень проблеми.
Експериментальна база дослідження. Дослідна робота здійснювалася на
базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича, Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Прикарпатського
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національного університету імені Василя Стефаника, Рівненського державного
гуманітарного університету, Тернопільського національного педагогічного
університету імені Володимира Гнатюка.
На різних етапах дослідження експериментальною роботою було охоплено
387 респондентів.
Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів
дослідження полягає в тому, що:
– вперше

обґрунтовано

принципи

проектування

змісту

підготовки

майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів (формування позитивної установки, орієнтованої на успіх у
процесі професійного навчання; віддзеркалення в знаннях, способах діяльності й
досвіді навчальної й професійної творчості студентів потреби врахування вікових
та індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів як суб’єктів
конструктивних дій; орієнтація на оволодіння майбутніми педагогами здатністю до
формування в учнів конструктивних умінь; надання пріоритету досвіду розробки
образів, абстрактних навчальних цінностей засобами мистецтва; відбиття у змісті
підготовки значущих для опанування майбутніми організаторами конструктивних
дій учнів фізіологічних, психологічних, педагогічних і методичних знань у їх
гармонійній єдності); розкрито специфіку і достатність використання викладачами
вищого навчального закладу, з метою підготовки студентів до формування
конструктивних умінь молодших школярів, творчих і розвивальних потенціалів
сукупності інноваційних форм (особистісно зорієнтована лекція, лекція-практикум,
інтегровані практичні заняття з набуття студентами досвіду конструктивної
діяльності, практичні заняття-інсценізація, засідання творчих груп та ін.) та
методів професійного навчання (інтеграції різних видів мистецтв, ігрового
дизайну, конструктивної співпраці учасників творчої діяльності, проектів, ігрового
моделювання творчих завдань з акцентом на формування конструктивних умінь та
ін.); розроблено модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування

конструктивних

взаємопов’язаних

її

умінь

компонентів

молодших

(цільового,

школярів

як

методологічного,

синтез
змістово-
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діяльнісного, результативного);
– уточнено

науково-термінологічний

апарат проблеми

дослідження:

(«професійна підготовка вчителя початкової школи», «конструктивні уміння»,
«підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних
умінь молодших школярів») та класифікацію конструктивних умінь молодших
школярів за критерієм предмета конструктивної діяльності (слово, художній образ,
предметно-перетворювальна дія);
– подальшого

розвитку

набули

положення

щодо

особистісної

зорієнтованості професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає
в розробці навчально-методичного комплексу підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів, що
включає: оновлену версію навчальної програми «Трудове навчання з
практикумом», впровадження якої в освітній процес сприяло апробації змісту,
організаційних форм і методів підготовки майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів; пакет методичних рекомендацій для
майбутніх учителів щодо формування конструктивних умінь молодших
школярів; діагностичний інструментарій.
Запропонованi

в

дисертацiї

теоретичнi

та

методичнi

матерiали

дослідження можуть бути використані під час укладання навчальних програм
для підготовки фахівців початкової школи та проведення навчальних занять на
етапі професійної підготовки; у процесі створення навчальних і методичних
посібників;

у

самоосвітній

на

науково-дослідній

діяльності

студентів

спеціальності «Початкова освіта».
Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича (довідка про
впровадження № 17/15-756 від 17.03.2017 р.), Педагогічного коледжу Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича (довідка про впровадження
№ 01-20/12 від 14.03.2017 р.), Прикарпатського національного університету імені
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Василя Стефаника (довідка про впровадження № 01-15/06-01-2817 від 22.12.2016 р.),
Рівненського державного гуманітарного університету (довідка про впровадження
№ 66 від 20.03.2017 р.), Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка (довідка про впровадження № 335-33/03 від 22.03.2017 р.).
Вірогідність одержаних результатів забезпечується методологічною і
теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження; застосуванням
комплексу взаємопов’язаних методів, адекватних його об’єкту, предмету, меті і
завданням; застосуванням науково апробованої методики кількісної і якісної
обробки результатів експерименту.
На захист винесено:
1) зміст, форми та методи професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів;
2) модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних

умінь

молодших

школярів,

яка

інтегрує

цільовий,

методологічний, змістово-діяльнісний та результативний блоки і відображає
процес підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних умінь
молодших школярів як цілісну структуру, що складається з взаємопов’язаних
елементів.
Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати
дисертаційного дослідження обговорювалися на

міжнародних науково-

практичних конференціях: «Наукові дослідження: теорія та експеримент»
(Полтава, 2014); «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та
національний виміри змін» (Суми, 2015); «Якість неперервної освіти в умовах
євроінтеграційних процесів: тенденції, проблеми, прогнози» (Київ-Чернівці,
2015); «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» (Суми, 2015);
«Педагогіка і психологія: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі»,
(Одеса, 2016); на міжнародних мистецько-педагогічних читаннях пам`яті
професора О. П. Рудницької (Київ, 2016); на всеукраїнських науково-практичних
конференціях: «Людина і суспільство: економічний та соціокультурний
розвиток» (Рівне, 2014); «Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм:
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проблеми теорії та практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів»
(Київ, 2015); на методологічних науково-практичних семінарах, на засіданнях
кафедри педагогіки та методики початкової освіти.
Публікації. Основні положення та висновки дослідження висвітлено у
14 публікаціях, з-поміж них: 7 статей у наукових фахових виданнях України,
2 статті у зарубіжних наукових періодичних виданнях, 5 статей у збірниках
матеріалів науково-практичних конференцій.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку
використаних джерел (333 найменувань, з них 6 – іноземною мовою), 18 додатків
Загальний обсяг дисертації становить 285 сторінок, обсяг основного тексту
складає 187 сторінок. Робота містить 13 таблиць і 5 рисунків.
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РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У розділі на підставі проаналізованих філософських, психологічних,
педагогічних джерел визначено та уточнено сутність взаємопов’язаних
ключових дефініцій; конкретизовано сутність поняття «підготовка майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів»; охарактеризовано структуру означеної підготовки; розкрито сутність
поняття «конструктивні уміння» та особливості їх формування у дітей
молодшого шкільного віку.
1.1. Обґрунтування поняття «професійна підготовка майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів»
Обґрунтування особливостей підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів потребує
уточнення сутності базових понять у контексті наукового пошуку. Аналіз базових
категорій дослідження проблеми підготовки майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів виявляється, на нашу думку, досить
складним з огляду на те, що базові категорії належать до методологічного
апарату кількох наукових галузей – філософії, психології, педагогіки, зокрема
професійної, мистецтвознавства. Тому й аналіз кожної з категорій передбачає її
висвітлення на філософському, загальнонауковому, конкретнонауковому,
мистецькому рівнях.
Відповідно до логіки нашого дослідження базовими є поняття «уміння»,
«конструктивні уміння», «формування конструктивних умінь», «підготовка»,
«професійна підготовка» та «професійна підготовка майбутніх учителів
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початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів»,
«готовність до формування конструктивних умінь молодших школярів».
Поняття «уміння» є найбільш загальним серед визначеного понятійного
апарату наукового дослідження, яке є, було і залишається предметом
філософських, психологічних, педагогічних та інших досліджень.
Кожний вид діяльності потребує умінь, які ґрунтуються на спільних
психічних властивостях і набувають специфічних особливостей у кожному виді
діяльності відповідно до її змісту.
Аналіз наукової літератури показує, що поняття «уміння» має значну
кількість тлумачень, які свідчать про відсутність єдиного підходу до цього
питання у психолого-педагогічній теорії.
Так, на філософському рівні поняття «уміння» трактується як сукупність
навичок і знань, що визначає чіткість виконання будь-якої діяльності, і
вважається засобом застосування засвоєних знань на практиці, це значно
складніше утворення освіти, ніж навички або знання, взяті окремо [293, с. 654].
Поняття «уміння» за сучасним тлумачним словником української мови
трактується як здобуті на основі досвіду знання, що виявляються у здатності
належно робити що-небудь [36, с. 1432].
У педагогічному словнику зазначено, що «уміння» – це здатність людини
свідомо виконувати певну дію на основі знань, готовність застосувати знання у
практичній діяльності на засадах свідомості [203].
У психологічному словнику: «уміння – це освоєний суб’єктом спосіб
виконання дії, який забезпечується сукупністю придбаних знань і навичок.
Виробляється уміння шляхом вправляння і створює можливість виконання дії не
тільки в звичних, але й умовах, що змінилися. У сукупності з навичками і
знаннями уміння забезпечує правильне відображення в уявленнях і мисленнях
світу, законів природи і суспільства, взаємин людей, місця людини в суспільстві
та її поведінки» [307].
Проблема формування умінь у процесі навчання стала предметом
фундаментальних досліджень як українських, так і зарубіжних учених-
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психологів: Д. Богоявленського [21], Л. Виготського [44], П. Гальперіна [48],
В. Давидова [58], Є. Кабанової-Мєллєр

[90], В.

Крутецького

[117],

Н. Менчинської [154], С. Рубінштейна [232], Н. Тализіної [268], І. Якиманської
[323] та інших; педагогів: Ю. Бабанського [8], Л. Занкова [76], І. Лернер [134],
М. Скаткіна [256], В. Сластьоніна [258], Т. Шамової [306] та ін.
У своїх психолого-педагогічних працях під поняттям «уміння» вони
розглядають:
–

знання про способи діяльності, навички (Ю. Бабанський [8]);

–

засвоєні способи діяльності, свідоме володіння будь-якими прийомами
діяльності (О. Абдуліна [1]);

–

здатність чи готовність до ефективного виконання дії відповідно до цілей та
обставин (Н. Левітов [130]);

–

здатність до успішного виконання певної діяльності або дій у нових умовах
(А. Запорожець [77], Н. Левітов [130], К. Платонов [210]);

–

систему дій, пов'язаних між собою логікою діяльності, що спрямована на
виконання поставлених завдань (П. Гальперін [48], Є. Мілерян[159]);

–

необхідність переходу до творчості (В. Сластьонін [258]).
Спираючись на зазначені підходи щодо визначення поняття «уміння»

можна стверджувати, що їх розглядають крізь призму концепцій діяльності та
виконання дій.
Так, за концепцією діяльності уміння – це:
– складне утворення, засноване на сукупностi знань i дiй, що є окремою
дiяльнiстю, уходить до складу загальної професiйної дiяльностi людини
(О. Абдуллiна [1]);
– єдність знань про способи діяльності та досвід його реалізації. Спосіб
діяльності є сукупністю певних операцій. Засвоєння цих операцій в
необхідній

послідовності

(Ю. Бабанський [9]);

і

призводить

до

формування

уміння
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– це заснована на знаннях i навичках здатнiсть людини успiшно досягати
свiдомо поставленої мети дiяльностi в мiнливих умовах її перебiгу
(Є. Мілерян [159]);
За концепцією виконання дій, уміння – це:
–

підготовленість до свідомих, точних дій або здатність свідомо досягати
поставленої мети в обстановці, що змінюється» (А. Запорожець [77],
Є. Кабанова-Мєллєр [90]);

–

успішне виконання дії або більш складної діяльності з вибором і
застосуванням правильних прийомів роботи з урахуванням певних умов
(Н. Лєвітов [130]);

–

здатність виконувати дію відповідно до цілей та обставин, у яких людині
доводиться орієнтуватися (Д. Узнадзе [291]);

–

система дій, пов'язаних між собою логікою діяльності та спрямована на
розв'язання поставлених задач (П. Гальперін [48]);

–

спосіб дій, який складається з упорядкованої низки операцій, що мають
загальну мету, та засвоєний до ступеня готовності застосовувати їх у
варіативних ситуаціях. Уміння може бути засвоєним з різним ступенем
досконалості, але його виконання завжди контролюється свідомістю
(І. Лернер [133]);

–

засвоєний суб’єктом спосіб виконання практичних і теоретичних дій на
основі знань і життєвого досвіду; формується вправлянням, передбачає
застосування у звичайних і змінених умовах (О. Савченко [237]).
Таким чином нами визначено, що в узагальненому розумiннi поняття

«уміння» трактується як спосiб виконання дiї чи системи дiй певного виду
діяльності людини, основу якої складають конкретні, всебічні та глибокі знання.
На основі отриманих знань виробляється вміння, на їхній основі під час
багаторазового виконання тієї чи іншої дії виконання її стає автоматичним –
виробляється навичка.
Синтезуючи погляд дослiдникiв, можна видiлити деякi спiльнi риси вмiнь.
Так бiльшiстю авторiв умiння поданi як результат володiння пiзнавальною
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дiяльнiстю, який виражається у готовностi (чи здатностi) виконувати дiю. Також
треба зазначити, що у визначеннi сутi умiння в бiльшостi робiт наголошується на
тому, що вiд наявностi вмiння залежить успiх виконання тiєї чи iншої дiї.
Аналіз

літератури

свідчить,

що

науковці-психологи

виокремили

специфічні особливості вмінь, які відрізняють їх від навичок. До них, як зазначає
Ж. Вітлін, належать:
–

відсутність автоматизації при виконанні дії;

–

постійна опора на знання і попередній досвід у процесі дії;

–

паралельне використання у процесі неавтоматизованих у цілому дій поряд
зі знаннями також окремих простих навичок, що є компонентами цих дій;

–

наявність розгорнутого самоконтролю у процесі виконання дій [40, с. 22].
Нам імпонує визначення поняття «умiння» наведене Є. Мілеряном, як

здатнiсть учнiв свiдомо, iз знанням справи виконувати трудовi дiї, оволодiння
якими

супроводжується

розвитком

не

тiльки

сенсомоторних,

але

й

iнтелектуальних, вольових, емоцiйних та iнших професiйно важливих якостей
особистостi [159].
Таким чином, на основі проведеного категорійного аналізу наукових праць
розглядаємо поняття «уміння», як надзвичайно складне структурне сполучення
почуттєвих, iнтелектуальних, вольових, емоцiйних якостей особистостi, якi
формуються та виявляються у свiдомому, цiлеспрямованому здiйсненнi нею
системи перцептивних, розумових, мнемiчних, вольових, сенсомоторних та iнших
дiй, що потребують самостійного, творчого застосування набутих знань і навичок
у звичайних та змінених умовах.
Провідною категорією нашого дослідження є поняття «конструктивні уміння
молодших школярів». Проаналізуємо його сутність.
У понятті «конструктивні уміння» синтезовано терміни «конструктивний»
і «уміння». Зупинимось на аналізі поняття «конструктивний» на філософському,
загальнонауковому та психолого-педагогічному рівнях.
З філософського погляду конструктивними (від слова «конструкт»)
називаються: об’єкти, які є елементарними знаковими утвореннями, не

18
доповнені іншими знаками; уміння відтворювати елементарні конструктипершоформи або складні об’єкти, інтегровані в словесно-графічно-матеріальній
інформації. Водночас, конструктивний процес – це поетапний процес
оперування

елементарними

конструктами,

який

зумовлюється

або

розрахунками, або алгоритмами та спрямовується на створення з конструктів
нових конструктивних об’єктів (слова з алфавітних знаків; формул, таблиць,
графіків із ліній; алгоритмів логічних висловлювань) [293, с.275].
Аналізуючи

сутність

поняття

«конструктивні

уміння»

на

загальнонауковому рівні, було з’ясовано, що конструктувати – це створювати
словесні проекти, відображати ідеї-ейдоси в поняттях, судженнях, висновках,
тобто здійснювати проектувально-творчі дії у внутрішньому інформаційноособистісному середовищі [278, с. 39]. Конструювати означає приведення впевну
взаємозалежність різних предметів, частин, елементів [36].
Як зауважує В. Тименко, конструктивність як внутрішня установка
особистості зовні виявляється у проектуванні: «Це сукупність і послідовність
розумових або психічних дій, внаслідок чого створюються образи, схеми або
знакові системи – теорії будови власних дій, що сприяють вирішенню
теоретичних або практичних проблем» [278, с. 38].
Таке розуміння конструктивності важливо співвіднести з поняттям
«уміння» як способом проектувальної діяльності.
У наукових працях щодо сутності поняття «конструктивні уміння» також
знаходимо різні тлумачення.
На філософському рівні конструктивними (від слова «конструкт»)
називаються уміння відтворювати елементарні конструкти-першоформи або
складні об’єкти, інтегровані в словесно-графічно-матеріальній інформації
[293,с.711].
Визнаючи важливiсть проблеми формування конструктивних умiнь,
педагоги та психологи частково розглялали їх в теоретичних i практичних
дослiдженнях і публiкацiях. Зокрема, розглядалися питання поліпшення процесу
оволодiння молодшими школярами конструктивно-художніми умiннями та
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навичками у ходi вивчення предмету образотворче мистецтво (Т. Носаченко
[180]); формування конструктивно-мовленнєвих умінь (Н. Гавриш [46]);
формування конструктивних умінь через iнтеграцiю трудового навчання та
художньої працi з iншими навчальними предметами (В. Тименка [278]).
У психолого-педагогічних джерелах поняття «конструктивні уміння»
розглядається як уміння, «пов’язані з уявленнями про продукти праці, з
конструюванням їх за малюнками, моделями, описами та з виявом цих уявлень у
словах, моделях, проектах, робочих рухах». Як психологічне утворення
конструктивні уміння включають інтелектуальний, технічний і контрольнооцінювальний

компоненти

та

формуються

в

педагогічних

умовах

конструктивної діяльності [181, с. 46].
Конструктивна діяльність мовленнєвого, художнього i технiчного
спрямування задовольняє матерiальнi й духовнi потреби людини. Це особлива
сфера дiяльностi учня, яка передбачає пiзнавальну, мовленнєву, художню та
технiчну творчість.
Під конструктивною діяльністю В. Моляко розуміє практичну діяльність,
спрямовану на одержання певного, заздалегідь задуманого, реального продукту,
що відповідає його функціональному призначенню 167, с. 11.
Розвитку конструктивної діяльності учнів присвячене дослідження
Н. Романової, яка вважає, що «конструктивна діяльність – це здібність до
логічного обґрунтування того, що відбувається, а також відповідний рівень
критичного ставлення до подій і людей. Її вплив на розвиток здібностей
підвищується там, де учні виступають не тільки як виконавці планів учителя, але
і як справжні дослідники, які під його керівництвом планують свої досліди та
здійснюють їх, ведуть спостереження, фіксують результати, піддають їх аналізу,
роблять висновки» [229, с. 37].
У дослідженні О. Попович, конструктивна діяльність розглядається як
комплекс

цілеспрямованих

дій

(зумовлених

навчальною

інструкцією,

особистісними потребами тощо), спрямованих на поєднання окремих елементів
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незалежно від структури і походження частин у цілісні об’єкти, які
задовольняють пізнавальні і практичні потреби [216, с. 6].
Ф. Бунятова трактує конструктивну діяльність як створення конструкцій із
різних елементів шляхом використання різних способів з’єднання і взаємного
розташування частин цілого [34].
Поняття «конструктивні уміння» О. Морев трактує як систему
інтегрованих

умінь,

що

утворилися

внаслідок

взаємозв’язку

логічних

(аналітичних), прогностичних і проективних, які спрямовані на досягнення
усвідомленої мети [169].
Поняття «конструктивні уміння» висвітлене також на мистецькому рівні. З
точки зору технічної естетики сутність поняття «конструктивні уміння» полягає
в тому, щоб «хочу», «знаю», «умію» (почуття – думка – предметна дія) стали
цілісною системою самовираження особистості [311]. В цьому алгоритмі
дизайнери визначаючи три послідовні етапи конструювання: словеснопонятійний, пов’язаний з мисленнєвими діями і вербальними формулюваннями
задумів,

роздумами

про

способи

узгодження

частин

конструкцій,

співставленням конструкції і її художнього оформлення з відомими аналогами;
графічне конструювання – виконання рисунків, креслень, ескізів із елементами
розрахунків: визначення розмірів, форм і пропорцій деталей, кольорів і відтінків;
предметно-маніпулятивне конструювання, яке полягає в тому, що на основі
словесно сформульованого і графічно відображеного проекту виконується
пошуковий макет із різних пластичних легко оброблюваних матеріалів [278, с.
85].
У площині досліджуваної проблеми нам імпонує підхід В. Тименка до
трактування сутності поняття «конструктивні уміння», який розглядає його як
здатність особистості до створення уявного образу майбутнього виробу за
допомогою методу художньо-технічних проектів: словесного проектування усвідомлення сформованого в уяві і сформульованого словесно конструктивного
завдання; графічного проектування – уявлення та відображення уявного
результату художньо-технічного конструювання шляхом графічного зображення
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конструкцій

майбутнього

виробу,

його

форми,

розмірів;

предметно-

маніпуляційного проектування – створення пошукового макета, виробничої
моделі предмета проектування [278, с. 49].
Конструктивні уміння, за твердженням Т. Носаченко, – це здатність
особистості усвідомлено виконувати дії, спрямовані на створення об’єктів
зовнішнього світу за законами краси і доцільності колірно-графічними,
мовленнєво-творчими, предметно-пластичними засобами у процесі ігрової
проектно-художньої діяльності [180, с. 52].
Для глибшого розуміння сутності поняття «конструктивні уміння»
важливо проаналізувати й представити їх типологію та структуру.
За змістом структурних складових О. Морев класифікує конструктивні
уміння, як: аналітичні (пов’язані з узагальненим вмінням мислити, яке
спрямоване на вирішення навчальних завдань); прогностичні (передбачають
чітке уявлення у свідомості учня, який є суб’єктом управління, мети своєї
діяльності,

спрямованої

на

очікуваний

результат),

проективні

вміння

(забезпечують конкретизацію цілей навчання й поетапну їх реалізацію) [169, 31].
З технологічної позиції класифікує структурні складові конструктивних
умінь В. Трофімчук: інформаційно-пошукові уміння (пов’язані з визначенням
предмету інформаційного пошуку, виділенням його основних якостей, ознак,
визначенням критеріїв для порівняльного аналізу), проектно-графічні уміння
(пов’язані зі створенням образно-знакових моделей проектованого об’єкта: схем,
креслень, рисунків, ескізів, технічної документації тощо), колірно-комбінаторні
уміння (пов’язані зі сприйманням, відображенням і створенням гармонії
кольорів і відтінків тощо), предметно-пластичні уміння (забезпечують
здійснення практичної реалізації ідеї проекту) [282].
У контексті нашого дослідження ми зосереджували свою увагу на
конструктивних уміннях за класифікацією В. Тименка, що забезпечуються
синтезом

конструктивно-мовленнєвих,

конструктивно-художніх

та

конструктивно-технічних умінь. Характерною особливістю конструктивномовленнєвих умінь (вербально-художні, мовленнєво-розрахункові і планувальні
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або їх поєднання) є мовленнєво-творча побудова об’єкта проектування: уміння
доповнювати графічні зображення та готові вироби словесним супроводом.
Конструктивно-художні уміння (художньо-графічні, техніко-графічні або їх
поєднання) характеризуються як здатність особистості усвідомлено виконувати
дії, необхідні для художньо-творчої діяльності, уміння графічного та
кольорового зображення конструкцій майбутнього виробу, які спрямовані на
створення гармонійного наочно-просторового середовища, що відповідає
матеріальним і духовним потребам людини. Конструктивно-технічні уміння
(художньо-макетувальні,

техніко-моделювальні

або

їх

поєднання)

характеризуються мисленнєвою побудова об’єкта проектування: розуміння
трудового завдання, уявлення про результати праці, конструкції майбутнього
виробу, його форму, розміри, а також матеріали, з яких він виготовлений, тобто
побудова того об’єкта, який повинен бути зроблений [278].
За наявноті

різних

поглядів дослідників

ми

визначаємо

поняття

«конструктивні уміння» як складне новоутворення, здатність особистості
інтегровано

виконувати

інтелектуальні,

мовленнєво-творчі,

образотворчі,

предметно-перетворювальні творчі дії в процесі ігрової проектно-конструктивної
діяльності, результатом якої є отримання суб’єктом нового оригінального
продукту.
Конструктивне уміння складають наступні компоненти: мовленнєвотворче формулювання задуму, графічно-образне проектування задуму та
предметно-пластичне проектування майбутнього виробу. У сукупності всі три
компоненти забезпечують втілення словесних і графічних проектів у пластиці
матеріалів [278, с. 207].
Результативність конструктивних умінь зумовлюється їх формуванням.
З позиції загальнонаукового рівня, сучасним тлумачним словником
української мови «формування» тлумачиться як «дія за значенням дієслова
«формувати» (формувати – надавати чому-небудь яку-небудь форму, вид;
організовувати, складати, створювати)»[36].
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На конкретно науковому рівні «формування» визначається як процес
розвитку і становлення якостей особистості під впливом зовнішніх дій
виховання, навчання, соціального середовища; цілеспрямований розвиток
якостей особистості чи яких-небудь її сторін, під впливом виховання та навчання
[179, с. 169].
Розглядаючи поняття «формування умінь», Е. Ільїна стверджує, що цей
процес призводить до різних наслідків у розвитку особистості, оскільки уміння
формуються вправлянням у змінюваних умовах. Уміння, зауважує науковець,
надзвичайно складні структурні сполучення почуттєвих, інтелектуальних,
вольових, емоційних якостей особистості, які формуються і виявляються у
свідомому, цілеспрямованому здійсненні нею систем перцептивних, розумових,
мнемічних, вольових, сенсорних та інших дій, що забезпечують досягнення
поставленої мети діяльності в умовах, що змінюються [84].
В аспекті нашого дослідження визначаємо вимоги до формування умінь,
зокрема: ефективне використання навчального часу для підвищення рівня знань,
умінь і навичок учня; розвиток творчого мислення учня та оволодіння ним
навичками дослідницької діяльності; одержання учнем нових ідей і результатів,
узагальнень (як об’єктивно нових, так і суб’єктивно нових); прояв індивідуальних
досягнень у когнітивній сфері; створення учнем власного досвіду діяльності й
апробація його на практиці.
Враховуючи вище зазначене, можемо констатувати, що «формування
конструктивних умінь молодших школярів» – це вміло керована творча
конструктивна діяльність учителя та учнів, внаслідок якої конструктивні уміння
та особистісні якості молодших школярів набувають нових якісних змін.
Оскільки поняття конструктивних умінь має для нашого дослідження
характер провідного, але підпорядкованого проблемі професійної підготовки
вчителя початкової школи, то наступними базовими категоріями ми визначили
категорії підготовки, професійної підготовки вчителя, а також категорію
професійної підготовки майбутнього вчителя до формування конструктивних
умінь молодших школярів як результат.
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Так, на основі аналізу тлумачних словників сучасної української мови
поняття «підготовка» визначено як : «запас знань, навичок, досвід і т. ін., набутий
у процесі навчання, практичної діяльності» [36, с. 767]; дія зі значенням
«підготувати»: «давати необхідний запас знань, передавати навички, досвід…»
[179, с. 359].
Аналіз

психолого-педагогічної

літератури

засвідчує,

що

поняття

«підготовка» науковцями розкривається у двох значеннях: процес навчання
(спеціально організований процес формування готовності до виконання
майбутніх завдань); результат (готовність, під якою розуміється наявність
компетенції, знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання
певних завдань) [183].
У нашому дослідженні поняття «підготовка» інтерпретуємо як спеціально
організований процес навчання, у якому формуються та вдосконалюються
професійні знання, уміння, навички та професійно значущі та особистісні якості,
необхідні в майбутній професійній діяльності вчителя для формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Поняття «підготовка» практично не зустрічається в самостійному значенні,
і найчастіше тлумачиться в контексті певної професії, до якого воно належить.
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» під «професійною
підготовкою» розуміють процес формування фахівців для однієї з галузей
трудової діяльності, пов’язаний з оволодінням певним видом занять, професією
[75].
Дослідницька проблема професійної підготовки вчителя існує вже протягом
останніх кількох століть. Зміст і специфіка розробки цієї проблеми залежать від
соціального замовлення на основні професійних характеристик педагога з боку
соціуму, від вимог до особистості підростаючого покоління, які формуються в
соціальному середовищі.
Філософський енциклопедичний словник визначає професійну підготовку
як об'єктивний процес, «в основі якого лежать певні закономірності:
обумовленість

системи

професійної

готовності

потребам

соціально-
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педагогічного й духовного розвитку суспільства, завданням формування
особистості; відповідність змісту, форм і методів професійної підготовки рівню
розвитку педагогічної науки й практики, характеру й змісту педагогічної праці;
виховання й розвиток майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки…»
[293, с. 75].
В енциклопедичному педагогічному словнику С. Гончаренка професійна
підготовка фахівців 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» [55, с. 288].
Проблемі професійної підготовки вчителя у вітчизняній педагогічній науці
віддається чимало уваги, притому в різних ракурсах – у контексті змістових
характеристик професійної підготовки вчителя (О. Абдуліна, С. Вітвицька,
С. Гончаренко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський,
Н. Ничкало, О. Савченко, О. Семеног, М. Солдатенко, В. Сластьонін, та ін.); в
аспекті зарубіжного досвіду професійної підготовки вчителя (Н. Абашкіна, О.
Мисечко, Л. Пуховська, О. Сухомлинська, та ін.); у дослідженні проблеми
професійно-педагогічної творчості (В. Кан-Калик, С. Сисоєва та ін.); у контексті
професійної підготовки фахівців окремих профілів (Н. Бібік, О. Пометун, В.
Свистун, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.).
Здійснений аналіз наукових праць [101; 141; 178; 202; 297] засвідчив
неоднозначність в обґрунтуванні сутності поняття «професійна підготовка».
Найчастіше поняття «професійна підготовка» дослідники тлумачать як: рівень
професійних знань, вмінь, навичок, професійного досвіду; процес повідомлення
відповідних знань та формування загальних і спеціальних умінь і навичок;
результат

спеціально

організованої

навчальної

діяльності;

спеціально

організований процес професійного розвитку вчителя, що забезпечує набуття
професійних знань, умінь, навичок, практичного досвіду та особистісних
якостей, які забезпечують можливість успішної проектно-творчої діяльності;
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цілісний процес засвоєння та закріплення загальних і спеціальних знань, умінь і
навичок.
Результати наукової розвідки свідчать про наявність низки праць учених,
у яких розкриваються теоретичні основи підготовки вчителя початкової школи
(Н. Бібік, О. Біда, В. Бондар, М. Вашуленко, І. Казанжи, Н. Кичук, Л. Коваль, О.
Комар, А. Крамаренко, О. Кучерявий, С. Мартиненко, О. Матвієнко, І.
Осадченко, Л. Петухова, О. Савченко, С. Скворцова, Л. Хомич, Л. Хоружа, О.
Ярошинська та ін.).
Нам імпонують погляди М. Бубнової, яка акцентує увагу на тому, що під
поняттям «професійна підготовка майбутнього вчителя» в педагогіці й методиці
розуміють єдність змісту, структури, цілей навчання й виховання студентів,
способів реалізації набутих знань, навичок і вмінь у роботі з учнями [33].
Дослідниця зауважує, що професійна підготовка має подвійне значення, її
потрібно розглядати як процес (навчання) та як результат (готовність), а також
визначається сукупністю вимог, що висуваються до певного фахівця.
Специфіка підготовки вчителя початкової школи, за переконанням
В. Бондаря, пов’язана з багатофункціональністю його діяльності. Учитель
початкової школи повинен на лише володіти предметними знаннями та
вміннями, але й мати здатність до моделювання, планування, проектування
навчально-виховного процесу, яка дасть йому можливість ефективно формувати
особистість молодшого школяра [26, с. 4]. Учений вважає, що «основними
напрямами в підготовці вчителя як особистості є забезпечення культури
спілкування, розвиток педагогічного мислення у структурі педагогічного
процесу та виробничих функцій, моделювання та вирішення педагогічних задач,
аналізу проблемних ситуацій з педагогічної взаємодії» [26, с. 6].
На основі аналізу стану професійної підготовки майбутніх учителів
початкової школи О. Савченко робить такі висновки: «1) професійне
становлення молодого вчителя відбувається в суперечливому педагогічному
середовищі, яке активно змінюється, і соціальному середовищі, яке далеко не
завжди сприятливе для освіти і виховання; 2) останнім часом стихійно
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поширилися й ускладнилися функції вчительської праці. Вона охоплює тепер
навчальну,

виховну,

розвивальну,

культурно-просвітницьку,

соціально-

педагогічну, корекційну, комунікативну, проективну, інноваційну, дослідницьку
тощо. Більшість цих функцій мають універсальний характер і є будівельним
матеріалом професійно-особистісного розвитку сучасного вчителя. А саме це є
метою сучасної педагогічної освіти» [236, с. 3].
О. Кучерявий наголошує на тому, що між усіма структурними рівнями
організації

професійної

підготовки

вчителів

початкової

школи

існує

функціональний взаємозв’язок: а) створення необхідних умов для актуалізації
потреби у формуванні готовності до професійної діяльності…; б) подальша
професійна активність педагогів залежить від спеціально організованого процесу
її педагогічного стимулювання [126, с. 15]. Ми поділяємо, що всі ланки
професійної підготовки педагогів взаємопов’язані і доповнюють одна одну, а
вирішальне значення має стимулювання вчителів початкової школи до
вдосконалення професійної діяльності.
Вивчаючи

проблему

професійно-педагогічної

підготовки

вчителів

початкових класів, Л. Хомич зазначає, що головним завданням вищого
навчального закладу, що їх готує, є формування суб’єкта професійної діяльності,
яий здатен творчо розв’язувати проблемні ситуації в педагогічної діяльності в
спільній взаємодії з учнями На думку вченої, у сучасній школі має працювати
«яскрава, масштабна, творча особистість учителя, який володіє системними
знаннями про людину і закономірності її розвитку, а також новими
педагогічними технологіями, мистецтвом спілкування й організації освітнього
процесу» [297, с. 152].
Водночас варто зауважити, що питання професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь учнів
молодшого шкільного віку представлені в педагогічній науці фрагментарно.
Так, серед проаналізованих у процесі дослідження наукових праць можна
назвати лише кілька, які прямо стосуються нашого предмета дослідження, –
наукові праці В. Гавриш (проблема взаємозв’язку словесної творчості з різними
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видами художньої діяльності) [47], В. Жлудько (формування готовності
майбутніх учителів до навчання ігродизайну молодших школярів) [72],
Н. Кудикіної (формування конструктивно-мовленнєвих умінь в учнів початкової
школи на заняттях з трудового навчання) [119], Н. Колесник (підготовка
майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної
творчості учнів) [100], Т. Носаченко (зміст і технологія підготовки майбутніх
учителів до організації художньо-технічної творчості учнів у початковій школі)
[180], В. Сидоренко (генезис проектної культури і естетика дизайнерської
творчості) [249], В. Сироти (формування професійної готовності майбутніх
учителів до художньої праці у початковій школі) [252], В. Тименка (дидактичні
основи та методична система конструктивних умінь молодших школярів) [278],
Т. Шевчук (формування емоційно-почуттєвої сфери молодших школярів у
художньо-ігровій діяльності) [309] та ін.
Звертаючись до освітнього процесу в школі, можна стверджувати, що
формування конструктивних умінь тісно пов’язане художньо-технічною
творчістю, яку Н. Колесник визначає як діяльність, у процесі якої створюються
нові матеріальні й духовні цінності засобами образотворчого, декоративноприкладного мистецтва, трудового навчання, етнопедагогіки, дизайн-освіти;
формуються художні й технічні знання, уміння, навички в різних видах художньотехнічної діяльності [100, с. 16]. Художньо-технічна творчість акумулює знання
всіх шкільних предметів, теоретичні знання перетворює у діяльність, яка
втілюється у створених учнями предметах навколишнього світу.
Здійснюючи аналіз специфіки підготовки майбутніх учителів початкової
школи до організації художньо-технічної творчості учнів, Н. Колесник розглядає
означену підготовку як складний комплексний багатофункціональний процес,
орієнтований на усвідомлення мотивів, потреб в організації художньо-технічної
творчості; оволодіння знаннями, вміннями, навичками художньо-технічної
творчості

у

процесі

навчально-пізнавальної,

навчально-практичної

та

самостійної діяльності; розвиток емоцій, формування цінностей, рефлексій;
оволодіння технологіями організації навчально-виховного процесу [100, с. 16].
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Художньо-технічна творчість, за твердженням вченої, має безпосередній зв’язок з
поняттями «дизайн», «дизайн-освіта».
За енциклопедичним словником, дизайн (від англ. design – задум, проект,
креслення, малюнок) – термін, який позначає різні види проектної діяльності,
метою якої є формування естетичних і функціональних якостей навколишнього
середовища [55].
З-поміж усіх різних визначень, на нашу думку логічним є таке
формулювання сутності дизайну: «Дизайн – комплексна міждисциплінарна
проектно-художня діяльність, у якій синтезуються елементи наукових,
технічних і гуманітарних знань, інженерного конструювання і художнього
мислення. Центральною проблемою дизайну є створення предметного світу,
функціонального й естетичного комфорту в навколишньому середовищі людини.
[89, с. 80].
Про невичерпні можливості реалізації завдань початкової та вищої школи
у процесі занять з предметів художнього і технологічного циклів засобами
дизайну

наголошується

у

працях

сучасних

науковців

В.

Сидоренка,

В. Симоненка, В. Сироти, В. Тименка, Т. Шевчук, Б. Юсова ін.
Як зазначає В. Тименко, дизайн вимагає синтезу навчальної інформації та
конструктивного

її

поєднання

у

творчому

процесі.

Дизайн-освіта

–

міждисциплінарна, проектно-художня діяльність, яка забезпечує синтез трьох видів
творчості: наукової, технічної, художньої. Саме тому вчений важливого значення
надає інтеграції академічних, мистецьких і технологічних дисциплін у початковій
школі, яка сприятиме цілісному формуванню конструктивних умінь молодших
школярів засобами дизайну: графічними, макетними та словесними. Графічні
засоби

формування

конструктивних

умінь

пов’язані

з

образотворчим

мистецтвом, макетні – з художньою працею, словесні – з мовленнєво творчою
діяльністю учнів [278].
На необхідності якісної дизайнерської підготовки сучасного вчителя
початкової школи наголошує Т. Носаченко [180]. Знання і вміння з художнього
моделювання – це важливі складові його професійної компетентності, що дають

30
змогу ефективно організовувати проектно-художню діяльність учнів та
створювати сприятливі умови для їх творчого розвитку.
Ключовим словом у поняттях «дизайн», «дизайн-освіта» є дизайндіяльність.
Дизайн-діяльність як основну дидактичну одиницю процесу навчання
розглядає В. Жлудько та розуміє її як форму навчально-пізнавальної активності,
що полягає в мотиваційному досягненні свідомо поставленої мети при виконанні
творчого завдання, що забезпечує єдність різних напрямів процесу навчання і є
засобом

розвитку

особистості.

Дизайн-діяльності

властива

структура,

цілеспрямованість, перетворювальний характер, наочність, усвідомленість
творчого задуму, а найважливіше – це наявність сприятливих умов для
культурного самовираження учнів засобами мовленнєвої, графічної творчості і
предметно-перетворювальної

діяльності,

оскільки

дизайн-діяльністю

передбачено словесне формулювання творчого задуму, дизайн-пропозиція
варіантів реалізації уяви, макетування економічно, естетично і функціонально
найдоцільнішої дизайнерської пропозиції [70].
Саме

тому

дизайн-діяльність

яка

охоплює

методи

художнього

проектування та конструювання, є ефективним засобом творчого розвитку
вчителя та учнів і має бути обов’язковою складовою у процесі фахової
підготовки учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Кожен із означених видів діяльності (проектно-технічна діяльність,
дизайн-діяльність, художньо-технічна творчість) взаємопов’язані та становлять
творчий процес створення виробів у відповідному вигляді (словесно
сформульований задум, модель, макет, художній ескіз, власне виріб). Основою
цих видів діяльності є конструктивні уміння, формування яких належить до мети
підготовки майбутнього вчителя початкової школи.
Конструктивні уміння проявляються у процесі творчої діяльності
особистості, у її здатності до створення нового, оригінального продукту, пошуку
нових засобів діяльності. Саме тому формування конструктивних умінь учнів має
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забезпечуватися завдяки високому рівню творчості вчителя початкових класів, що
виявляється у доборі різних форм її організації.
Творчий учитель – це креативна особистість з високим ступенем
розвиненості мотивів, характерологічних особливостей і творчих умінь, що
сприяють успішній творчій педагогічній діяльності і яка внаслідок спеціальної
професійної підготовки і постійного самовдосконалення набуває знань, умінь і
навичок педагогічної праці, оволодіває уміннями формування творчої особистості
учня у навчально-виховному процесі [206].
Виходячи з результатів досліджень науковців та враховуючи викладені
вище визначення професійної підготовки вчителя початкових класів, можемо
окреслити

професійну підготовку майбутніх учителів

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів як це окремий вид підготовки, що є
складовою його професійно-педагогічної та фахової підготовки і включає
усвідомлення мотивів, потреб, оволодіння знаннями, уміннями та досвідом,
розвиток професійно значущих та особистісних якостей, активізацію творчої
ініціативи майбутнім учителем, які в сукупності створюють можливість для
успішного формування конструктивних умінь молодших школярів.
Результатом такої професійної підготовки є сформована готовність
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів. Саме тому, не менш важливими для нашого дослідження є
наступні поняття, які ми вважаємо базовими, – поняття «готовність», готовність
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів».
Філософи розуміють готовність людини до діяльності як певний стан її
свідомості: «Будь-яка діяльність включає в себе мету, засоби, результати і сам
процес діяльності, … невід’ємною характеристикою діяльності є її усвідомлення»
[293, с. 160].
Автори

філософського

енциклопедичного

словника

виокремлюють

готовність людини до діяльності матеріальної та духовної, а також зазначають
форми репродуктивної та творчої діяльності. «Продуктивною діяльністю або
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творчістю зумовлюється напрацювання нових цілей і відповідних їм засобів або ж
досягнення відомих цілей з допомогою нових засобів» [293].
За психологічним словником, готовність ‒ це стан підготовленості, у якому
організм налаштований на дію чи реакцію; такий стан людини, при якому вона
готова отримати користь із певного досвіду [221].
Педагогічний словник розглядає готовність відповідно до галузі знань.
Зокрема, педагогічна готовність – виявлення факторів, умов, засобів для
цілеспрямованого формування готовності; психологічна готовність – встановлення
характеру зв’язків між станом готовності та ефективністю діяльності; соціальна –
розвиток комплексу психологічних властивостей особистості, яка взаємодіє в
соціумі для ефективного встановлення і розвитку соціальних відношень [203].
У

філософській

та

психолого-педагогічній

літературі

«готовність»

розглядається як базова умова успішного виконання будь-якої діяльності. Різні
аспекти дослідження цієї категорії є об'єктом вивчення філософів, психологів,
педагогів. Змістова характеристика поняття «готовність» висвітлена у працях
О. Асмолова, С. Максименка, В. Моляко, П. Перепилиці, С. Рубінштейна,
С. Узнадзе та ін.; розробці структури готовності присвячені роботи Ф. Гоноболіна,
В. Крутецького, Н. Кузьміної та ін.
Сучасна наука акумулювала теоретичний і практичний досвід, який охоплює
проблему готовності особистості до певного виду діяльності. Варто відзначити, що
сутність поняття «готовність» трактують по-різному залежно від видів діяльності,
оволодіння якими було метою підготовки. Проте в науці виокремились декілька
конкретних підходів до розуміння поняття «готовність»:
−

функціональний підхід (В. Мясищев, В. Моляко, Д. Узнадзе) розглядає
готовність як стан, у якому активуються психічні функції, коли людина може
мобілізувати власні психічні й фізичні сили, що зумовлює досягнення
позитивних результатів у виконанні діяльності певний психічний стан
особистості (у психології – функціональний підхід). Зокрема Д. Узнадзе
розглядав готовність як психічний стан, у якому індивід настроєний на певну
активність у певній ситуації [291];
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−

особистісний підхід (Б. Ананьєв, М. Дьяченко, Л. Кандибович, В. Сластьонін
та ін.) ‒ прояв індивідуальних якостей особистості в їхній єдності, які
зумовлені характером діяльності, причому в структурі готовності вчені
виділяють взаємопов’язані компоненти. Вона трактується як особистісне
утворення, інтегративна стійка характеристика, що сприяє успішній діяльності
[202, с. 2].
Отже, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що в науці немає

одностайності щодо трактування поняття «готовність до діяльності». Проте,
незважаючи на різноманіття трактовок і підходів до розуміння сутності зазначеного
поняття, більшість учених визначають готовність як, насамперед, комплексне
явище з багатокомпонентною структурою, важливими ознаками якого є позитивне
ставлення, налаштування на діяльність та усвідомлення мотивів діяльності;
сукупність знань, умінь та навичок, професійно значущих якостей, якими має
володіти особистість з метою успішної адаптації до діяльності.
Важливим є обґрунтування феномену готовності до професійної
діяльності, який завжди був предметом уваги українських і зарубіжних науковців
та практиків.
За сучасним педагогічним словником професійна готовність розглядається як
це високий рівень розвитку мотиваційних, пізнавальних, емоційних та вольових
процесів особистості, колективу, який забезпечує успіх майбутньої діяльності; це
адекватна установка на майбутню діяльність» [203].
Фундаментальні питання готовності до професійної діяльності розглядають
О. Абдулліна, А. Алексюк, Я. Болюбаш, В. Бондар, І. Гавриш, С. Гончаренко,
К. Дурай-Новакова, М. Євтух, І. Зязюн, Л. Кондрашова, З. Левчук, А. Ліненко,
О. Міщенко, О. Пєхота, В. Сластьонін, В. Щербина, ін.
Огляд опрацьованої джерельної бази дає підстави виокремити різні аспекти
вивчення поняття «готовність до професійної діяльності», яке розглядають як:
−

інтегративнe якість суб’єкта (цілісний вияв або спрямованість особистості,
складна динамічна структура взаємопов’язаних особистісних компонентів),
що є передумовою успішної професійної діяльності [308];
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−

інтеграційну характеристику мотивації до певного виду діяльності,
особистісних якостей і творчих здібностей особистості [200]

−

cкладне структуроване утворення що забезпечує необхідні внутрішні умови
для успішного формування професійної грамотності особистості, її сталого
професійного зростання [207];

−

особливий особистісний стан, що передбачає наявність у людини
мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння
знаннями, способами й засобами досягнення її цілей [209, с. 33];

−

педагогічний професійний потенціал, сукупність об’єднаних у систему
природних і набутих якостей, що визначають здатність педагога виконувати
свої обов’язки на визначеному рівні [218, с. 253].
Беручи до уваги вищезазначені трактування, у нашому дослідженні ми

дотримуємося положень про те, що «готовність до професійної діяльності» ‒ це
складне

новоутворення

особистості,

яке

містить

комплекс

професійних

компетентностей і передбачає певний рівень сформованості цього комплексу, а
також уміння активувати його у професійній діяльності; система якостей,
особливий стан особистості, що може бути сформований у результаті спеціальної
підготовки.
Підсумовуючи вищезазначене поняття «готовність майбутніх учителів
початкової школи до формувння конструктивних умінь молодших школярів»
тлумачимо як інтегративну якість особистості вчителя, що спрямована на
формування конструктивних умінь молодших школярів та характеризується
наявністю позитивної мотивації майбутнього вчителя початкової школи,
сукупністю знань, умінь і навичок, особистісних та професійно значущих
якостей.
Таким чином, проаналізувавши базові поняття дослідження, було уточнено
категоріально-понятійний апарат щодо вивчення сутності досліджуваної проблеми.
Необхідність пошуку шляхів удосконалення процесу підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формувння конструктивних умінь молодших
школярів зумовлює конкретизацію психолого-педагогічних та метдичних

35
особливостей формування зазначених умінь, своєрідність яких зумовлена
індивідуальними та віковими характеристиками учнів молодшого шкільного
віку, що описано у підрозділі 1.2.
1.2. Особливості формування конструктивних умінь молодших
школярів у сучасній початковій школі
Як уже зазначалось у попередньому параграфі, наступним важливим
поняттям нашого дослідження є особливості формування конструктивних умінь
молодших школярів у змісті початкової школи.
За своєю суттю конструктивні уміння не відрізняються від будь-яких
інших. Вони не є вродженою якістю, а являють собою процес і результат
складної творчої діяльності, яка зумовлюється особливостями її організації та
протікання на фоні прояву індивідуально-психічних і вікових особливостей
учнів початкової школи. Тому складність підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів
полягає в необхідності оволодіння систематизованими знаннями фізіологічного
і психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку, знаннями структури
власне конструктивної діяльності.
Вихідними положеннями для розкриття особливостей формування
конструктивних умінь учнів початкової школи стали праці Г. Костюка,
О. Леонтьєва (теорія діяльності, її структура та зв’язок із свідомістю і процесом
формування особистості); П. Гальперіна і Н. Тализіної (роль орієнтовної основи
дії в успішному оволодінні діяльністю і способах її вироблення); О. Кучерявого
(педагогіка і психологія дитячої творчості: аспект самоформування вмінь
організовувати творчість дітей); А. Біне, Н. Гавриш, Д. Гілфорда, А. Маслоу,
Є. Мілерян, В. Моляко, В. Рибалки, В. Тименко, Д. Томсон (проблема творчих
здібностей особистості до конструктивної діяльності).
Здійснений теоретичний аналіз психологічних та педагогічних праць довів,
що

молодший

шкільній

вік

є

найсприятливішим

для

формування
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конструктивних умінь, розвитку творчих здібностей. У цей віковий період, як
зазначено у психологічних дослідженнях В. Моляко [168], В. Роменця [231],
С. Рубінштейна [232] активно розвиваються уява, здатність фантазувати, творчо
мислити, критично оцінювати діяльність.
Варто наголосити на тому, що у цьому віці істотно зростає можливість
самостійної постановки цілей, мотивування себе, пошуку способів дій і
контролю результатів, тобто освоєння всіх компонентів психологічної структури
діяльності (О. Матюшкін, В. Моляко та ін.) [153; 166].
З точки зору Є. Мілеряна оволодіння конструюванням вимагає
відповідного рівня розвитку образного, понятійного і наочно-дійового мислення
у їх єдності і взаємодії, а конструктивним є уміння, яке формується на основі
«єдності і взаємодії образного, понятійного і наочно-дійового мислення,
зумовленого емоційним, абстрактним і конкретним сприйманням. На думку
вченого, «багатство чуттєвого, наочного матеріалу, чіткість зорових, тактильних
і рухових образів є однією з необхідних умов відтворення об’єктів
конструювання у їх цілісності» [159, с.104].
Всебічний розвиток молодших школярів, на думку В. Сухомлинського,
пов’язаний з розвитком їх мислення. Центральним у цьому процесі є формування
на заняттях у школярів навчальних умінь, в тому числі й конструктивних, які
дозволяють їм усвідомлено визначити мету роботи, продумати і здійснити її
організацію, обираючи необхідні методи: аналіз, порівняння, спостереження,
причино-наслідкові зв’язки, доведення тощо [266].
Важливим для нашого дослідження є положення про значущість для
формування конструктивних умінь молодших школярів потенціалу розвитку
їхньої мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер
та особливостей перебігу психологічних процесів у корі головного мозку.
Основою формування конструктивних умінь у молодших школярів є
особливості перебігу психічних процесів у корі головного мозку, які визначають
здатність до різних видів творчості та потребують розвитку. Охарактеризуємо
діяльність півкуль мозку учнів початкової школи. Права півкуля активізує творчі
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процеси, сприяє формування образів, емоцій і включається в роботу при
виконанні зорових і просторових завдань. Ліва півкуля відповідає за послідовний
логічний аналіз інформації та розкодування мови. Процеси у лівій півкулі
відбуваються поетапно, а в правій – обробляють інформацію одразу, підбираючи
приклади та з'єднуючи їх у єдине ціле. Лише при взаємодії уяви (права півкуля)
та мислення (ліва півкуля) виникає внутрішня природна потреба у практичних
діях, удосконаленні предметного довкілля на засадах краси та функціональності.
У результаті такої діяльності формується функціональна симетрія головного
мозку у молодших школярів, тобто цілісний світогляд, і водночас уміння
мислити раціонально- логічно, емоційно-творчо, виникає потреба у предметноперетворювальній діяльності [62].
На основі врахування функціональної асиметрії головного мозку
молодших школярів і типів сприйняття інформації можна виділити такі види
конструктивних особистостей: реалістичний (симетрія головного мозку),
інтелектуальний

(лівопівкульна

домінанта)

та

соціально-художній

(правопівкульна домінанта). Саме вони визначають готовність учнів до
формування конструктивних умінь молодших школярів (Додаток С1).
Методична система формування конструктивних умінь ґрунтується на
взаємодоповнюваності

пізнавальних

механізмів

уяви

і

мислення,

на

співвіднесеності таких прийомів: гіперболізації-порівняння, аглютинаціїсинтезу, схематизації-аналізу, типізації-узагальнення. Це стає можливим в
умовах розгортання навчального змісту на сюжетній основі, за законами
композиційної виразності літературного твору, а саме: розвиток дії – зав'язка –
кульмінація – розв'язок. Зазначені складові літературної композиції пов'язані з
мовленнєвим супроводом етапів конструювання: мотивація з опорою на засоби
художньої виразності (розвиток дії), формування конструктивно-художніх умінь
словесними, опорно-графічними і предметно-пластичними засобами (зав'язка),
організація виставки-композиції (кульмінація), оцінювання результативності
конструктивно-художніх дій (розв'язка). На композиційному етапі зав'язки,
формування конструктивно-художніх умінь забезпечується завдяки створенню
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цілісних образів художнього типу. Такий цілісний художній образ виникає
завдяки поєднанню словесного та ілюстративного методів і методу практичних
предметно-пластичних робіт. Завдяки поєднанню словесного, ілюстративного і
практичного методів утворюються якісно повий метод комплексного впливу на
особистість – метод художніх проектів (метод ігрового дизайну), який є
способом формування конструктивних умінь [111].
З огляду на те, що конструктивне вміння розглядається науковцями як
складне психологічне угворення, яке містить індивідуально-типологічний,
когнітивно-пізнавальний, емоційно-вольовий, мотиваційний, дієво-практичний
та контрольно-оцінювальний компоненти [3; 22], у контексті нашого
дослідження було визначено сутність поняття «конструктивні вміння»
молодшого школяра як здатність усвідомлено інтегровано виконувати
інтелектуальні, мовленнєво-творчі, образотворчі, предметно-перетворювальні
дії в процесі ігрової проектно-конструктивної діяльності, результатом якої є
отримання суб’єктом нового оригінального продукту, що відповідає його
практичному призначенню.
Науковці

характеризують

конструювання

як

предметно-практичну

діяльність, у якій розвиваються розумові здібності дітей, творча уява, ініціатива,
загострюється спостережливість, формуються особистісні якості – воля,
оригінальність мислення; розумова самостійність, висока конструктивна
активність, спрямованість особистості на творчість. Значення конструктивної
діяльності для розумового розвитку дітей конкретизував А. Лурія [143]. На
підставі емпіричних досліджень учений зробив висновок про те, що вправи з
конструювання за моделлю радикально змінюють характер пізнавальної
діяльності дитини. Цю думку згодом розвинув Л. Венгер [37], зазначивши, що
конструктивна діяльність, маючи моделюючий характер, безпосередньо
спонукає дитину до практичної самостійної побудови наочних моделей
предметного довкілля.
Формування умінь є складним психолого-педагогічним процесом, який
сприяє виробленню у школярів позитивних особистісних якостей та навчальної
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діяльності в цілому і ґрунтується на сформованих діях, у тому числі і
конструктивних. Конструктивні дії виражаються в рухах, які характеризуються
силою, швидкістю, тривалістю, точністю, ритмічністю, координованістю. На
основі

ґрунтовного

вивчення

наукових

досліджень

визначено,

що

психологічними передумовами формування конструктивних умінь молодших
школярів є розвиток довільної стійкої уваги та спостережливості, формування
образної пам’яті, сенсорний розвиток, стимулювання наочно-образного
мислення, творча уява.
Формування конструктивних умінь пов’язане і з багатьма труднощами.
Так, у дiтей 6-7 лiтнього вiку слабо розвиненi дрiбнi мʼязи кистi, не закiнчено
затвердiння кiсток запʼястка й фаланг пальцiв, недосконала нервова регуляцiя
рухiв, а також низька витривалiсть до статичних навантажень. Крiм того, у
багатьох дiтей не сформованi механiзми просторового сприйняття i зорової
памʼятi, що завдає додаткових труднощiв.
У працях Л. Венгера [37], А. Запорожця [77], Н. Сакулiної [240] та iнших
дослiджувався звʼязок малювання й зорового сприйняття. Вiдзначалося, що пiд
час сприйняття предметiв для подальшого їх зображення важливо вмiти видiляти
окремi властивостi цих предметiв (форму, величину, пропорцiї тощо). Труднощi
пiд час формування конструктивних умінь молодших школярів повʼязанi з
недостатнiм володiнням прийомами обстеження як форми в цiлому, так i
окремих його елементiв, з недостатньою сформованiстю у них окремих
властивостей зорового сприйняття (зорово-моторної, константної координацiї,
просторових вiдношень, положення в просторi).
Аналiз змiсту образного мислення на уроках трудового навчання дає
пiдстави вважати, що за своєю суттю процеси створення образiв виступають
психологiчною основовою формування конструктивних умінь, повʼязаної з
усним мовленням, читанням, виконанням художньо-графiчних зображень та
предметно-перетворювальною діяльністю. Основу конструктивної діяльності
складає ряд послiдовно взаємоповʼязаних психологiчних процесiв: органи
вiдчуття (зiр, дотик, слух), вiдчуття, сприйняття, уява, мислительнi операцiї,
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образне мислення, памʼять, образ, практичнi дiї, спрямованi на вiдображення
образу у виглядi конкретного об’єкта. Така послiдовнiсть створення об’єкта
навколишньої дійсності заперечує позицiю багатьох дослiдникiв, що розумовий
розвиток учнiв на уроках трудового навчання треба зводити лише до розвитку
просторових уявлень та уяви. Численні дослiдження змiсту конструктивної
дiяльностi школярiв у процесi виконання практичних завдань свiдчать про те, що
вона супроводжується складними аналiтико-синтетичними дiями. На нашу
думку, такою дiяльнiстю є розвʼязування конструктивних завдань вiдповiдного
змiстового наповнення. Аналiз творчих практичних завдань, спрямованих на
формування конструктивних умінь, показав, що процес їх розвʼязання завжди
наповнений

розумовими

дiями

(мовленнєво-творчими,

графічними,

технічними), в основi яких лежать мислительнi операцiї [128].
Оволодіння конструктивними умінннями це перш за все оволодіння і
руховими навичками, фізіологічною основою яких є утворення тимчасових
нервових зв’язків (умовних рефлексів) у корі головного мозку дитини.
Формування рухової навички, як і будь-якої іншої, пов’язане із своєрідним
малюванням у думках особистості образу дії. Тому, поки в «голові» дитини не
сформується відповідний моторний образ того, як буде виконаний певний рух, –
правильне його виконання неможливе.
Після формування в думках дитини моторного образу, через головний
мозок та інші органи центральної нервової системи дається команда – які рухи
необхідно виконувати, щоб реалізувати послідовнсть виконання задуму.
Відповідно до теорії О.М. Леонтьєва, структурна організація будь-якої
діяльності людини, визначається трьома фазами: спонукально-мотиваційною,
орієнтовно-дослідницькою і виконавчою. Перша фаза – реалізується складним
взаємозв’язком потреб, мотивів і мети дії. Друга фаза передбачає вибір засобів і
способів здійснення діяльності, третя фаза – виконання практичних дій [132].
Зазначимо, що конструктивна діяльність є комплексом розумових та
практичних дій. Конструктивний задум народжується в процесі розумової
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діяльності дитини. Постійне порівняння, аналіз, синтез відомих з попереднього
досвіду конструкцій лежить в основі задуму.
Найбільш загальними складовими конструктивної діяльності молодших
школярів

визначають

зорове

сприйняття

(здатнiсть

сприйняти

зорову

iнформацiю та побудувати на її основi зоровий образ), моторний (руховий)
компонент i зорово-моторну координацiю (iнтеграцiю зорового та моторного
компонентiв).
Відповідно, структура процесу проектно-конструктивної діяльності
розглядається як сукупність трьох етапів: 1) конструювання проекту-задуму; 2)
конструювання моделі відповідно до визначених попередньо параметрів; 3)
конструктивний процес втілення ідей.
В організації конструктивної діяльності дітей важливим є орієнтування на
розвиток пізнавальних дій (результату практичних форм мислительної
діяльності), просторових уявлень, образів-уявлень про модель конструювання
щодо відображення зовнішніх властивостей і функцій психомоторики для
точного виконання задуму конструювання, розвиток мовлення.
Успiшне оволодiння конструктивними уміннями залежить вiд рiзних
пiзнавальних особливостей учнiв, але провiдна роль належить логiчному
мисленню й просторовiй уявi в їх тiсному взаємозвʼязку. Важливо зазначити, що
мислення

дітей

у

процесі

конструктивної

діяльності

має

практичну

спрямованість і творчий характер. Під час навчання дітей конструктивної
діяльності розвивається розумова діяльність, що є вагомим чинником
формування навичок навчальної діяльності (планування послідовності дій,
уявлення кінцевого результату тощо) [162].
Дослідження довело, що оволодіння прийомами конструктивного
мислення сприяє формуванню в дитини цілісної картини світу, сприяє розвитку
інтелектуальних

можливостей,

активізує

пізнавальні

здібності,

вміння

розмірковувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, обґрунтовувати
свою думку. Виконуючи дії з реальними предметами, переміщаючи їх у просторі,
змінюючи їхнє функціональне призначення, дитина долає статичність
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сприйняття, усвідомлює динамічність навколишнього середовища, має змогу
впливати на динаміку предмета за своїм задумом або відповідно до тих завдань,
які ставить перед нею дорослий [175].
Невід’ємним компонентом конструктивної діяльності є розвиток творчої
уяви особистості. Уява виступає не тільки передумовою ефективного засвоєння
молодшими школярами навчального матеріалу, але і є умовою творчої
переробки наявних у дітей знань, формуванню їхніх конструктивних умінь.
Цілеспрямована

конструктивна

діяльність

забезпечує

відповідно

конструктивне навчання. Конструктивне навчання – це особлива інтеграція
різних підходів до навчання, спрямована на розвиток і формування
конструктивної

особистості.

Конструктивна

особистість

формується

у

конструктитвному освітньому середовищі. Це – творча особистість, яка має
сформовані основи конструктивності (самомотивація; конструктивні уміння та
навички; конструктивне мислення). Конструктивне мислення – це мислення,
спрямоване на вирішення конкретної проблеми й визначення параметрів
стійкості її розв’язку. Воно не може бути позбавлене творчості й інтуїції.
Взаємопов’язані у такому стані теоретичне, практичне та образно-технологічне
мислення [216].
Розв’язання творчих конструктивних завдань спонукає дітей до
використання вже набутих знань та навичок, їх практичного застосування,
пошуку нових способів використання, тобто є дієвим засобом розвитку
здібностей молодших школярів. Крім цього, такі завдання сприяють розвитку
винахідливості, кмітливості, спостережливості, вміння планувати свої дії, бачити
можливості перетворення предметів, шукати найоптимальніші розв’язання [28].
У конструктивній діяльності основою є аналітико-синтетична діяльність із
дослідження предметів, яка допомагає визначити способи конструювання. Під
час аналізу зразка і вибору способів його побудови учням допомагає спеціально
організована педагогом пізнавальна діяльність, яка охоплює обстеження зразка,
планування ходу конструювання, створення задуму.
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У психолого-педагогічній науці визначено вікові особливості організації
конструктивної діяльності. Зокрема, у віці6-7 років дитина аналізує конструкцію
предмета із практичної сторони. Виділяючи частини, вона встановлює
функціональне призначення кожної з них, визначає відповідність форми,
величини, місце розташування частин і враховує ситуації, у яких конструкція
буде використовуватися. У процесі навчання конструюванню паралельно з
конструктивними уміннями та навичками діти оволодівають пізнавальними та
творчими вміннями, які можуть згодом переносити в будь-яку іншу діяльність
[213].
У процесі проектно-конструктивної діяльності молодших школярів
розвивається вміння планувати свою роботу, керуватися розробленим планом і
досягати певного результату, що є важливим чинником формування навчальної
діяльності. Розвивається і мовлення дітей, яке виконує спрямовальну й
регулювальну роль у діяльності. Діти вчться послідовно розповідати про хід
роботи, формулювати свої думки.
Беручи до уваги особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку
науковці визначають компоненти конструктивної діяльності: емоційномотиваційний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-перетворювальний. Емоційномотиваційний компонент характеризується тим, що вчитель за допомогою
емоційно насичених методичних прийомів (елементи гри, асоціювання)
спрямовує увагу дітей на елементи конструювання, мотивує до подальшої
діяльності.
передбачає

Когнітивно-змістовний
осмислення

супроводжується

способів

описом

дій.

компонент
дій

з

конструктивної

елементами

діяльності

конструювання,

Діяльнісно-перетворювальний

компонент

конструктивної діяльності передбачає самостійне (або з допомогою вчителя, за
попередньо створеним алгоритмом) конструювання, в результаті якого
створюється щось нове [213].
Процес формування конструктивних умінь розглядається як діяльність
синтетична, в якій виявляються різні сторони психічного розвитку, в тому числі
інтелектуального й естетичного компонентів 199. Емоційно пережитий досвід

44
від конструктивної діяльності діти виражають особистісно значущими
кольорами і відтінками, пластикою графічних ліній і форм, предметноманіпулятивними діями.
Проектно-конструктивна діяльність характеризуються також проявом
творчої уяви і мислення, художньо-образної пам’яті. Вони сприяють створенню
та збереженню яскравих образів, розвитку естетичних почуттів і вольових
якостей особистості, які забезпечують перетворення задуму в дійсність.
Конструктивна діяльність, як вид діяльності дітей молодшого шкільного
віку, спрямований на формування дій наочного просторового моделювання. У
такій діяльності важливим є зв’язок із художньою, конструктивно-технічною
діяльністю.
Важливим у формуванні конструктивних умінь молодших школярів є
залучення їх до художнього конструювання, яке, за переконаннями Г. Сотської,
впливає емоційно-почуттєву сферу вихованців з метою формування їхніх
естетичних потреб і смаків, воно сприяє забезпеченню цілісного, гармонійного,
інтелектуального, естетичного, художнього та творчого розвитку учнів,
активізації їхньої пізнавальної й творчої діяльності; створює умови для їхньої
творчої самореалізації, сприяє набуттю ними художньо-конструкторських
практичних умінь та навичок [264].
Творча уява і художньо-образна пам’ять зумовлюють мовленнєву
художню творчість, яка трансформується в образотворчі дії з особистісно
ціннісними лініями, кольорами, а потім завдяки вольовим якостям словесні і
графічні проекти реалізуються у виробах засобами трудового навчання. За такої
схеми конструктивні уміння забезпечують творення нових, оригінальних форм у
просторі та на площині.
Унікальну роль словесної творчості у формуванні конструктивних умінь
досліджувала Н. Гавриш 47. Вона вказує на потребу дітей доповнювати
графічні зображення та предметно-перетворювальну діяльність словесним
супроводом.
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Важливо, що конструктивна діяльність також передбачає розв’язання
певних конструктивно-технічних завдань, що вимагає організації простору,
встановлення взаємного розташування елементів і частин цілого за конкретною
логікою відповідності конструкції реальному предмету і функціональному
призначенню.
Ми поділяємо думку Л. Малiновської про взаємодоповненiсть знаковосимволiчної дiяльностi й мови молодшого школяра. Його мова i мислення, що
розвиваються, усе повнiше, глибше i всебiчнiше вiдтворюють обʼєктивну
дiйснiсть. Психiчна дiяльнiсть стає бiльш довiльною i все частiше спрямовується
на активне перетворення навколишньої дiйсностi. Учень навчається мислити й
висловлювати свої думки письмово, у малюнку, схемi, кресленнi, а також
виконувати нескладнi робочi операцiї на уроках трудового навчання, її мислення
все бiльше скеровується законами логiки [148].
Через

формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

здійснюється розумове, моральне та інші напрями виховання учнів. У процесі
виконання творчих завдань конструтивної діяльності формуються важливі
якості: працьовитість, самостійність, ініціатива, завзятість у досягненні мети,
організованість. Виконуючи спільно з вчителем або іншими учнями спільну
роботу, дитина опановує умінням домовлятися про майбутню роботу,
розподіляти обов’язки, в потрібний момент надати допомогу, мотивувати свої
пропозиції. Моральне вдосконалення особистості відбувається в тісній взаємодії
з розумовим вихованням. У цьому єдиному процесі вирішується завдання
гармонійного розвитку дитини. Таким чином, конструктивна діяльність відіграє
важливу роль у формуванні самостійності, ініціативи, відповідальності під час
виконання завдання. У конструктивних іграх виховується воля, стриманість,
уміння вислуховувати пояснення вчителя і працювати відповідно до його
вказівок, у спільній роботі погоджувати один з одним дії, долати труднощі під
час досягнення мети. Виготовлення учнями різних виробів, іграшок для
подарунку виховує турботливе й уважне ставлення до близьких, товаришів,
бажання зробити їм приємне. Саме це бажання часто змушує дитину працювати
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з особливою ретельністю й сумлінням, що робить конструктивну діяльність
повноцінною й приносить їй моральне задоволення [216].
Конструктивна діяльність молодших школярів має значення й для
формування естетичних почуттів. Під час виконання завдань, що сприяють
формуванню конструктивних умінь, в учнів розвивається художній смак, уміння
захоплюватися простотою, чіткістю, й довершеністю форм, гармонією колірних
комбінацій та оздобленням об’єктів зовнішнього світу, розуміння їх практичного
призначення.
Однак таке різнопланове значення конструктивної діяльності у вихованні
молодших школярів досягається тільки за умови доцільної організації,
використання різноманітних методів, спрямованих на розвиток не тільки
конструктивних умінь і навичок, але й особистісних якостей, розумових
здібностей дитини.
Формування конструктивних умінь сприяє фізичному розвитку молодших
школярів.

Постійні

вправляння

в

найрізноманітніших

рухах,

що

супроводжуються емоційним підйомом, сприяють тому, що ці рухи стають
швидкими, спритними, легко контролюються зором. Поліпшується узгоджена
робота окремих груп м’язів. Отже, конструктивна діяльність сприяє фізичному
вихованню.
Отже, викладене вище дає підстави стверджувати, що формування
конструктивних умінь можливе за умови організації вчителем ігрової проектноконструктивної діяльності, що передбачає поєднання окремих елементів у
цілісні об’єкти, які задовольняють пізнавальні і практичні потреби молодших
школярів. Використання конструктивної діяльності забезпечує розвиток
позитивного ставлення до цієї діяльності, накопичення знань та конструктивних,
пізнавальних, творчих вмінь, формування таких якостей особистості, як
активність, ініціативність, наполегливість тощо.
Розглянуті психофізіологічні та вікові особливості молодших школярів
дозволяють зафіксувати такий принцип проектування змісту підготовки
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів
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як віддзеркалення в знаннях, способах діяльності й досвіді навчальної й
професійної

творчості

студентів

потреби

у

врахуванні

вікових

та

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів як суб’єктів
конструктивних дій.
Причинами незадовільного стану формування конструктивних умінь
молодших школярів є відсутність цілісного розуміння вчителями стратегії
формування конструктивних умінь молодших школярів, обмеженість методів і
форм, які вчителі використовують для формуваня конструктивних умінь учнів у
процесі навчально-пізнавальної діяльності; недостатня кількість навчальнометодичних матеріалів з формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Це зумовлює створення майбутнім учителем відповідних умов для
формування конструктивних умінь молодших школярів, а саме: використання
цiкавого, iнформацiйно насиченого навчального матерiалу, урiзноманiтнення
ігрових інноваційних форм i методів органiзацiї навчання, засобів навчання,
чергування iндивiдуальної та групової дiяльнiсть учнів на уроці, забезпечення
конструктивної співпраці учасників творчої діяльності.
Вважаємо, що успішність формування конструктивних умінь молодших
школярів в процесі навчально-пізнавальної діяльності забезпечує дотримання
вчителями таких дидактичних дій, як: активізація мовленнєвотворчої діяльності,
емоційно-почуттєвої

образотворчі

діяльності

та

вольової

предметно-

перетворювальні діяльності відповідно до їхніх вікових, психофізіологічних
можливостей та потреб.
Навчальний потенціал для формування конструктивних умінь молодших
школярів відображається у змісті початкової освіти й охоплює коло виконання
найрізноманітніших навчально-творчих завдань з опорою на засоби слова,
образу, моделi, практичних дiй, які сприяють їх формуванню.
Як важливу педагогiчну умову формування конструктивних умінь
Н. Гавриш видiляє iнтеграцiю рiзних видiв дитячої творчостi (образотворчого,
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музично-ритмiчного, театралiзованого, художньо-мовленнєвого), та повʼязує
такий змiст iз формуванням конструктивно-мовленнєвих умiнь [46].
Вагомим в контексті нашої проблеми дослідження виявилося наукове
напрацювання

Л.

Малiновської,

яка

вивчає

проблему

формування

дизайнерського мислення у молодших школярiв на уроках образотворчого
мистецтва та трудового навчання [148]. Автор аналiзує вiтчизнянi концепцiї
художнього конструювання, видiляє основнi особливостi методики навчання
дизайну, однiєю з яких є «видiлення її як окремої галузi художньо-педагогiчної
освiти [148, 50]. Л. Малiновська вказує на особливiсть сучасної методики
дизайну – її диференцiацiю за вiковими особливостями: «Зʼявилась окремо не
лише вузiвська методика, але й методика для середньої, початкової школи i
дитячого садка». Методичний аспект проблеми розвитку дизайну актуалізується
дослiдником через художньо-трудовi та мовленнєвотворчi засоби як достатнi i
необхiднi для формування конструктивних умiнь молодших школярiв.
У працях В. Тименка [278] дослiджується залежнiсть формування
конструктивних умiнь вiд методу ігрового дизайну. Працi Т. Кудрявцева [120],
Л. Ткаченко [279], I. Якиманської [323] присвяченi вивченню умов формування
технiчного i просторового мислення, у них пiдкреслюється особливе значення
цих видiв мислення в розвитку конструктивних умiнь i дiй. Взаємозвʼязок
художньої дiяльностi з конструктивною, особливостi творчої дiяльностi учнiв
дослiджували I. Волощук [43], О. Кочерга [111], В. Моляко [167], М. Смульсон
[64] та iншi.
Дослiдження Г. Тарасенко розкриває предметне розвивальне середовище
як сприятливе для пробудження образiв чуттєвого сприймання у молодших
школярiв. Художньо-iгрову дiяльнiсть в умовах природного довкiлля вона
рекомендує органiзовувати лiтературно-художнiми засобами. Учена акцентує
увагу на дитячiй художньо-трудовiй i образотворчiй дiяльностi, якi необхiдно
враховувати в ходi формування конструктивних умінь молодших школярів [269].
Проведений аналiз психолого-педагогiчної лiтератури i педагогiчної
практики показав, що результативнiсть формування конструктивних умінь
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молодших школярiв значно залежить вiд систематичностi залучення їх до
мовленнєвої, художньо-графічної та предметно-перетворювальної діяльності.
Тому важливо, щоб ця дiяльнiсть вiдбувалася послiдовно i систематично на
кожному з урокiв початкової школи.
Саме тому важливим засобом у формуваннi конструктивних умiнь учнiв
виступають мiжпредметнi звʼязки.
Мiжпредметнi звʼязки – це провiдний дидактичний iнструмент iнтеграцiї.
Здiйснюючи її через мiжпредметнi звʼязки, треба знайти смисловi вiдповiдностi
елементiв змiсту навчального матерiалу, що належить двом чи бiльше
дисциплiнам, спланувати комплексне використання умiнь пiд час вивчення
освітніх галузей початквої школи.
Виділяємо умови формування конструктивних умінь в процесi iнтеграцiї:
1) у змiстi навчання доцiльно обʼєднати програмнi матерiали предметiв
початкової школи, що мають мовленнєво-творче, художньо-графiчне та
предметно-перетворювальне

спрямування

(українська

мова,

літературне

читання, математика, образотворче мистецтво, трудове навчання);
2) змiст теоретичних знань i практичних навчальних дiй необхiдно
вiдбирати i вибудовувати з урахуванням взаємозвʼязку всiх компонентiв
дiяльностi, а саме: спостереження, побудова задуму; створення образнознакових моделей проектованого об’єкта: схем, креслень, рисунків, ескізів,
вимiрювання; відображення та створення гармонії кольорів і відтінків;
здійснення практичної реалізації ідеї проекту;
3) навчання має здiйснюватися з урахуванням психофiзiологiчних
особливостей сприйняття школярiв; будуватися як взаємодiя всiх субʼєктiв, у
якiй iснує право кожного на самовираження;
4) педагогу необхiдно володiти психолого-педагогічними, методичними
знаннями

та

уміннями,

художньо-графічною

та

техніко-технологічною

грамотнiстю.
Тому, з урахуванням вище сказаного розглянемо обʼєктивнi можливостi
формування конструктивних умiнь молодших школярів в змiстi навчальних
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предметiв початкової школи: українська мова, літературне читання, математика,
образотворче мистецтво, трудове навчання.
Відповідно до державного стандарту змісту початкової загальної освіти
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

забезпечується

освітніми галузями, які реалізуються через відповідні навчальні дисципліни [60].
Шкільний курс «Літературне читання» є органічною складовою освітньої
галузі «Мова і література» і передбачає класне та позакласне читання. Основна
мета курсу – ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова.
Читацька

компетентність

учнів

є

особистісно-діяльнісним

інтегрованим

результатом взаємодії знань, умінь, навичок та ціннісних ставлень учнів, що
набувається у процесі реалізації змістових ліній з читання. Заглиблення в
літературу як мистецтво слова задовольняє природну потребу дитини в емоційних
переживаннях, створює передумови для самовираження особистості.
У шкільному курсі літературне читання нами виокремлена змістова лінія
«Розвиток творчої діяльності учнів на основі прочитаного» як така, що
забезпечує формування конструктивно-мовленнєвих умінь. На основі аналізу
навчальної програми, завдання змістової лінії «Розвиток творчої діяльності учнів
на основі прочитаного» поділяються на образотворчі, мовленнєвотворчі,
театрально-мистецькі і власне ігрові, які стимулюють розвиток конструктивних
умінь через такі види завдань: словесне малювання, графічне ілюстрування,
творчий переказ, читання за ролями, інсценізація, колективне та індивідуальне
складання з допомогою учителя казок, віршів, лічилок, загадок тощо.
Відповідно до освітньої галузі «Мова і література» (мовний компонент)
метою і завданням вивчення української мови полягає в опануванні грамоти
(початкових умінь читати і писати), засвоєнні певного кола знань з мови,
мовленнєвому розвитку молодших школярів – умінь висловлюватися в усіх
доступних для них формах, типах і стилях мовлення. Розвиток мовлення є
провідним принципом мовної освіти в загальноосвітній школі, зокрема в її
початковій ланці.
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Основна мета навчального предмета українська мова – мовленнєвий
розвиток молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися
мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) у процесі спілкування, вільно
будувати висловлювання у різних формах, типах стилях.
З огляду на зазначені державні вимоги стандарту, у програмі
виокремлюємо завдання, які також сприятливі для формування конструктивних
умінь молодших школярів, а саме: складання розповідей, описів, роздумів з
увиразненням мовними засобами динаміки подій, процесів, явищ тощо; будувати
творчі перекази та твори; складання творів різних стилів; доповнення тексту
своїми міркуваннями; розгортання та згортання тексту, побудова діалогів.
Основою для формування конструктивних умінь у початковій ланці є і
освітня галузь «Математика». Навчання математики забезпечує формування у
молодших школярів конструктивних умінь, які позначаються через уміння
доказово міркувати і пояснювати свої дії, виконувати їх за алгоритмом; розвиток
відповідних мовленнєвих умінь, пов'язаних з використанням математичних
термінів і символів розвиток логічного мислення; вироблення необхідних
графічних умінь; готовність розв’язувати проблеми із застосовуванням досвіду
математичної діяльності для розв’язування повсякденних задач, уміння
працювати в команді тощо.
В основу змісту освітньої галузі «Мистецтво» покладено принцип
об'єднання різних видів мистецтва та визначення художньої культури як системи
скоординованих знань, опанування якими необхідне для формування в
свідомості

учнів

цілісної

художньої

картини

культурного

простору.

Впровадження у шкільну практику комплексу видів мистецтва дає змогу
розширити

асоціативні

уявлення

учнів,

збагатити

їх

суб'єктивне

світосприймання та світовідчуття, виконати комплектуючу функцію у розвитку
сенсорної, емоційної та інтелектуальної сфер особистості, які є основою для
формування конструктивних умінь учнів.
У програмі «Мистецтво» виокремлено мистецько-синтетичну змістову
лінію, яка передбачає формування міжпредметної естетичної компетентності –
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здатності особистості до пізнавальної діяльності та творчості у певних видах
мистецтва (музичному, образотворчому, театральному), що формується під час
їх сприймання і практичного опанування. На основі аналізу програми виділяємо
діапазон тем, які містять інтегративні зв’язки художнього проектування з різних
видів образотворчого мистецтва, технологій художнього конструювання з
різноманітних художніх матеріалів, театралізовану діяльність і музичне
оформленням вистав, рольовим розігруванням театралізацій. Синтез їх
виконання може стати ефективним для формування конструктивних умінь
молодших школярів.
У навчальній програмі «Образотворче мистецтво», яка реалізує вимоги
освітньої галузі «Мистецтво» (змістова лінія «Образотворче мистецтво»)
Державного стандарту початкової загальної освіти передбачено гармонійне
поєднання у структурі уроку образотворчого мистецтва різноманітних видів
діяльності та видів мистецтва, які є основою для формування конструктивнохудожніх умінь.
Серед завдань змістової лінії програми «Образотворче мистецтво»
програмі виокремлюємо такі що мають істотне значення в формуванні
конструктивних

умінь

молодших

школярів:

формування

особистісно-

позитивного, художньо-естетичного сприйняття дійсності на основі емоційночуттєвого досвіду, здатності до художнього мислення та творчої активності;
художньої компетентності учнів у процесі засвоєння основ образотворчої
грамоти; формування елементарних умінь і навичок використовувати художні
техніки та матеріали, засоби художньої виразності у власній творчій діяльності,
формування проектно-графічних умінь (пов’язаних зі створенням образнознакових моделей проектованого об’єкта: схем, креслень, рисунків, ескізів,
технічної документації тощо), колірно-комбінаторних умінь (пов’язані зі
сприйманням, відображенням та створенням гармонії кольорів і відтінків тощо).
Як бачимо, формування конструктивних умінь відбувається у системі
навчальних

предметів

«Літературне

читання»,

«Українська

мова»,

«Образотворче мистецтво» під час яких діти, виконуючи математичні,
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граматичні, зображувальні, предметно-перетворювальні завдання, оволодівають
комплексом конструктивних умінь: уміння аналізувати умову завдання з
використанням схеми, креслення, зразка, моделі, порівнювати результати з
вимогами, оцінювати своє рішення.
Однак, визначаємо, що основне навантаження у розв’язаннi питання
формуваня конструктивних умінь молодших школярів лягає на уроки трудового
навчання, зміст яких можна використовувати для здійснення мiжпредметних
звʼязків дисциплін початкової школи, що забезпечують мовленнєву, художню та
технічну творчість учнів з урахуванням взаємозвʼязку всiх компонентiв
дiяльностi, а саме: спостереження, побудова задуму; створення образнознакових моделей проектованого об’єкта: схем, креслень, рисунків, ескізів,
вимiрювання; відображення та створення гармонії кольорів і відтінків;
здійснення практичної реалізації ідеї проекту.
Освітня галузь «Технології» в молодших класах реалізується через зміст
навчального предмета «Трудове навчання». Метою «Трудового навчання» в
початковій школі є формування і розвиток в межах вікових можливостей
предметно-перетворювальної компетентності учнів, яка дає можливість їм
самостійно розв’язувати предметно-практичні та побутові задачі [175].
Акцентуємо свою увагу на аналізі змісту навчального курсу початкової
школи «Трудове навчання» та визначимо завдання, які сприяють формуванню
конструктивних умінь молодших школярів.
Під час виконання цих практичних робіт учні оволодівають навичками
конструювання та проектування найпростіших виробів, знайомляться з
виражальними

засобами

(словесний,

ілюстративний,

предметно-

перетворювальний) трудового навчання та вчаться використовувати їх у власній
діяльності, що сприяє розвитку їхніх конструктивних умінь.
Серед практичних завдань, рекомендованих для виконання у 1 класі,
виділимо наступні: «Аплікація-пейзаж» (створити аплікацію за зразком або
власним задумом), «Аплікація-натюрморт» (робота в творчій групі – виготовити
деталі предметної аплікації, розмістити їх на основі, скласти цікаву розповідь
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про

створену

аплікацію),

комбінована

аплікація

«Рибки

декоративні»

(намалювати рибку, вирізати її та декоративно оздобити рваними штаточками
кольорового паперу, нитками, скласти історію про життя рибки у підводному
світі), плікація «Веселі ніжки» (створити разом із сусідом по парті із вирізаних з
паперу долоньок пташку чи сонечко, підписати аплікацію та подарувати рідній
людині, вивчити веселу лічилку та розповісти її друзям), аплікація «Сонечко»
(самостійно створити аплікацію сонечка, використовуючи симетричні форми,
розвісти друзям вірчик про метелик чи сонечко), «На вулиці оригамі» (скласти
казку про пригоди Квадратика чи Прямокутничка, скласти з паперу за зразком
тваринок, придумати історію про пригоди паперових тваринок), пейзаж
«Хмаринки», аплікація «Ліс удень» (виготовити їз засушених листочків та стебел
їжака або пташку в техніці аплікація, самостійно скласти порядок дій,
прозповісти фрагмент казки чи мультфільма про пригоди їжачка чи пташки),
композиція з природніх матеріалів «Нічний вартовий» (виконати ескіз, скласти
та виконати порядок практичних дій, пригадати казку Лесі Українки «Біда
навчить» та інсценізувати її), практична робота «Подарунок до свята»
(виготовити новорічну листівку з кольорового паперу і ниток за власним
задумом, скласти вітальний текст листівки), композиція з пластиліну «Диводинозаврик» (добрати кольори пластиліну, виліпити динозавра за малюнком або
з уяви, придумати цікаву історію про динозавра) та інші [283; 287].
У програмі для 2 класу виділяємо такі практичні завдання проектноконструктивної діяльності, які спрямовані на формування конструктивних умінь:
«Жучок» (скласти розповідь про комах, зобразити їх та підготувати обладнання
для макетування комах), аплікація «Пейзаж» (намалювати тло пейзажу фарбами,
елементи пейзажу наклеїти з природніх матеріалів), «Художнє проектування
природних форм» (скласти слова за допомогою малюнків, утворити фігури груші
і грибка за допомогою поєднання зображень, спроектувати яблуко за допомогою
письмових великих літер «З» та вирізати його), «Призначення ниток» (скласти
казку про пригоди майстрині Голочки), «Вироби з вервечок» (скласти з плетеної
вервечки аплікацію за малюнком або власним задумом, надати їй кольру дрібно
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нарізаними нитками, які закріпити клеєм, скласти художній опис аплікації),
«Листівка з картону» (зробити надрізи на складеному навпіл аркуші картону,
вивернути надрізаний прямокутник усередину, щоб вийшла прямокутна об’ємна
форма всередині листівки, наклеїти зображення зі складеним вітанням),
«Конверт для листа Діду Морозу» (виготовити конверт способом згинання
паперу, оздобити його, написати листа Діду Морозу), «Лебідь у ліліях» (оживити
письмову букву «л» – з великої утворити лебідку, а з маленької – лебедят та
хвилі), ігровий проект «Колаж» (композиція з різних матеріалів: описати
словами майбутній колаж, зробити ескіз виробу, виготовити основу та деталі
оформлення, наклеїти деталі на основу, скласти композицію з тексту, малюнка і
виробу), «посуд для Лисиці й Журавля» (виготовити посуд для казкових герої з
пластиліну способом перетворення форм, прикрасити його за власним задумом,
скласти кінцівку казки про примирення Лисиці та Журавля), «Равлики»
(виготовити равликів з пластилінових вервечок, оздобити виріб візерунками,
скласти слово або математичний приклад з виготовлених равликів) та інші [284;
288].
З-поміж практичних завдань, рекомендованих для виконання у 3 класі та
спрямованих на формування конструктивних умінь, виділимо такі: «Ходить
гарбуз по городу» (створити героїв вірша «Ходить гарбуз по городу» за зразком
та власним задумом в техніці квілінг), «Лісова скульптура» (об’єднати лісові
скульптури з природніх матеріалів у спільну композицію, дати їм назву,
доповнити іншими природними об’єктами), «Краб» (виготовити краба в техніці
оригамі та придумати для нього казковий сюжет), «Колобок» (виготовити з
пластиліну колобка, перетворити колобка на різні овочі і фрукти за малюнком
або власним задумом), «м’яка іграшка Колобок» (виготовити колобка та інших
персонажів казки з тканини, використовуючи техніки шиття і аплікації із
тканини, інсценізувати казку з друзями), «Декоративна і сюжетна абетка»
(сюжетні букви перетворити на малюнки і виготовити способом мозаїчного
торцювання, оживити букви у малюнка і виробах, придумати сюжетну розповідь
про букви), «І природний, і ажурний наш проект архітектурний» (намалювати
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казкове місто Сходу, виготовити макет міста з цукеркових коробок, пластикових
пляшок, тощо), «Іграшки на основі циліндра або конуса» (виготовити картонні
іграшки на основі геометричних тіл, колективно придумати історію, яка сталася
з паперовими героями та розіграти з ними лялькову виставу) та інші [285; 289].
Провідною лінією програми 4 класу є поняття «дизайн», його тлумачення
на пропедевтичному рівні. Учні отримують уявлення про різні види дизайну та
декоративно-прикладне мистецтво українського народу, які є основою для
формування конструктивних умінь в учнів початкової школи. Зміст практичної
діяльності представлений наступними розділами: ландшафтний дизайн, дизайн
інтер’єру, дизайн костюма, графічний дизайн, промисловий дизайн [286].
Програмою для 4 класу рекомендовано виконання практичних завдань
ігрового дизайну, серед яких виділимо ті, які спрямовані на формування
конструктивних умінь молодших школярів: художній проект за малюнком
«Декоративні півники», практична робота за поданими малюнками «Ліплення
звірів» (виліпити звірів з пластиліну за малюнками, розфарбувати фігурки,
скласти твір-розповідь про улюблену іграшку з природніх матеріалів,
проілюструвати його) конструювання рухомих іграшок з картону і фанери
(виготовити рухому іграшку з картону, для художнього оформлення зробити
кілька кольорових ескізів, добрати колірну гаму), дизайн ігрового середовища в
техніці орігамі «Метелик» (виготовити паперові метелики різної форми в техніці
орігамі та створити з них яскраву композицію), орігамі «Голівка, що відкриває
пащу» (виготовити голівки казкових персонажів для лялькового театру, разом з
однокласниками придумати історію, яка б могла з ними трапитися, розподілити
між собою ролі та показати виставу першокласникам) ігровий дизайн
«Новорічний вертеп» (знайти з друзями сюжет вертепного дійства, розподілити
ролі між собою, художньо оформити місце інсценізації, зіграти новорічний
вертеп), аплікація з пінопластових кульок «Зима», іграшки з поролону,
виготовлення м’якої іграшки «Котик» з тканини (виготовити іграшку відповідно
технології, декоративно оздобити, скласти оповідання про котика), «Об’ємні
фігури з дроту» (виготовити декоративні квіти для прикрашання класної кімнати,
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скласти послідовність їх виготовлення за зразком або малюнком), «Ліплення
фантастичної істоти» (придумати казку з фантастичними істотами та виліпити
їх), ігровий дизайн «Іграшки з дроту, хутра та ниток» (виготовити іграшку котика
та павука з дроту, ниток та гудзиків, декоративно оздобити виріб, придумати
імена кошеняті та павучку, скласти розповідь про їхні пригоди, оформити твіррозповідь за допомогою малюнків, інсценізувати його разом з друзями) та інші
[286; 290].
Таким

чином,

виконання

молодшими

шолярами

вищезазначених

практичних завдань сприяє формуванню конструктивних умінь молодших
школярів через цілісне виконання художньо-графічних, мовленнєво-творчих і
пластично-макетувальних

завдань

у

процесі

проектно-конструктивної

діяльності, яка охоплює наступні компоненти:
–

створення словесного задуму;

–

аналiз виробу, що передбачає видiлення його основних характеристик
(форма, колір, розмiри, матерiал, способи зʼєднання частин деталей тощо);

–

вибiр матерiалiв, iнструментiв i пристроїв, необхiдних для художньотехнічного представлення виробу;

–

вибiр способу графiчного представлення обʼєкта;

–

поетапне виконання предметно-перетворювальних дiй.
Аналiз навчальної програми 1-4 класи [175] дав нам змогу представити

класифікацію конструктивних умінь молодших школярів за критерієм предмета
конструктивної діяльності (слово, художній образ, предметно-перетворювальна
дія), до яких відносяться: проектно-мовленнєві (подумки створювати образ
виробу, композиції та давати їм словесну характеристику; складати художній
опис, називати послідовність дій, інструменти, матеріали, техніки, необхідні для
виготовлення виробу; читати технологічну карту і виконувати відповідно до неї
роботу; складати тексти-інструкції щодо виготовлення виробів; складати тексти
творчого задуму, привітання, казки, оповідання, розповіді за малюнками та їх
інсценізувати; складати композицію з текста, малюнка та виробу; міркувати,
відповідати на запитання; словесно описувати результат своєї практичної
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роботи); проектно-художні (графiчно копіювати форми виробу за допомогою
шаблону;

виконувати

малюнки,

ескізи

для

ілюстрування

словесно

сформульованих творчих задумів; використовувати графічні і кольорові засоби
художньої виразності для розробки проектних макетів, розмічань, зображення
майбутніх виробів і моделей; добирати кольорове вирішення виробу;
підкреслювати ідею задуму допоміжними елементами); техніко-технологічні
(добирати матеріали, інструменти та обладнання необхідні для виготовлення
виробів; виготовляти виріб за планом-схемою; приєднувати, скріплювати,
з’єднувати деталі, збирати в єдине ціле, конструювати, моделювати, макетувати,
декоративно

оформляти

вироби

вiдповiдно

до

творчого

задуму;

взаємопов’язувати матеріали, форму і декорування виробів; планувати з
допомогою вчителя послiдовнiсть трудових дiй з опорою на їх графiчнi
зображення; володіти технологією та інноваційними техніками обробки різних
матеріалів; комбінувати матеріали в процесі конструктивної діяльності – папір,
картон, природні матеріали, тканина, пластилін та ін.) (додаток А).
За своєю суттю конструктивні уміння не відрізняються від будь-яких
інших. Вони не є вродженою якістю, а являють собою процес і результат
складної творчої діяльності. Уміння формуються на практиці в результаті
багаторазового проходження етапів проектно-конструктивної діяльності.
Для успішного здійснення педагогічної діяльності вчитель оволодіває
знаннями з педагогіки, дитячої психології, вікової фізіології тощо. Одночасно
йому необхідно опановувати засади, які на загальнотеоретичному рівні
розкривають мету, завдання, принципи, зміст навчання та виховання учнів, а
також оптимальні умови, форми, методи і засоби організації конструктивної
діяльності молодших школярів.
Процес формування конструктивних умінь молодших школярів має великі
виховні можливості – сприяє виробленню в молодших школярів таких якостей
особистості,

як

акуратність,

дисциплінованість,

витримка,

старанність,

наполегливість, відповідальність, що, у свою чергу, забезпечує духовноморальне становлення майбутнього громадянина країни.
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Мета

проектно-конструктивної

діяльності

молодших

школярів

–

формування конструктивних умінь молодших школярів, а також умінь
поєднувати словесну, графічну і предметну інформацію у нових оригінальних
продуктах творчості.
Для успішного оволодіння учнями конструктивними уміннями навчальнопізнавальний процес повинен будуватися на певних принципах. Безумовно,
важливе значення має реалізація усіх загальнодидактичних принципів
(науковості,

свідомості,

доступності,

поступовості

ускладнення,

систематичності та ін.). Однак, окремі з них мають виняткове значення, що
випливає зі специфіки формування конструктивних умінь та навичок: наочності,
асоціативності; інтегративності академічних, художніх та технічних навчальних
дисциплін початкової школи; єдності різних видів мистецтв (образотворчого,
літературного, декоративно-прикладного, музичного, театрального); специфіки
кожного виду предметно-перетворювальної діяльності; творчої активності учнів;
продуктивності навчання; оптимального сполучення методів та засобів навчання
залежно від його завдань та змісту; сполучення різних форм організації
конструктивної діяльності; врахуванння індивідуальних психофізіологічних
особливостей учнів; створення необхідних умов для навчання; рефлексивності.
Пошук найефективніших способів формування конструктивних умінь
молодших школярів – одне з основних завдань вчителя. Специфіка проектноконструктивної діяльності вимагає від нього широкого впровадження як
традиційних так і інноваційних методів навчання, зокрема: розповідь,
інструктаж, навчальні вправи, індивідуальні та колективні консультації,
навчальний рисунок, демонстрування прийомів роботи в певній техніці ручної
обробки матеріалів, стимулювання творчої діяльності учнів, метод проектів,
колективна творча робота, ситуативні ігри, сюжетно-рольові ігри тощо.
Представники педагогічної науки (Н. Гавриш, Н. Кудикіна, М. Лещенко,
Т. Носаченко, Г. Підкурганна, В. Сирота, Г. Тарасенко, В. Тименко, Б. Юсов)
дотримуються думки про те, що для формування конструктивних умінь доцільно
поєднувати три основні способи методичного впливу на учнів: словесний,
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ілюстративний, предметно-перетворювальний. Такий синтез забезпечується
методом ігрових проектів, тобто методом ігродизайну, який є основним методом
формування конструктивних умінь молодших школярів.
У Концепції компетентнісного трудового навчання у 1-4 класах
загальноосвітньої початкової школи В. Тименко зазначає: «Метод художнього
проектування (design, дизайн) – це здатність до поєднання образної уяви, розуму,
критичного мислення розуму імайстерності рук у процесі праці, результатом
чого є продукти творчості: нові творчі задуми, їх графічні зображення
матеріальне втілення у матеріалах» [275]. До структури методу ігродизайну
входять словесно-художня, кольоро-графічна і предметно-пластична складові.
Словесно-художня

складова

виявляється

у

мовленнєво-творчих

діях

і

конструктивному мисленні учнів, що зумовлюється композицією літературного
твору. Кольорово-графічна складова – в сукупності емоцій творчості,
зумовлених композицією дитячих творів з образотворчого

мистецтва.

Предметно-пластична складова – в алгоритмічній послідовності конструктивнотрудових дій, зумовлюваних конструктивними особливостями пошукових
макетів [278, с. 231].
Ефективними для формування конструктивних умінь є організаційні
форми, які передбачають індивідуальну роботу кожного учня, колективну
творчу роботу в групах за інтересами, роботу парах – це літературно-творчі ігри,
ігри-інсценізації, графічне проектування у формі колірно-графічних ігор,
предметно-маніпуляційне

конструювання

з

різних

легкооброблювальних

пластичних матеріалів, навчальні ігри тощо.
Успішне формування конструктивних умінь молодших школярів значною
від засобів, серед виділяють наступні: проектно-мовленнєві уміння (вірші, пісні,
прислів`я, загадки, інсценізації, твори-мініатюри (художні описи, розповіді,
казки, міркування з урахуванням стилів мовлення та ін.); проектно-художні
(начерки, рисунки, малюнки, ескізи, ілюстрації, шрифти, креслення, піктограми,
художні

матеріали

та

приладдя

та

ін.);

предметно-перетворювальні

(легкооброблювальні матеріали, інструменти для різних технік обробки
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матеріалів, інструменти для обробки матеріалів у різних техніках: паперу і
картону, ниток і тканини, природних і штучних матеріалів та ін.).
До організаційних умов формування конструктивних умінь молодших
школярів

слід

особливостей

віднести:

урахування

організму

молодшого

фізіологічних
школяра,

та

психологічних

матеріально-технічне

забезпечення процесу формування конструктивних умінь та творчий характер
взаємодії вчителя й учнів в цьому процесі.
Якість процесу формування конструктивних умінь молодших школярів
значною мірою залежить від певного предметно-просторового середовища, в
якому здійснюється конструктивна діяльність молодших школяів.
Провідним чинником, який впливає на розвиток конструктивних умінь
молодших школярів, є їх включення в ігрові середовища як особливий простір
для творчої конструктивної діяльності: «Людина і природа» (ландшафтний
дизайн) – для проектування і конструювання іграшок з використанням ручних
технік обробки природних матеріалів, паперу, пластиліну або з опорою на ігрові
набори деталей; «Людина і техніка» (промисловий дизайн) – для проектування і
конструювання технічних іграшок з різних матеріалів і конструкторів; «Людина
і художні образи» (дизайн середовища) – для творення народних іграшок з
використанням традицій ДПМ, художнього макетування предметів побуту;
«Людина й інші люди» (дизайн костюма) – для ігор та іграшок, сприятливих для
самообслуговування або обслуговування інших; «Людина і знакові системи»
(графічний дизайн, веб-дизайн) – для ігор з інформаційно-комунікаційними
технологіями [72, 67].
В умовах школи об’єктом спеціально організованого ігрового середовища
для конструктивної діяльності молодших школярів може стати предметний
кабінет для уроків трудового навчання як у початкових так і в інших класах.
Частіше за все добре оснащений та естетично оформлений шкільний кабінет
трудового навчання є результатом спільної праці вчителя, учнів, їхніх батьків та
безпосередньо адміністрації школи.
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Навіть

часткове оснащення

та

оформлення

будь-якого

класного

приміщення, позитивно впливає на процес залучення молодших школярів до
світу прекрасного загалом та творчої проектно-конструктивної діяльності
зокрема. Найбільш бажаним варіантом достатнього обладнання приміщення є
наявність у ньому кількох функціональних зон: місця для роботи вчителя, місць
для діяльності учнів, гігієнічного куточка та простору для експонування і
зберігання спеціального оснащення відповідно до ігрового середовища,
технічних

засобів

навчання,

художніх

матеріалів

та

приладдя,

легкооброблювальних матеріалів та інструментів.
Викладені вище положення приводять дозволяють зафіксувати такий
принцип проектування змісту підготовки майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів як відбиття у змісті підготовки
значущих для опанування майбутніми організаторами конструктивних дій учнів
фізіологічних, психологічних, педагогічних і методичних знань у їх гармонійній
єдності.
Оволодіння молодшими школярами конструктивними уміннями є
результатом високого рівня професійних компетентностей і творчості вчителя.
Як справедливо зазначає О. Дубасенюк, вчителі можуть зробити навчання для
учнів захоплюючим, творчим і продуктивним лише в тому випадку, якщо «їхнє
власне навчання й розвиток є такими же захоплюючими, креативними і
продуктивними» [67, с. 127–128]. Саме тому професійна підготовка майбутнього
вчителя потребує від студентів не тільки потужної системи знань і методичних
умінь, але й вияву творчих і професійно особистісних якостей. Саме цей аспект
складає структуру підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів, яку розглянемо у
наступному параграфі.
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1.3. Структура професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів
У розв’язанні проблеми підготовки майбутнього учителя початкової
школи важливого значення набуває питання структури підготовки, яка
забезпечує готовність суб’єкта навчання до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Поняття «структура» (від. лат. structurа – будова, розташування, порядок)
трактується як сукупність взаєморозташованих і стійких зв'язків частин об'єкта,
що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження
основних властивостей за різних зовнішніх і внутрішніх змін [49].
Проблема структури професійно-педагогічної підготовки майбутнього
вчителя стала предметом фундаментальних досліджень учених педагогів та
психологів.
Так, дослідники В. Сластенін [258], ґрунтуючись на тому, що психологічна
структура професійно орієнтованої діяльності майбутніх учителів складається із
блоків мотивів, цілей і програм діяльності, інформаційної основи, блоку
приймання рішень, контролю, оцінки і підсистеми професійно обумовлених
якостей, а функціональна структура діяльності суб’єкта педагогічного процесу
включає компоненти, які проявляються через сукупність часткових умінь:
конструктивний, організаторський, комунікативний і гностичний (в тому числі
рефлексивний), підготовку майбутнього вчителя вони представляють як
трьохаспектний процес: змістово-цільовий (спрямованість підготовки вчителя на
безперервний

загальний

і

професійний

розвиток

його

особистості);

організаційний (забезпечує взаємодію викладачів і студентів, самоосвіту і
самовиховання майбутніх учителів) та операційно-технологічний (орієнтує на
використання заданого методу при організації діяльності студентів; забезпечує
їх суб’єктивну позицію в педагогічному процесі, регулює інформаційнокомунікативні зв’язки в системі «викладач-студент»).
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Як зазначено в дослідженні О. Пєхоти [207], професійно-педагогічна
підготовка – це неперервна освітня система, що включає в себе три підсистеми:
теоретичну, дослідницьку і практичну в системі підготовки та передбачає
поступальність у меті, змісті, методах і формах на всіх її ступенях як основи
підготовки до неперервного професійного розвитку.
Спеціальна професійна підготовка [124] повинна сприяти набуттю знань,
умінь і навичок педагогічної праці, оволодінню знаннями з формування творчої
особистості учня в освітньому процесі, формування творчої особистості вчителя
з високим ступенем розвиненості мотивів, характерологічних особливостей і
творчих умінь, що сприяють успішній творчій педагогічній діяльності.
У структурі змісту фахової підготовки вчителя трудового навчання
В. Жигір виділяє такі компоненти: загальноосвітні та фахові знання; професійнопедагогічні та загальнотрудові вміння; творчий компонент; особистісноціннісний компонент; формування загальнолюдських і професійно-важливих
якостей особистості [69].
Загальнопедагогічний і предметно-методичний складник виділяють учені
у структурі змісту підготовки майбутнього вчителя до особистісно-орієнтовано
навчання. На їхню думку, особливості означеної підготовки найбільшою мірою
проявляються у предметно-методичній підготовці, що поєднує теоретичний
(методику викладання предмету, спецкурси, спецсемінари з методики,
самостійну роботу студентів) та практичний (проходження різних видів
педагогічних практик) компоненти [207].
Отже, шляхом системного аналізу визначено, що струтура професійнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя в дослідженнях науковців
розкривається через наступні компоненти:
–

змістовий,

особистісний

і

процесуальний

(технологічний)

аспекти

(Н. Хмель, підготовка спеціаліста);
–

змістово-цільовий, організаційний і операційно-технологічний аспекти
(В. Сластенін, А. Міщенко, професійна підготовка вчителя);
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–

соціально-економічний, загальнокультурний, спеціальний, педагогічний,
психологічний та методичний компоненти (С. Нікітчина, професійнопедагогічна підготовка);

–

змістовно-педагогічний

та

організаційно-методичний

компонент

(Г. Троцько, професійно-педагогічна підготовка);
–

психологічний, педагогічний, методичний компоненти (А. Василюк,
професійно-педагогічна підготовка);

–

психолого-педагогічний,

науково-методичний

та

загальнокультурний

блоки (С. Стрижак, професійно-педагогічна підготовка);
–

теоретичний, дослідницький і практичний компоненти (О. Пєхота,
професійно-педагогічна підготовка);

–

фаховий

психолого-педагогічний

і

методичний

компоненти

(Д. Тхоржевський, підготовка вчителя трудового навчання);
–

загальнопедагогічний

і

предметно-методичний

(теоретичний

та

практичний) компоненти (О. Пєхота, А. Старєва, підготовка майбутнього
вчителя до особистісно орієнтовано навчання).
Порівняльний аналіз структури підготовки до майбутньої професійної
діяльності показує, що вчені виділяють такі основні компоненти підготовки, як:
змістовий, особистісний і процесуальний.
Змістовий компонент характеризується знаннями, уміннями і навичками,
що створюють основу майбутньої педагогічної діяльності. Особистісний
компонент відображає формування професійно-важливих особистісних якостей
майбутнього фахівця. Процесуальний компонент залежить від обраного виду
педагогічної технології формування готовності майбутнього спеціаліста до
професійної діяльності.
Аналіз різних підходів до розробки структурних складових професійної
підготовки дав змогу представити власну структуру підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів, яка включає такі компоненти: мотиваційно-ціннісний, теоретичний,
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особистісно-процесуальний,

креативний,

рефлексивно-оцінювальний.

Розкриємо зміст кожного з компонентів.
Педагогічна спрямованість особистості вчителя багатоаспектна, її
становлять ціннісні орієнтації на себе – самоутвердження, на засоби
педагогічного впливу; на школяра, на мету педагогічної діяльності [219].
Так, мотиваційно-ціннісний компонент передбачає формування і розвиток
мотивації до формування конструктивних умінь молодших школярів, потреби та
інтересу до постійного особистісного і професійного саморозвитку; готовності
до продуктивної творчої взаємодії з учасниками конструктивної діяльності та
пов'язаний з цінностями, які є важливою умовою формування готовності
особистості до будь-якої діяльності. Цей компонент є однією з провідних умов
професійно-особистісного становлення педагога і одночасно фактором, який
спонукає до формування конструктивних умінь, до творчого пошуку на шляху
професійного зростання.
За «Словником іншомовних слів» термін «мотив» тлумачиться як
спонукальна причина, привід до будь-якої дії [247, с. 324]. У психологічному
словнику мотив розглядають як спонукання до діяльності, що пов’язані із
задоволенням потреб суб’єкта [221, с. 264]. В якості мотивів навчальної
діяльності студента у тісному взаємозв’язку виступають потреби та інтереси,
прагнення та емоції, установки та ідеали. Мотиви – це складні динамічні
системи, за допомогою яких здійснюється аналіз і оцінка альтернатив, вибір і
прийняття рішень.
З точки зору С. Гончаренка, термін «мотивація» набагато ширший, ніж
термін «мотив» та інтерпретується як система мотивів або стимулів, чинників,
що детермінують конкретну діяльність, поведінку особистості [55, с. 48]. Це
поняття охоплює мотиви, потреби, цілі, наміри, переживання тощо.
Мотивацією як фізіологічний процес, розглядає С. Архангельський, який
виражає ставлення людини до процесу дійсності, викликаний потребою до
пізнання [5, с. 9]. Отже, мотивація є комплексом мотивів, що стимулює
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активність особистості та визначає її спрямованість на досягнення певного
результату.
Численні психологічні дослідження з проблем формування мотиваційноцільового компоненту готовності до професійної діяльності доводять, що
позитивна мотивація виникає в результаті наповнення об’єктивного виду діяльності
особистісним (суб’єктивним) сенсом [149].
Ціннісну складову мотиваційно-ціннісного компонента характеризують
світоглядна позиція майбутнього вчителя, його особистісні пріоритети та
прагнення. Від того, які ідеали, цінності та переконання будуть сформовані в
майбутнього вчителя, буде залежати, які ціннісні орієнтири та переконання
будуть домінувати в його свідомості, а значить, згодом і у свідомості його учнів.
Тому, процес формування конструктивних умінь молодших школярів має стати
для студентів глибоко вмотивованою діяльністю, здійснення якої можливе лише
за умови усвідомлення та сприйняття її як цінності.
Таким чином, мотиваційно-ціннісний компонент відображається у
мотивах, цілях, установках, цінностях та переконаннях, що спонукають учителя
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Теоретичний компонент передбачає формування у студентів сукупності
знань, понять, необхідних майбутньому вчителю початкової школи для
ефективного формування конструктивних умінь молодших школярів, а також
оволодіння методологією і методикою їх формування. Важливо, що студенти
повинні

розуміти

й

усвідомлювати

значущість

визначених

знань,

їх

поліфункціональні можливості в роботі з молодшими школярами, оскільки вони
є підґрунтям для подальшого застосування при виконанні конкретних завдань і
проблемних ситуацій у професійній діяльності. Для успішного формування
конструктивних умінь молодших школярів учитель повинен володіти знаннями
з основ педагогіки, психології, дидактики початкової школи та методик
викладання навчальних предметів.
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Психологи та педагоги (А. Алексюк, Л. Грищенко, В. Загвязинський,
В. Якунін та ін.) розглядають процес засвоєння студентами знань як єдність таких
етапів:
–

сприймання змісту, визначення та усвідомлення ознак і властивостей об’єктів,
процесів та явищ;

–

осмислення – встановлення істотних зовнішніх і внутрішніх зв’язків;

–

запам’ятовування, закріплення та активне відтворення виділених ознак,
властивостей, зв’язків;

–

застосування засвоєних знань у розв’язанні конкретних практичних завдань
або з метою засвоєння знань про нові класи об’єктів.
Цей логічний ланцюжок засвоєння знань був покладений у виділений в
моделі теоретичний компонент, спрямований на формування когнітивних дій у
процесі вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу та фахових методик
[150, с. 169].
Відповідно до цього, протягом визначеного компонента підготовки студенти
отримують і самостійно набувають необхідні для досліджуваної діяльності знання,
а саме: знання педагоки та психології формування конструктивних умінь
молодших школярів (фізіологічних основ формування конструктивних умінь та
особливостей перебігу психічних процесів у корі головного мозку; значущих для
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

особливостей

потенціалу розвитку їхньої мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової,
комунікативної сфер; сутності та структури конструктивних умінь; змісту, форм,
методів та засобів формування конструктивних умінь молодших школярів; основ
творчої

проектної

дільності

(мовленнєвої,

художньої,

предметно-

перетворювальної); сукупність проектно-художніх та проектно-технічних
знань).
Аналіз і вивчення навчальних планів і робочих програм підготовки
студентів зі спеціальності «Початкова освіта» (кваліфікаційний рівень
«бакалавр») дозволив виділити навчальні дисципліни, зміст яких частково або
безпосередньо спрямований на підготовку фахівців початкової школи до

69
формування конструктивних умінь молодших школярів і забезпечують
формування вищеописаних знань.
Аналіз змістового наповнення дисциплін циклу професійної та практичної
підготовки дозволив узагальнити, що окремі дисципліни, які дотичні до
проблеми формування конструктивних умінь молодших школярів («Загальні
основи педагогіки та історія її розвитку», «Загальна психологія», «Вікова і
педагогічна

психологія»,

«Основи

психодіагностики»,

«Дидактика»,

«Педагогічна майстерність», «Педагогічні технології у початковій школі»,
«Методика навчання української мови», «Методика навчання літературного
читання», «Методика навчання освітньої галузі «Математика»», «Методика
навчання інформатики», «Основи сценічного та екранного мистецтва з
методикою навчання», «Музичне мистецтво з методикою навчання», тощо)
частково порушують проблему підготовки майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів під час опрацювання
окремих тем або питань тем курсу.
Нами виокремлено навчальні дисципліни, за якими навчаються студенти
освітнього рівня «бакалавр», змістове наповнення яких безпосередньо
забезпечує підготовку майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів. Це «Розвиток мовленнєвої
діяльності

молодших

школярів»,

«Трудове

навчання

з

практикумом»,

«Образотворче мистецтво з методикою навчання».
Аналізуючи зазначені навчальні дисципліни, ми виявили спільні за змістом
теми та завдання, відмінність яких полягала лише у використанні різних засобів
виконання: мовленнєвих творчих завдань, технік, матеріалів, інструментів,
роботі на площині чи в об’ємі. Важливим позитивним мотивом об’єднати теми і
завдання є те, що творча мовленнєва діяльніть студентів може мати продовження
в

художньо-проектній

діяльності

з

образотворчого

мистецтва

та

в

конструктивній діяльності на заняттях з трудового навчання з методиками їх
викладання.
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Вивчення робочих програм з фундаментальних дисциплін показало, що
студенти знайомляться з проблемою формування конструктивних умінь, проте в
контексті окремих навчальних предметів початкової школи. Формування
конструктивних умінь та підготовка майбутніх фахівці початкової школи до цієї
діяльності можлива за інтеграції методик викладання дисциплін мовленнєвого
спрямування, художньо та технологічного циклів у структурі курсу «Трудове
навчання з практикумом», де провідним видом є проектно-конструктивна
діяльність, у якій водночас можуть виявлятися графічні, мовленнєвотворчі та
предметно-перетворювальні здатності студентів.
Разом зі знаннями важливо усвідомити механізм перетворення знань в
інструмент практичних дій. Ідеться про наступний компонент підготовки –
особистісно-процесуальний, що передбачає формування у студентів умінь та
навичок з методики формування конструктивних умінь молодших школярів в
умовах, наближених до реальних.
Формування умінь, на думку К. Платонова, є кінцевою обов’язковою
метою професійної освіти та неможливі без глибокого теоретичного та
практичного засвоєння системи знань.
У розробці особистісно-процесуального компонента ми враховували
основні положення діяльнісної теорії учіння, обґрунтовані П. Гальперіним [48].
Дослідник виокремлює шість основних етапів оволодіння діями:
– усвідомлення цілей та загальна мотивація процесу оволодіння дією;
– засвоєння знань про способи застосування дії;
– етап виконання дії в матеріальній формі;
– етап виконання дії в зовнішньомовленнєвій формі;
– етап внутрішньомовленнєвого виконання дії;
– етап виконання в розумовій формі.
Конкретизуємо ці етапи відповідно до особливостей предмета нашого
дослідження. На першому етапі засвоєння нової дії головним завданням було
усвідомлення студентами цілей, завдань та формування загальної мотивації
оволодіння методикою формування конструктивних умінь молодших школярів.
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На другому етапі ‒ засвоєння студентами знань педагогіки і психології
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Усі

наступні

етапи

формування

умінь

і

способів

формування

конструктивних умінь молодших школярів забезпечували поступовий перехід
від розгорнутого поопераційного виконання дії до її розгорнутої розумової
форми. Так, на етапі матеріалізованої форми дії студенти повинні виконувати
завдання, пов’язані із процесом формування конструктивних умінь молодших
школярів. Виконання зазначених дій повинно відбуватися під безпосереднім
керівництвом викладача, методиста (під час практичних занять в умовах,
наближених до реальних).
На етапі внутрішнього мовлення студенти повинні розв’язувати практичні
завдання, пов’язані із організацією конструктивної діяльності молодших
школярів без зовнішньомовленнєвого супроводу. Контроль з боку викладача має
опосередкований характер і здійснюється за результатами діяльності. На
завершальному етапі формування дії студенти повинні розв’язувати практичні
завдання організації конструктивної діяльності учнів в умовах освітнього
процесу під час проходження педагогічної практики [149, с. 169-170].
У процесі професійної підготовки студенти отримують знання, на основі
яких формуються уміння, що передують навичкам, які є вищою стадією
оволодіння уміннями. Оволодіння знаннями сприяє формуванню умінь, які
проявляються у здатності студентів використовувати набутий досвід у
конкретних педагогічних ситуаціях.
Визначиним

складовим

особистісно-процесуального

компоненту

відповідають наявні у вчителя уміння, навички та досвід: уміння застосовувати
методи, форми, засоби, методичні прийоми з формування конструктивних умінь
молодших школярів; уміння за напрямом створення проектів організації
конструктивної діяльності учнів; уміння конструювати творче середовище для
молодших школярів та їх творчої взаємодії; досвід творчої конструктивної
діяльності

під

час

педагогічної

практики;

досвід

професійного
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самоудосконалення як суб’єкта самопідготовки до формування конструктивних
умінь учнів.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи не може
здійснюватися без розвитку професійно значущих та особистісних якостей, які
зазнають постійних змін протягом усього професійного життя.
Професійно значущі якості особистості вчителя О. Савченко визначає як
«стійкі загальні та специфічні риси, що забезпечують повноцінне виконання ним
своїх професійних функцій та обов’язків» [238, с. 3]. Поняття «професійно
значущі» виокремлює й конкретизує головне в предметному змісті мотивації та
регуляції поведінки вчителя. Такі якості впливають на ефективність виконання
професійної діяльності вчителя початкової школи.
До професійно значущих якостей відносимо такі: креативність (прагнення
до творчого пошуку, здатність до продукування нових ідей, нестандартність
мислення при вирішенні навчальних ситуацій); загальна ерудованість;
толерантність (поважливе ставлення до інших, розуміння, повага); потреба в
систематичній самоосвіті та саморозвитку; інтерес до особистості кожної
дитини, що проявляється у визначенні її здібностей, нахилів та можливостей;
гуманне ставлення до оточуючих; цілеспрямованість (наявність чітко визначеної
мети, прагнення до її досягнення); оптимізм (життєрадісне світосприйняття, віра
в успіх, досягнення мети, позитивне ставлення до педагогічної діяльності);
вимогливість, побудована на справедливості та об’єктивності; артистичність –
можливість сполучати в собі ролі «вчителя», «актора» та «режисера»
педагогічного процесу; здатність налаштовуватися на нові ситуації, опинятися в
новому образі, педагогічна тактовнність, комунікабельність.
Серед особистісних якостей майбутнього вчителя початкової школи
виділяємо:

цілеспрямованість,

вимогливість,

активність,

ініціативність,

організованість, самостійність, самовладання, самоконтроль, наполегливість,
спостережливість, освіченість, товариськість, почуття гумору, терплячість,
чуйність, уважність, енергійність, людяність, мудрість (наявність життєвого

73
досвіду). Зазначені якості майбутнього вчителя початкової школи сприятимуть
забезпеченню успішності виконання професійної діяльності.
Особистісно-процесуальний компонент реалізується під час практичних
занять та через проходження студентами педагогічної практики. Це дає
можливість закріпити й відпрацювати уміння та навички, набувши при цьому
практичний досвід.
У процесі педагогічної практики студенти можуть удосконалювати уміння
здійснювати загальне та поурочне планування творчих цілей у формуванні
конструктивних умінь молодших школярів; застосовувати ефективні форми,
методи й засоби навчально-пізнавальної активності учнів; визначати творчу
складову

уроку;

збагачувати

творчим

змістом

навчальний

матеріал;

установлювати міжпредметні зв’язки для організації конструктивної діяльності
молодших школярів; будувати сприятливу творчу взаємодію з учнями.
У контексті нашого дослідження найбільш сприятливими для підготовки
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів
вважаємо такі види практики, як «Пробні уроки та заняття», «Педагогічна
неперервна практика», завдання яких є пріоритетними для формування у
студентів внутрішньої потреби до вдосконалення своїх педагогічних знань,
навичок і вмінь необхідних для формування конструктивних умінь молодших
школярів, спонукання до професійної діяльності, розвиток інтересу, нахилів до
творчої

діяльності,

формування

певного

педагогічного

гуманістичного

світогляду, розвиток самостійності у вирішенні психолого-педагогічних завдань,
які постають перед педагогом на початку його самостійної діяльності.
Вихідними положеннями до організації педагогічної практики повинні
виступати такі принципи: принцип інтеграції мотивів, теоретичної та практичної
підготовки, який передбачає взаємозв’язок і взаємопроникнення теорії та практики,
попереднє теоретичне осмислення студентами змісту практичної діяльності, оцінку
й узагальнення передового педагогічного досвіду і власного досвіду й активну,
системну участь студентів і викладачів вищих навчальних закладів у педагогічній
практиці; принцип поступового ускладнення завдань практики передбачає не лише
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ступеневість підготовки, а й урахування здібностей студента і рівня сформованості
його компетенцій в організації навчального процесу з дітьми молодшого шкільного
віку; принцип інноваційності у практичній діяльності передбачає націлення
студентів на використання у практичній діяльності з дітьми молодшого шкільного
віку форм, методів, прийомів роботи, які відповідають особливостям особистості
сучасної дитини та сучасної освіти.
У процесі проходження педагогічної практики у студентів формується
творчий підхід до самостійного розв’язання професійних завдань, відбувається
розвиток здатності до планування та визначення шляхів особистісного та
професійного самовизначення, такі особистісні якості, як цілеспрямованість і
наполегливість у досягненні поставленої мети. Усе це дозволяє здійснювати
підготовку творчих, ініціативних, конкурентоспроможних фахівців початкової
освіти.
Здатність учителя до забезпечення ефективної його взаємодії з учнями у
формуванні конструктивних умінь молодших школярів характеризується не
тільки набутими знаннями, уміннями та досвідом, а й високим рівнем прояву
креативності у процесі педагогічного діяльності. Слушною в цьому плані є думка
О. Абдулліної, яка акцентує увагу на творчому характері педагогічних умінь і
визначає їх як «творче свідоме володіння способами й прийомами організації
педагогічного процесу» [1, с. 44].
Саме тому, важливим і необхідним компонентом у структурі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів є креативний компонент, який передбачає підготовку
майбутнього вчителя до самостійного творчого перенесення знань, умінь у
педагогічну діяльність та характеризує його здатність до прояву креативності
при формуванні конструктивних умінь молодших школярів.
В наукових дослідженнях існують різні піходи тлумачення поняття
«креативність». Наприклад, Е. Торренс вважає, що це здатність до загостреного
сприйняття недоліків, прогалин у знаннях, відсутніх елементів, дисгармонії. Він
запропонував модель креативності, яка охоплює три фактори: швидкість
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(продуктивність),

гнучкість

і

оригінальність

[330].

Суть

креативності

Я. Пономарьов розглядає як психологічну властивість, що зводиться до
інтелектуальної активності й чутливості (сензитивності) до побічних продуктів
своєї діяльності [215]. До поняття креативності входить не тільки здатність
генерувати ідеї, а й уміння їх реалізовувати.
Слушною є думка Дж. Гілфорда, який охарактеризувавши креативність
виділивши шість її параметріві: 1) здатність до виявлення і постановки проблем;
2) здатність до генерування низки ідей; 3) гнучкість – здатність продукувати
різноманітні ідеї; 4) оригінальність – здатність відповідати на подразники
нестандартно;5) здатність удосконалити об’єкт, додаючи деталі; 6) здатність
вирішувати проблеми, тобто здатність до аналізу й синтезу [177, с. 184].
В. Сластьонін вважає, що на розвиток креативності суттєво впливають
особистісні характеристики індивіда [258], до яких ми відносимо особистісні та
професійно значущі якості. Необхідно відмітити, що креативність охоплює деяку
сукупність розумових і особистісних якостей, необхідних для становлення
здатності до творчості, характеризує особистість загалом, виявляється в різних
сферах активності. Причому, коли людина навчиться «творити» у сферах
мистецтва, техніки або інших видах діяльності, вона може легко перенести цей
досвід у будь-яку іншу сферу [291, с. 27]. Загалом поняття «креативність»
означає здатність до творчості в широкому сенсі слова – здатність продукувати
нові ідеї і знаходити нетрадиційні способи виконання завдань, відмовлятися від
стереотипних способів мислення [181, с. 49].
Креативний компонент підготовки передбачає формування готовності
студентів надавати допомогу в поетапній конструктивній діяльності школярів
над творчим проектом при визначені цілі та задачі, плануванні результатів
(продукту) і його характеристик, виконанні і презентацій, аналізі проекту і
фіксації результату.
Педагог має бути підготовленим брати участь у творчій і проектній
діяльності дітей у двох функціях:

76
–

стати натхненником, ініціатором їх самоосвіти, самореалізації, генератором
творчих ідей, прагнучи навчити бачити їх навчальний зміст будь-якої
діяльності, підтримувати їх пізнавальні інтереси. Він повинен проектувати
навчання як простір успішного розвитку і саморозвитку кожної дитини. Мета
педагога – створити для кожного успішну навчальну ситуацію, підтримати
розвиток універсальних умінь дітей у їх творчій діяльності, забезпечити їх
саморозвиток, індивідуальний успіх і особисту зацікавленість у навчанні;

–

як професіонал він повинен будувати власну творчу і проектну професійну
діяльність, мета якої – знайти адекватні педагогічні засоби, методи, способи
і форми для підвищення якості навчання учнів, домагаючись не формальної
успішності, а реальної освіченості дітей, що виявляється змістовністю і
рівнем їх творчої конструктивної діяльності. Учитель повинен забезпечити
педагогічний супровід взаємодії, творче спілкування з дітьми [212].
Щоб процес формування конструктивних умінь молодших школярів був

творчим, учитель сам має володіти творчим потенціалом і вся система
підготовки повинна сприяти цьому. Для активізація творчої ініціативи майбутніх
учителів початкової школи на етапі професійної підготовки, необхідне:
−

озброєння студентів технологіями активного перетворення педагогічної
дійсності, розвитку творчих можливостей учнів в освітньому процесі;

−

збільшення пошуково-творчих завдань у процесі навчання, створення
ситуацій успіху для студентів, психологічної атмосфери співпраці та
співтворчості;

−

розвиток творчого мислення студентів, уміння отримувати нові знання
внаслідок самостійної роботи та застосування їх для розв’язання нових
завдань;

−

побудова творчих проектів для самореалізації особистості кожного студента
з урахуванням його індивідуально-типологічних особливостей;

−

підвищення

рівня

самостійності,

надання

студентам

свободи

для

формування своєї точки зору, аргументації, доведення й оформлення
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власної думки, залучення студентів до самоврядування у навчальному
процесі, індивідуалізація навчальної діяльності.
Особливістю креативного компонента підготовки виступає формування
умінь творчої переробки результатів досліджень у зміст формування
конструктивних умінь молодших школярів та проектування цього процесу з
використанням творчого підходу, інноваційних форм, засобів, методів
діяльності. Це виражається в побудові студентами індивідуальної траекторії
форування конструктивних умінь молодших школярів, моделюванні студентами
творчих завдань, проектів з формування конструктивних умінь молодших
школярів, інтегрованих занять, у якому вони представляють результати
інноваційних розробок і пропонують ефективну програму із зазначенням засобів
і форм, методів її реалізації в процесі педагогічної практики, призначення якої
полягає в тому, що студент у цей період уперше засвоює ту рольову поведінку,
яка стане визначальною в його подальшій професійній діяльності. Вона стане
важливим моментом у формуванні самооцінки, професійно важливих якостей,
усвідомлення себе в ролі майбутнього вчителя, значення вдосконалення,
розвитку рефлексивних здібностей, удосконалення рефлексивних умінь,
необхідних для майбутньої професійної діяльності.
Результатом креативного компонента виступає система умінь і навичок
творчого підходу до формування конструктивних умінь молодших школярів у
процесі педагогічної діяльності.
Рефлексивно-оцінювальний компонент передбачає розвиток у студентів
рефлексивних умінь, що дозволяє оцінити результати творчої конструктивної
діяльності з учнями та зміни рівня особистісного та професійного розвитку.
Змістом рефлексивно-оцінювального компонента виступає: аналіз і оцінка
ефективності практичної діяльності; рефлексія професійних умінь та навичок.
Означений компонент передбачає організацію процесу аналізу та оцінки
результатів діяльності кожного студента з формування конструктивних умінь
молодших школярів. Для цього необхідно забезпечити оволодіння знаннями про
способи і критерії оцінки в освіті, а також показниками оцінки розвитку
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особистісно-професійних якостей педагога. Для цього проводиться: експертна
оцінка проектів навчального заняття з формування конструктивних умінь
молодших школярів (за результатами практичної роботи студента); захист
проектів заняття і групове обговорення його результатів; індивідуальна оцінка
проведеної роботи (заповнення анкети самооцінки рівня готовності до
формування конструктивних умінь молодших школярів).
Результатом компонента стає система знань про показники і способи
оцінки творчої конструктивної діяльності з молодшими школярами та оцінки
ефективності результатів діяльності; сукупність рефлексивних умінь і навичок;
умінь і навичок визначення шляхів і способів розвитку майбутньої професійної
діяльності.
Таким чином, взаємозв’язок, взаємодоповнюваність, взаємозалежність
мотиваційно-ціннісного,
креативного

та

теоретичного,

особистісно-процесуального,

рефлексивно-оцінювального

компонентів

підготовки

майбутнього учителя початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів забезпечує системність і наступність на основі взаємодії
педагогічної теорії і практики.
Професійна підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь має спрямовуватися на забезпечення: 1) психологічної
готовності майбутнього вчителя до формування конструктивних умінь молодших
школярів (наявність позитивної мотивація потреб у формуванні конструктивних
умінь молодших школярів; усвідомленнята сприйняття зазначеної діяльності як
цінності); 2) теоретичної готовності майбутнього вчителя до формування
конструктивних умінь молодших школярів (наявність професійних знань, вмінь та
навичок, практичного досвіду з формування конструктивних умінь молодших
школярів); 3) практичної готовності майбутнього вчителя до формування
конструктивних умінь молодших школярів (уміння планувати та організовувати
навчально-пізнавальну діяльність з формування конструктивних умінь молодших
школярів,

володіння

методами,

формами,

засобами

орнанізації

творчої
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конструктивної діяльності з молодшими школярами, аналіз та оцінка ефективності
практичної діяльності; рефлексія професійних умінь та навичок).
Основним завданням зазначеної підготовки є формування та розвиток
професійної компетентності та творчого потенціалу майбутніх учителів початкової
школи. Результатом такої підготовки є сформована готовність майбутніх учителів
до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Постає питання аналізу готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів, що передбачає
виокремлення та конкретизацію її компонентів, критеріїв, показників та рівнів.
Висновки до розділу 1
Проведене дослідження дозволило сформулювати деякі висновки та
узагальнення.
Здійснений аналіз базових понять дослідження дав змогу уточнити
термінологічний інструментарій проблеми підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
На основі наукових узагальнень було конкретизовано поняття «підготовка
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів» як окремий вид підготовки, що є складовою його
професійно-педагогічної та фахової підготовки і передбачає усвідомлення
мотивів, потреб, оволодіння знаннями, уміннями та досвідом, розвиток
професійно значущих та особистісних якостей, активізацію творчої ініціативи
майбутнім учителем, які в сукупності створюють можливість для успішного
формування конструктивних умінь молодших школярів. Результат − готовність
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Обгрунтовано структуру підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів, яка включає сукупність
взаємоалежних компонентів: мотиваційно-ціннісного, теоретичного, особистіснопроцесуального, креативного, рефлексивно-оцінювального. Визначені структурні
компоненти означеної підготовки охоплюють комплекс знань, умінь та навичок,
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практичний досвід, професійно значущі й особистісні якості вчителя, наявність
творчого потенціалу, сукупність рефлексивних умінь і навичок, які необхідні
майбутнім учителям початкової школи для ефективного здійснення професійної
діяльності з формування конструктивних умінь молодших школярів.
Визначено поняття «конструктивні уміння» як складне новоутворення,
здатність особистості інтегровано виконувати інтелектуальні, мовленнєво-творчі,
образотворчі, предметно-перетворювальні творчі дії, результатом яких є отримання
суб’єктом нового оригінального продукту.
Встановлено,

що

«формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів» це системно організований процес педагогічних впливів учителя на
особистість молодшого школяра, вміло керована творча конструктивна
діяльність учителя та учнів, внаслідок якої конструктивні уміння та особистісні
якості молодших школярів набувають нових якісних змін. Для формування
конструктивних умінь молодших школярів значущими є потенціал розвитку їхньої
мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер, а також
особливості перебігу психологічних процесів у корі головного мозку.
За результатами вивчення змісту навчальних предметів «Літературне
читання», «Українська мова», «Образотворче мистецтво», «Трудове навчання»
нами визначено їх потенційні можливостi для формування конструктивних умiнь
молодших школярів. Основними чинниками, що сприяють формуванню
констртивних умінь молодших школярів на заняттях у початковій школі, є зміст
навчання, навчально-методичне забезпечення, навчально-пізнавальна діяльність
учнів, педагогічна майстерність та креативність вчителя, особистісні якості і
творчі здібності молодшого школяра.
Отримані теоретичні результати в першому розділі є теоретичною основою
для вивчення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковані в [185], [189],
[190], [193], [194], [330].
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РОЗДІЛ 2
ДІАГНОСТИКА
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
ДО ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У розділі визначено структуру готовності майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів; з метою
визначення стану готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів підібрано методики та
методи діагностики; здійснено діагностику стану готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
2.1. Компоненти, критерії та рівні готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів
Важливою складовою дослідження стану готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів є
визначення компонентів, критеріїв, показників та рівнів готовності до здійснення
означеної діяльності, оскільки без їх розробки неможливо зробити висновок про
ступінь ефективності означеного процесу, тобто неможливо виконати всі інші
завдання експериментальної роботи.
Характеризуючи сутність поняття «готовність майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів»,
виокремимо її структурні складники (компоненти), що обґрунтовують її
сутність.
Питання обґрунтування структури готовності майбутніх педагогів до
діяльності досить повно представлені в педагогічній науці останніх десятиліть.
Так, структурування готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
розглядають у своїх працях К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, Л. Кандибович,
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Е. Зеєр, Е. Симанюк, Л. Кондрашова, В. Крутецький, С. Максименко, О. Пелех
та ін.
Результати аналізу наукових досліджень дозволяють стверджувати, що
вчені по-різному визначають структуру професійної готовності фахівця: одні з
них компонентами готовності називають ставлення особистості до діяльності
(Н. Горбач, Н. Кичук, А. Линенко); інші виокремлюють такі складники, як
мотиваційний, змістовий, процесуальний, організаторський (Н. Кузьміна,
Л. Спірін, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.); мотиваційний, когнітивний,
емоційно-вольовий компоненти (В. Моляко, Є. Машбиць, О. Тихомиров).
В структурі готовності до професійної педагогічної діяльності Л. Красюк
визначає такі компоненти: мотиваційний (позитивне ставлення до професії,
інтерес до неї та інші стійкі професійні мотиви); орієнтаційний (знання та
уявлення про особливості та умови діяльності, вимоги до особистості);
операційний (розвиток здібностей та оволодіння прийомами професійної
діяльності, необхідними знаннями, вміннями і навичками, процесами аналізу,
синтезу, порівняння тощо); вольовий (самоконтроль, уміння управляти діями);
оцінний (самооцінка своєї професійної підготовки, відповідність процесу
розв’язання завдань до оптимальних зразків) [112].
М. Овчиннікова визначає готовність до педагогічної діяльності як
сукупність сформованих у майбутнього вчителя мотивів, професійних знань,
умінь і навичок, а також певного досвіду застосування їх на практиці [182].
Готовність майбутніх учителів початкових класів до професійної
діяльності О. Івлієва розглядає як цілісне стійке утворення, яке є
фундаментальною
ефективного

умовою

навчального

успішного
процесу

виконання

молодших

функцій,

школярів

і

організації
результатом

професійно-педагогічної підготовки вчителя» [87, с. 24]. У структурі цієї
готовності дослідниця виділяє мотиваційний, змістово-процесуальний та
рефлексивний компоненти.
На думку Л. Хомич [297], поняття «готовність учителя початкових класів
до професійної діяльності» дуже ємне, адже відображає і психологічну, і
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педагогічну, і предметну підготовку, а також передбачає сформованість
особистісних якостей педагога та визначає завдання, які необхідно виконувати у
процесі формування професійної готовності майбутнього вчителя початкової
школи: утверджувати у студентів віру в кожну дитину, у свої педагогічні
здібності

та

можливості,

прищеплювати

навички

творчого

виконання

педагогічних завдань, прагнення до самовдосконалення.
Результати аналізу наукових досліджень у педагогіці та психології
демонструють різні підходи стосовно структурування готовності майбутніх
учителів початкових класів до професійної діяльності:
–

мотиваційний, когнітивний, емоційно-вольовий, а також сукупність знань,
умінь

та

навичок,

особистісних

якостей

майбутнього

педагог

(С. Максименко);
–

мотиваційний, морально-орієнтаційний, пізнавально-операційний, емоційновольовий, психофізіологічний, оцінний (Л. Кондрашова );

–

ціле-мотиваційний, змістовий, операційний, інтеграційний (О. Пєхота);

–

мотиваційний, когнітивний, процесуальний (Н. Клокар);

–

мотиваційно-ціннісний, когнітивний, операційний (О. Комар);

–

мотиваційно-ціннісний, орієнтаційний, контрольно-регулювальний, а також
професійно-методичний досвід учителя (О. Отич).
Виходячи з наведеного вище матеріалу, ми визначаємо в структурі

готовності майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів такі компоненти: мотиваційний (визначає мотиваційні чинники до
професійно-педагогічної діяльності загалом та до формування в учнів
конструктивних

умінь

зокрема);

когнітивний

(забезпечує

накопичення

комплексу професійних знань, необхідних майбутнім учителям для формування
конструктивних умінь молодших школярів); творчо-діяльнісний (визначає
рівень сформованості в студентів умінь і навичок формування конструктивних
умінь учнів початкової школи, здатність до творчості); результативнорефлексивний (забезпечує рефлексивні процеси майбутніх учителів початкових
класів стосовно власного рівня сформованості конструктивних умінь та рівня
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конструктивних умінь учнів, визначає здатність до самоаналізу і самооцінки
діяльності, прагнення до самовдосконалення).
Зазначена структура визначає зміст критеріїв, показників і рівнів
готовності, які лежать в основі експериментальної частини роботи.
Перш ніж обґрунтовувати критерії та показники готовності майбутніх
учтелів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів, звернемося до трактування цих понять в енциклопедичній та
спеціальній літературі.
Так, відповідно до великого тлумачного словника сучасної української
мови поняття «критерій» розглядається як «підстава для оцінки, визначення та
класифікації чогось; мірило», а «показник» як «1) свідчення, доказ, ознака чогонебудь; 2) наочні дані про результати якоїсь роботи, якогось процесу); дані про
досягнення чого-небудь; 3) явище або подія, на підставі яких можна робити
висновки про перебіг якого-небудь процесу; 4) кількісна характеристика
властивостей процесу, виробу» [36, с. 307].
Враховуючи склад готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів ми вважали критеріями
оцінки її сформованості мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльнісний,
результативно-рефлексивний критерії (додаток Б).
Мотиваційний критерій визначає ступінь сформованості мотивації до
формування конструктивних умінь молодших школярів. До основних показників,
що характеризують мотиваційний критерій належать інтереси, мотиви, позитивне
ставлення.
Важливим у системі мотивів є інтерес, який розуміють як: об’єктивну
причину діяльності суб’єкта (окремої людини, класу, суспільства), спрямованої на
задоволення певних потреб [221, с. 130]; форму прояву пізнавальної потреби, що
забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності і тим самим
сприяє орієнтації, ознайомленню з новими фактами, більш повному і глибокому
відображенню дійсності [53]. В контексті нашого дослідження інтерес до
досліджуваної діяльності формується і розвивається шляхом ознайомлення з
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різноманітними формами, методами та засобами формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Аналізуючи аспекти готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів, ми також враховували
комплекс мотивів, які зумовлюють зазначений критерій:
–

потреби вчителя у: а) визнанні професіоналізму вчителя, його особистості; б)
самоствердженні своєї особистості, значущості, прагненні до реалізації своїх
особистісних і професійних потреб; в) реалізації своїх професійних
здібностей; формуванні та задоволенні великої гами інтелектуальних,
морально-вольових, естетичних та інших духовних потреб;

–

професійні схильності, професійні цінності, що мають прояв у прагненні до
професійної діяльності, досягненні високих професійних результатів,
вказують на суб'єктивну значущість педагогічної діяльності;

–

професійна

відповідальність

за

формування

особистості

учня,

яка

характеризує прагнення брати на себе обов'язки і відповідати за результат
роботи з формування конструктивних умінь молодших школярів;
–

задоволення від процесу і результату професійної діяльності, взаємодії з
молодшими школярами [42].
Оскільки мотивація є основою професійного становлення майбутнього

фахівця, його самоствердження та самовдосконалення, саме від неї залежатиме
ставлення студента до його майбутньої професії, розуміння й усвідомлення
кінцевої мети навчання. Поняття «ставлення» є «ключовим для процесу
формування й розвитку особистості, оскільки за його допомогою розкривається
сенс єдності людини і світу» [21, с. 151]. Г. Костюк вважає, що ефективність
освітнього процесу визначається не тільки рівнем засвоювання знань, але й
ставленням до процесу навчання [110]. Ми наголошуємо на позитивному і
свідомому ставленні до процесу формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Таким чином, мотиваційний критерій пов’язаний з усвідомленням ціннісних
сторін процесу формування конструктивних умінь молодших школярів,
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виробленням установки на професійну значущість зазначеної діяльності, що
розвивається від позитивного емоційного ставлення до стійкої потреби формувати
конструктивні уміння молодших школярів.
Когнітивний критерій визначає рівень знань студентів щодо психологічних
особливостей учнів початкової школи, змісту, форм та методів формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Діяльнісно-творчий критерій характеризує рівень їх умінь використовувати
способи вирішення діагностичних, пошуково-інформаційних, прогностичних,
проектувальних, конструктивних, організаційно-комунікативних, аналітикорефлексивних педагогічних завдань під час планування та організації процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів. Діяльнісний критерій
спрямований також на оцінку професійно значущих та особистісних якостей
майбутніх учителів початкової школи, що сприятимуть забезпеченню успішності
виконання професійної діяльності; наявність творчого потенціалу у майбутнього
вчителя початкової школи для ефективної організації процесу формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Вважаємо, що процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів і формування зазначених
умінь на уроках у початковій школі є творчими процесами. Творчість розуміють як
«свідому, цілеспрямовану, активну діяльність людини, спрямовану на пізнання та
перетворення дійсності, що створює нові, оригінальні, такі, що раніше не існували
твори, предмети» [302, с. 157]. Творчість у контексті нашого дослідження
розглядається як відносно автономна, самостійна, універсальна здатність, за
наявності якої майбутній учитель початкової школи зможе нестандартно підходити
до розробки й апробації на практиці занять з формування конструктивних умінь
молодших школярів, поєднуючи різноманітні традиційні та інноваційні форми,
методи, засоби навчання.
Результативно-рефлексивний

критерій

визначає

здатності

вчителя

вирішувати професійні проблеми, уміння здійснювати контроль, самоконтроль та
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усвідомлювати оцінку та самооцінку результатів своєї діяльності, з метою
подальшого професійного самовдосконалення і професійної самоосвіти.
Результативно-рефлексивний критерій характеризується такими вміннями
і навичками, як: планувати і конструювати зміст навчально-пізнавальної і
творчої конструктивної діяльності учнів; проектувати й визначати структуру,
зміст і методи формування конструктивних умінь молодших школярів за
допомогою

педагогічного,

методичного

інструментарію;

організовувати

самоконтроль та самооцінку удосконалення професійної компетентності.
Кожен критерій розкривається через систему показників, які його
характеризують. Спираючись на це, ми визначаємо показник як якісну або
кількісну характеристику сформованості готовності майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів та засвідчує
рівень сформованості відповідного критерію.
Узагальнені критерії і показники готовності майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів наведені у
таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.
Критерії та показники готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
Критерії
Мотиваційний

Показники
- наявність інтересу до формування конструктивних умінь
молодших школярів;
- наявність мотивації до здійснення процесу формування
конструктивних умінь молодших школярів

Когнітивний

- розуміння сутності конструктивних умінь та важливості їх
формування у молодших школярів;
- володіння психолого-педагогічними та методичними
знаннями, що

зумовлюють

успішність

конструктивних умінь молодших школярів

формування
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Творчодіяльнісний

- наявність

комплексу

методичних

умінь,

професійно-педагогічних
необхідних

для

та

формування

конструктивних умінь молодших школярів;
- сформованість особистісних та професійно значущих
якостей, які впливають на результат зазначеної діяльності
з молодшими школярами;
- творчий підхід до формування конструктивних умінь
молодших школярів
Результативнорефлексивний

- здатність

до

самоаналізу і

самооцінки

діяльності,

прагнення до самовдосконалення

Відповідно до логіки наукового дослідження, наступним кроком є
обґрунтування рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Рівень визначають як «ступінь, що досягається в розвитку чого-небудь,
якісний стан, ступінь його розвитку» [36, с. 1032].
Аналіз наукових досліджень дає підстави зробити висновок, що рівні є
механізмом переведення якісних показників, що характеризують критерії
педагогічних предметів, процесів, явищ, у кількісні.

Поняття «рівень»

характеризується різним змістовим наповненням, підґрунтям якого є різні критерії,
показники і відповідні їм змістові характеристики.
При визначенні рівнів готовності майбутніх фахівців до професійної
діяльності науковці часто використовують такі рівні: елементарний, низький,
середній, достатній, високий. На нашу думку, визначена класифікація рівнів є
доцільною, оскільки відображає зв'язок «вищих» і «нижчих» особливостей
розвитку структур певних педагогічних процесів. Спираючись на визначені вище
критерії готовності, а також відповідні їм показники, нами окреслено рівні
готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних
умінь молодших школярів: високий, достатній та низький.
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Високий рівень готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів є характерним для
студентів, які: вмотивовані до удосконалення професійної діяльності; вони
виявляють

зацікавленість

та

усвідомлюють

необхідність

формування

конструктивних умінь учнів на заняттях у початковій школі; спрямовані на
застосування на уроках інноваційних форм, методів, творчих завдань, мають повні
та глибокі знання психології та педагогіки формування конструктивних умінь
молодших школярів; на високому рівні володіють психолого-педагогічною та
методичною компетентностями, здатні використовувати набуті у процесі
професійної підготовки теоретичні та методичні знання як у типових, так і у
нестандартних ситуаціях; характеризуються стійким проявом професійно
значущих, особистісних якостей, активності та творчості у формуванні
конструктивних умінь молодших школярів, критичністю та аргументованістю
аналізу конструктивної діяльності з молодшими школярами; обґрунтоване та
адекватне оцінювання своєї діяльності із визначенням шляхів її поліпшення.
Достатній рівень готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів об’єднує студентів, які:
недостатньо вмотивовані до удосконалення зазначеної діяльності; вони не повністю
виявляють інтерес та усвідомлюють необхідність формування конструктивних
умінь учнів на заняттях у початковій школі; характеризуються несформованістю
знань психології та педагогіки формування конструктивних умінь молодших
школярів;

володіють

елементами

психолого-педагогічної

та

методичної

компетентностей, здатні використовувати набуті у процесі професійної підготовки
теоретичні та методичні знання у типових ситуаціях; виявляють суб’єктивні
труднощі у практичній діяльності з формування конструктивних умінь молодших
школярів;

характеризуються

достатнім

проявом

професійно

значущих,

особистісних якостей та творчого потенціалу у формуванні конструктивних умінь
молодших школярів, використанням шаблонних тверджень під час аналізу та
самоаналізу конструктивної діяльності з молодшими школярами; час від часу
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упродовж аналізу звернення до порівняння; вибірково-адекватне оцінювання
зазначеної діяльності.
Низький рівень готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів властивий студентам, які
не вмотивовані до удосконалення зазначеної діяльності; вони не виявляють інтерес
до формування конструктивних умінь учнів та не усвідомлюють необхідність їх
формування на заняттях у початковій школі; мають поверхневі, часткові знання
психології та педагогіки формування конструктивних умінь молодших школярів;
слабо володіють психолого-педагогічними та методичними компетентностями;
практична діяльність з формування конструктивних умінь молодших школярів
репродуктивна; характеризуються ситуативним проявом професійно значущих,
особистісних якостей та творчого потенціалу у формуванні конструктивних умінь
молодших школярів, помірним вираженням здатності до аналізу та самоаналізу.
Загальна характеристика виділених рівнів готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів за
основними її критеріями відображена у таблиці 2.2.
Результат підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів вбачаємо у сформованості в них
високого та достатнього рівнів розвитку всіх складових структури названої
готовності. Саме це визначає ефективність виконання ними конкретної
професійної діяльності, пов’язаної з формуванням конструктивних умінь
молодших школярів.
Визначені критерії (мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльнісний,
результативно-рефлексивний), їх показники та рівні (високий, достатній,
низький) сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

забезпечують

можливість з науковою достовірністю провести моніторингові дослідження з
визначення реального стану готовності студентів до зазначеного виду діяльності
з метою пошуку шляхів удосконалення їхньої професійної підготовки у вищому
навчальному закладі.
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Таблиця 2.2.
Характеристика рівнів готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів
Рівні
Високий

Достатній

Низький

Характеристика
Стійкий інтерес та позитивно-активне ставлення до
процесу формування конструктивних умінь молодших
школярів, високо розвинена мотивація до здійснення
означеної діяльності; чітке розуміння сутності
конструктивних умінь та важливості їх формування у
молодших школярів; наявність систематизованих,
глибоких, повних і ґрунтовних знань психології та
педагогіки формування конструктивних умінь молодших
школярів; наявність комплексу високорозвинених
професійно-педагогічних та методичних умінь; високий
творчий потенціал для формування конструктивних
умінь молодших школярів; наявність чітко сформованих
особистісних та професійно значущих якостей, які
впливають на результат означеної діяльності; високий
рівень самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення
значний інтерес та позитивне ставлення до процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів,
достатньо розвинена мотивація до здійснення означеної
діяльності; достатнє розуміння сутності конструктивних
умінь та важливості їх формування у молодших
школярів; наявність достатніх знань психології та
педагогіки формування конструктивних умінь молодших
школярів; наявність достатнього комплексу професійнопедагогічних та методичних умінь; достатній творчий
потенціал для формування конструктивних умінь
молодших школярів;наявність достатньо сформованих
особистісних та професійно значущих якостей, які
впливають на результат означеної діяльності; достатній
рівень самоаналізу, саморозвитку та самовдосконалення
слабкий інтерес та пасивне ставлення до процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів,
низька мотивація до здійснення означеної діяльності;
поверхневе розуміння сутності конструктивних умінь та
важливості їх формування у молодших школярів;
наявність елементарних знань психології та педагогіки
формування конструктивних умінь молодших школярів;
наявність
елементарних
професійно-педагогічних,
методичних умінь; низький творчий потенціал для
формування конструктивних умінь молодших школярів;
наявність окремих особистісних та професійно значущих
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якостей, які впливають на результат означеної діяльності;
низький рівень творчого мислення, самоаналізу,
саморозвитку та самовдосконалення
Отже, готовність майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів оцінюється за такими компонентами:
мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльнісний, результативно-рефлексивний, а
також рівнями готовності: низьким, достатнім і високим.
2.2. Визначення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи
до

формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

(констатувальний етап дослідження)
Обґрунтування структури готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів дозволило перейти до
експериментальної роботи, структура якої вміщує кілька етапів.
Зокрема, підготовчий етап передбачає проведення експериментального
дослідження з метою доведення недостатньо ефективної підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів на зазначеному етапі. Задля означеного здійснено педагогічне
діагностування готовності майбутніх учителів початкової школи, яке, будучи
дослідницької процедурою, спрямоване на виявлення й оцінку рівня їх готовності
до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Відповідно до словника іншомовних слів, «діагностика» – це особливий вид
пізнання, що знаходиться між науковим знанням сутності і пізнанням одиничного
явища. Результатом такого пізнання є діагноз як висновок про належність сутності,
що виражається в одиничному, до певного встановленого наукою класу»
[247, с. 109].
З метою діагностики стану готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів нами були підібрані як
уже відомі методики, методи зовнішньої діагностики, так і методи внутрішньої
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діагностики (самоаналіз, самооцінка). У сукупності вони дали змогу визначити
рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів (додаток В).
Дослідження проведено зі студентами спеціальності «Початкова освіта» на
базі факультету педагогіки, психології та соціальної роботи в Чернівецькому
національному університеті імені Юрія Федьковича, Педагогічного коледжу
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича, Рівненського
державного гуманітарного університету, педагогічного інституту ДВНЗ
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» та
охоплено 132 студента.
Обираючи число респондентів, ми спиралися на дослідження А. Киверялга
[91], який зазначав, що для максимальної достовірності результатів кількість
об'єктів дослідження повинна бути більшою від 120. Така кількість учасників
експерименту дасть нам можливість отримати достатньо повне уявлення про
стан готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів. Зупинимося на висвітленні
результатів діагностики.
Метою констатувального етапу педагогічного експерименту було виявлення
стану готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Завданнями констатувального етапу педагогічного експерименту є:
–

добір комплексу діагностичних методів та методик для визначення рівнів
готовності

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів у відповідності до визначених
критеріїв та показників;
–

визначення рівнів зазначеної готовності з використанням діагностичних
методів та методик;

–

контроль збору даних, їх перевірка, обробка, аналіз та презентація результатів
констатувального етапу дослідження.
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До основних методів віднесено: анкетування, бесіди, опитування, тестування,
експерту оцінку, використання психодіагностичних методик, аналіз результатів
дослідження та ін.
При виборі методів і методик дослідження ми виходили з таких міркувань:
–

по-перше, усі методи та методики повинні відповідати ознакам об’єктивності,
відтворюваності, необхідності, конкретності, надійності, валідності;

–

по-друге, методики повинні охоплювати всі компоненти готовності майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів та спрямовуватися на дослідження означеного феномена за
обґрунтованими критеріями.
Зупинимося на висвітленні стану готовності майбутніх учителів початкової

школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Мотиваційний критерій був представлений двома показниками. Так,
наявність інтересу до формування конструктивних умінь молодших школярів ми
перевіряли за допомогою авторської анкети (додаток Д). Конкретизуємо
отримані діагностичні матеріали.
Студентам було запропоновано оцінити можливості освітніх галузей
початкової школи в формуванні конструктивних умінь молодших школярів
(максимально – 10 балів). Більшість студентів (8,9 бала) визначили значні
можливості освітньої галузі «Технології» пояснюючи це тим, що формування
конструктивних умінь молодших школярів пов’язане з уроками трудового
навчання, де провідним видом діяльності є предметно-перетворювальна.
На запитання, чи потрібно впроваджувати спеціальні практичні заняття з
формування конструктивних умінь молодших школярів у систему підготовки
майбутніх учителів початкової школи, відповіді респондентів констатували
досить

оптимістичну

усвідомлюють

і

картину.

виявляють

Більшість

бажання

та

студентів

(43,7%)

зацікавленість

у

повністю

формуванні

конструктивних умінь молодших школярів, наголошуючи на необхідності
розробки та проведення уроків на практиці з молодшими школярами, а для цього
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спочатку потрібно зрозуміти їхню суть та методику формування у процесі
власної підготовки в умовах вищого навчального закладу.
Також нас зацікавило, у чому конкретно студенти вбачають роль
формування конструктивних умінь молодших школярів в контексті цілісного
формування особистості учня молодшого шкільного віку.
Так, було з’ясовано, що формування конструктивних умінь сприяє
розвитку творчості молодших школярів (32,4%); формує та розвиває мотивацію
учнів – 23,7%; сприяє особистісному розвитку дітей – 27,5% КГ; розвиває
емоційну сферу – 16,4%. Як бачимо, студенти вкладають різний зміст у поняття
«роль формування конструктивних умінь молодших школярів», а це свідчить
про відсутність чіткості в розумінні її як фактора цілісного формування
особистості учня, і певною мірою, про рівень їх компетентності в зазначеному
аспекті.
На рівні діагностики наступним завданням для студентів було оцінити
ступінь володіння знаннями та уміннями, які необхідні для формування
конструктивних умінь молодших школярів (максимально – 10 балів).
Самооцінні судження респондентів свідчать, що приблизно кожний
четвертий респондент оцінив ступінь до означеного виду діяльності у 8 балів,
тобто переважає середня готовність до формування конструктивних умінь
молодших школярів на практиці.
Природний інтерес становить характер самооцінних суджень студентів
щодо практичної готовності до формування конструктивних умінь молодших
школярів. Отримані дані показали, що третина студентів (40,8%) вважають себе
готовими до цієї діяльності. Проте ми не можемо оптимізовувати ситуацію, бо
йдеться про твердження лише на основі самооцінних суджень респондентів.
З метою більш повного уявлення про систему педагогічних заходів, які
необхідно впровадити у вищому навчальному закладі з метою вдосконалення
підготовки вчителів до формування конструктивних умінь молодших школярів,
ми провели опитування серед студентів.
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Приємно відзначити, що в студентів (32,9%) виникло бажання вивчати
методику формування конструктивних умінь молодших школярів під час
інтегрованих практичних занять курсу «Трудове навчання з практикумом». Деякі
студенти (10,4%) віддали перевагу майстер-класам. На жаль, досить значний
відсоток студентів (40%) не визначилися. Отже, можна спостерігати доволі
оптимістичну картину щодо наявності інтересу у студентів до процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Наступним показником мотиваційного критерію було визначено наявність
позитивної навчальної мотивації у студентів, яку ми оцінювали за допомогою
модифікованої методики Н. Бадмаєвої, розробленої на основі опитувальника
А. Реан і В. Якуніна (додаток Д).
Результати проведеної методики засвідчили, що у студентів немає суттєвої
різниці між вибором мотивів. Так, на високому рівні знаходяться професійні
мотиви (17,6%). Достатньо сформованими виявилися комунікативні, навчальнопізнавальні, соціальні та мотиви творчої самореалізації (40,1%). На низькому
рівні опинилися мотиви престижу та уникнення покарання (42,3%).
Узагальнені результати опитування студентів щодо мотивації на
формування конструктивних умінь молодших школярів в процесі професійної
підготовки та ціннісного ставлення до формування конструктивних умінь при
роботі з учнями початкових класів представлено у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3.
Узагальнені результати
сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
за мотиваційним критерієм (констатувальний етап)
Рівні готовності

Кількість осіб

%

Високий

25

18,9

Достатній

57

43,2

Низький

50

37,9
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З отриманих експериментальних даних видно, що переважна частина
майбутніх учителів володіють середнім рівнем вмотивованості до формування
конструктивних умінь молодших школярів (43,2 % респондентів). Водночас
37,9 % респондентів не усвідомлює потреби в розвитку готовності до
формування конструктивних умінь учнів початкової школи. Це свідчить про
низький рівень усвідомлення майбутніми вчителями потреби формування
конструктивних умінь молодших школярів, наявність у студентів початкового
інтересу до означеної діяльності. Таким чином, отримані результати можуть
відображати в сучасного студентства низький рівень спрямованості до
формування конструктивних умінь молодших школярів, тому він вимагає
педагогічної корекції в освітньому процесі ВНЗ.
З метою вивчення досліджуваної готовності за когнітивним критерієм
відповідно обраних показників нами було проведене анкетування (додаток Е), за
допомогою якого ми визначали розуміння студентами сутності конструктивних
умінь та важливості їх формування у молодших школярів, системність, повноту
та ґрунтовність знань студентів, необхідних для формування конструктивних
умінь молодших школярів.
При вивченні рівня прояву показників когнітивного критерію готовності
досліджуваних до формування конструктивних умінь учнів було виявлено, що
на констатувальному етапі експерименту не всі студенти володіють поняттям
«конструктивні уміння». Зокрема, на запитання анкети: «Розкрийте, який зміст
Ви вкладаєте у поняття «конструктивні уміння», узагальнені результати
опитування свідчать, що 17 % досліджуваних не готові до відповіді на
поставлене запитання і не розуміють його значення. Інші студенти (83 %) під
поняттям «конструктивні уміння» розуміють різне: рису людини, спосіб
діяльності, властивість, здатність до творчості, уміння виконувати певний вид
діяльності, сукупність дій тощо. Загальний рівень знань студентської молоді
щодо конструктивних умінь молодших школярів є недостатнім.
За результатами анкетування студентів з вивчення рівня обізнаності
студентів щодо сутності, змісту і структури конструктивних умінь, а також
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методів їх формування в початковій школі дозволили нам визначити рівень
прояву когнітивного критерію готовності майбутніх вчителів.
Отримані результати мають, на нашу думку, негативні тенденції, оскільки
лише 10,4 % студентів володіють високим рівнем знань щодо конструктивних
умінь та методів їх формування в учнів початкової школи. Водночас майже
кожний третій майбутній педагог має низький рівень знань щодо нашої
актуальної проблеми
Також рівень знань студентів досліджувався за допомогою методу
експертних оцінок (як експертів було залучено методистів – викладачів
університету та вчителів, у яких студенти проходили педагогічну практику
(додатки Ж-З), аналізу продуктів діяльності студентів (планів-конспектів
уроків), бесіди, самооцінювання. Дані, одержані від методистів та вчителів, у
яких студенти проходили педагогічну практику, майже не відрізняються від
даних анкетування студентів.
Аналіз продуктів діяльності студентів (планів-конспектів уроків трудового
навчання) показав, що більшість студентів при складанні планів-конспектів
уроків орієнтуються на традиційну їх структуру, планують використання
переважно репродуктивних методів навчання. Негативним також є той факт, що
значна частина студентів списували плани-конспекти уроків з навчальнометодичних посібників або періодичних видань.
Оцінюючи рівень своїх знань у галузі формування конструктивних умінь
молодших школярів під час бесіди, студенти зазначають, що їм бракує «знань
практичного спрямування». Більшість студентів мають бажання організовувати
конструктивну діяльність учнів через використанням різноманітних методів,
прийомів та засобів навчання, однак зазначають, що обсяг одержаних під час
навчання в університеті знань з цієї проблеми недостатній.
Узагальнені результати стану сформованості готовності майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь за когнітивним
критерієм представлені в таблиці 2.4.
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Таблиця 2.4.
Узагальнені результати
сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
за когнітивним критерієм (констатувальний етап)
Рівні готовності

Кількість осіб

%

Високий

22

16,7

Достатній

51

38,6

Низький

59

44,7

У ході діагностики стану сформованості показників когнітивного критерію
готовності виявлено, що студенти мають низький (44,7%), достатній (38,6%) та
високий (16,7%) рівні знань, необхідних для формування конструктивних умінь
молодших школярів. Розглядаючи знання як обов’язковий елемент змісту
професійної діяльності, можемо припустити, що отримані на констатувальному
етапі експерименту результати свідчать про неготовність майбутніх учителів до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Така ситуація вимагає розробки цілеспрямованої системи роботи вищого
навчального закладу з розвитку готовності майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь учнів початкової школи.
Виявлення рівня готовності майбутніх учителів початкової школи за
творчо-діяльнісним критерієм здійснювалося шляхом аналізу результатів
анкетування, педагогічної документації та за допомогою методу експертних
оцінок, самооцінювання, тестування.
Володіння методикою формування конструктивних умінь молодших
школярів, ми перевіряли за допомого експертної оцінки. Експертами виступали
вчитель початкової школи і викладач-методист у тих загальноосвітніх освітніх
закладах, де студенти проходили практику. Студенти мали провести урок, мета
якого спрямована на формування конструктивних умінь молодших школярів.
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Спостереження за проведенням студентами уроків під час проходження
ними педагогічної практики й аналіз планів-конспектів уроків свідчить, що лише
незначна частина майбутніх учителів початкової школи (15,9%) володіє
методикою формування конструктивних умінь молодших школярів, враховують
принцип інтеграції з іншими навчальними предметами. Ці студенти на
належному рівні організовують їхню предметно-перетворювальну діяльність:
використовують метод ігрового дизайну, надають учням можливість вибору
стилю та техніки виконання роботи та ін.
Оцінюючи вміння студентів здійснювати педагогічне керівництво
процесом формування конструктивних умінь молодших школярів, методисти та
вчителі, у яких студенти проходили педагогічну практику, відзначають, що на
високому рівні цими уміннями володіють 16,7 % студентів, на достатньому –
37,1 %, на низькому – 46,2 %.
Одним

з

показників

творчо-діяльнісного

критерію

була

оцінка

сформованості особистісних і професійно-значущих якостей, що впливають на
результат професійної діяльності, яку ми визначали методом ранжування
(додаток К). Результати ранжування показали, що на перші місця студенти
поставили любов і повагу до дітей, оскільки без цих якостей неможлива професія
вчителя. Інтерес до особистості кожної дитини, що проявляється у визначенні її
здібностей, нахилів та можливостей. Гуманістична спрямованість визначає
особливості професійної діяльності вчителя початкової школи, оскільки ця
якість проявляється у тактовності, терпимості, розумінні кожної дитини,
прийнятті її такою, яка вона є. Зауважимо, що найбільш низький рейтинг у
студентів мають візуальність і артистичність. На думку респондентів, ці якості
важливі, але не настільки значущі для вчителя.
Серед особистісних якостей студенти віддали перевагу таким якостям, якот: цілеспрямованість, наполегливість, освіченість, – вважаючи, що саме вони
мають бути покладені в основу формування «справжнього професіоналавчителя».
Під час визначення рівнів сформованості готовності до творчого підходу у
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формуванні конструктивних умінь молодших школярів нами встановлено, що за
тестом «Самооцінка творчого потенціалу особистості» (додаток И) високий
рівень самооцінки мають 18,4 % респондентів, достатній рівень – 35,1%, а
низький – 46,5 % респондентів. Встановлено, що більшість студентів мають
якості, що дозволяють виконувати творчую діяльність та творчо підходять до
процесу формування конструктивних умінь учнів. Це може свідчити про те, що
студенти задоволені обраною професією і в майбутньому школа отримує
фахівців, які зможуть нестандартно проводити уроки, тим самим мотивуючи
дітей до навчання.
Наявність творчого мислення в студентів ми визначали за допомогою
методики «Тип мислення» (модифікація Г. Резапкіної), адаптованої до нашого
дослідження, за результатами якої характеризували рівень творчого типу
мислення студентів (додаток К). Зауважимо, що методика «Тип мислення»
передбачала визначення різних типів мислення: наочно-дієвого, абстрактносимволічного,

словесно-логічного,

наочно-образного.

За

результатами

дослідження можна констатувати, що творчий тип мислення у більшої частини
студентів (45,2%) проявляється у достатній мірі. Низький рівень притаманний
32% респондентів. Високий рівень творчого мислення був визначений у 22,8%
студентів.
Отже, у процесі діагностики творчо-діяльнісного критерію готовності
виявлено, що студенти мають низький (35,8 %), достатній (48,1 %), високий
(16,1%) рівні умінь. Такий показник свідчить про відсутність сформованих
спеціальних та професійно-педагогічних умінь, творчого потенціалу необхідних
для успішного формування конструктивних умінь молодших школярів та
володіння методикою їх формування.
Узагальнені результати стану сформованості готовності майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь за творчодіяльнісним критерієм представлені в таблиці 2.5.
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Таблиця 2.5.
Узагальнені результати
сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів
за творчо-діяльнісним критерієм (констатувальний етап)
Рівні готовності

Кількість осіб

%

Високий

21

16,1

Достатній

64

48,1

Низький

47

35,8

Оскільки педагогічна діяльність, творча, конструктивна зокрема, містить у
своїй структурі безліч компонентів, серед яких чільне місце займає оцінка та
самооцінка цієї діяльності, дотримуємося думки про необхідність вивчення як
окремого компонента готовності студентів до формування конструктивних
умінь молодших школярів ‒ результативно-рефлексивного, який уміщує оцінку
та самооцінку професійної діяльності.
Професійну самооцінку ми тлумачимо як оцінювання педагогом самого
себе як фахівця, своїх педагогічних можливостей, професійних якостей і місця в
професійному середовищі. У професійній самооцінці також вбачаємо проекцію
усвідомлюваних професійних якостей на внутрішній еталон ідеального фахівця,
зіставлення своїх професійних характеристик з ціннісними шкалами, форму
відображення ставлення до себе як до суб’єкта праці, особистісне судження про
власну цінність з позицій професійної придатності та майстерності, позитивну
чи негативну настанову щодо себе як професіонала.
Визначення

рівнів

сформованості

готовності

майбутніх

учителів

початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів за
результативно-рефлексивним

критерієм

було

проведено

за

допомогою

анкетування та спостереження.
За результатами анкетування (додаток Е) респондентів встановлено, що
високий

рівень

готовності

у

напрямку

самоаналізу

та

професійного

самовдосконалення мають тільки 10,6 % студентів, достатній рівень – 41,3%, а
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низький – 48,1 %. Встановлено, що більшість педагогів неготова до самоаналізу
та професійного самовдосконалення.
Уміння здійснювати рефлексію (вміння аналізувати власну педагогічну
діяльність та діяльність учнів та їх результати) досліджувалось за допомогою
методу експертних оцінок (в якості експертів були залучені методисти та
вчителі, у яких студенти проходили педагогічну практику (додаток Ж-З),
спостереження за проведенням студентами уроків під час проходження ними
педагогічної практики. На думку експертів, 12,9 % студентів глибоко аналізують
власну педагогічну діяльність та конструктивну діяльність учнів та їх
результати; встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між ними; 33,3 %
студентів поверхово аналізують власну педагогічну діяльність та конструктивну
діяльність учнів та їх результати; 53,8 % аналізує власну педагогічну діяльність
та конструктивну діяльність учнів та їх результати на елементарному рівні.
Результати рівнів готовності майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів за результативно-рефлексивним
критерієм подано в таблиці 2.6.
Таблиця 2.6.
Узагальнені результати
сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
за результативно-рефлексивним критерієм
(констатувальний етап)
Рівні готовності

Кількість осіб

%

Високий

19

14,4

Достатній

48

36,4

Низький

65

49,2

Результати діагностики сформованості готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів за
результативно-рефлексивним критерієм засвідчили, що студенти мають низький
(49,2%), достатній (36,4%), високий (14,4%) рівні готовності до формування
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конструктивних умінь молодших школярів. Приємно відзначити показники
достатнього рівня, що складає 36,4%. Такі результати можуть усе-таки свідчити
про здатність студентів до до самоаналізу та професійного самовдосконалення.
Отже, дослідження стану сформованості готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь в учнів початкової
школи показав, що ця готовність сформована у студентів переважно на низькому
та достатньому рівні.
Це визначає потребу в реалізації моделі професійної підготовки майбутніх
учителів до формування конструктивних умінь учнів початкової школи,
наповнення змісту освітнього процесу вищого педагогічного навчального
закладу відповідними методами і формами.
Вивчення

рівня

готовності

майбутніх

учителів

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів відбувалося шляхом визначення
середнього арифметичного від прояву окремих критеріїв (мотиваційного,
когнітивного, творчо-діяльнісного, результативно-рефлексивного), отримані
дані представлено в таблиці 2.7.
Таблиця 2.7.
Узагальнені результати
рівня сформованості готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів за критеріями
(констатувальний етап)

Когнітивний
%

Творчодіяльнісний
%

Результативнорефлексивний
%

Високий
Достатній
Низький

Критерії готовності
майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів

Мотиваційний
%

Рівні
готовності

18,9
43,2
37,9

16,7
38,6
44,7

16,1
48,1
35,8

14,4
36,4
49,2
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З таблиці 2.7. видно, що переважна більшість студентів має низький та
достатній рівні готовності до формування конструктивних умінь молодших
школярів, значно менший відсоток студентів, які мають високий рівень цієї
готовності, тому потребує суттєвого вдосконалення.
З’ясовано, що за на констатувальному етапі за середніми показниками
високий рівень готовності майбутніх учителів до формування конструктивних
умінь молодших школярів за всіма критеріями мають 16,5 % респондентів.
Достатній рівень (середній показник) встановлено у 41,5 % респондентів, а
середній показник низького рівня визначено у 42 % майбутніх учителів
початкової школи. Отримані результати свідчать про значну кількість
респондентів з середнім показником достатнього та низького рівня зазначеної
готовності. Таким чином, за результатами констатувального етапу експерименту
можна зробити висновки, що підготовка майбутніх учителів початкової школи
до

формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

потребує

вдосконалення і можлива за умови пошуку нових підходів до підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів у вищих педагогічних навчальних закладах.
Проведене експериментальне дослідження наявного стану готовності
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь учнів початкової
школи свідчить про необхідність цілеспрямованої педагогічної корекції та
супроводу усіх визначених складників готовності. Зокрема, є важливою
організація роботи з мотивації студентів до організації конструктивної
діяльності, усвідомлення важливості введення цілей і змісту формування
конструктивних умінь учнів в освітній процес початкової школи (мотиваційний
компонент

готовності);

підвищення

знань

студентів

щодо

сутності

конструктивних умінь, психологічних особливостей їх формування, форм,
методів роботи з молодшими школярами щодо формування конструктивних
умінь (когнітивний компонент); розвитку конструктивних умінь власне
майбутніх учителів початкових класів як суб’єктів творчої конструктивної
діяльності (творчо-діяльнісний компонент); усвідомлення та адекватної
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самооцінки студентами рівня власної готовності до формування конструктивних
умінь

учнів

(результативно-рефлексивний

компонент).

Планування

й

організація роботи відповідно до визначених компонентів представлена в моделі
професійної підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних
умінь молодших школярів. Визначену систему роботи на формувальному етапі
впроваджено в процес професійної підготовки експериментальних груп для
визначення рівня її результативності.
Висновки до розділу 2
Аналіз наукових праць і відповідних наукових висновків дав нам підстави
розглядати готовність майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів як інтегративну якість особистості
вчителя, що спрямована на формування конструктивних умінь молодших
школярів та характеризується наявністю позитивної мотивації майбутнього
вчителя початкової школи, сукупністю знань, умінь і навичок, особистісних та
професійно значущих якостей.
Для оцінки готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів відносно кожного з компонентів
готовності розроблено такі критерії, відповідні їм показники – мотиваційний
(наявність інтересу та мотивації до формування конструктивних умінь молодших
школярів); когнітивний (розуміння сутності конструктивних умінь та важливості їх
формування у молодших школярів; володіння психолого-педагогічними та
методичними знаннями, що зумовлюють успішність формування конструктивних
умінь

молодших

школярів);

творчо-діяльнісний

(комплекс

професійно-

педагогічних та методичних умінь, необхідних для формування конструктивних
умінь молодших школярів; сформованість особистісних та професійно значущих
якостей; творчий підхід до формування конструктивних умінь

молодших

школярів); результативно-рефлексивний (здатність до самоаналізу і самооцінки
діяльності, прагнення до самовдосконалення). На основі визначених критеріїв та
показників виокремлено три рівні готовності майбутніх учителів початкової школи
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до формування конструктивних умінь молодших школярів: низький, достатній,
високий.
Отримані результати діагностування рівнів готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів, їх
критерії та показники, створення й апробування адекватних діагностуючих
методик дали підстави для розробки моделі підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Основні наукові результати, викладені в розділі, опубліковані в [187],
[186], [191].
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РОЗДІЛ 3
ОБҐРУНТУВАННЯ Й ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ
КОНСТРУКТИВНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
У розділі теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів, у
якій логічно структуровано її складові; подано опис етапів експериментальної
роботи з перевірки ефективності моделі підготовки майбутніх учителів
початкової школи до здійснення означеної діяльності; проаналізовано
результати експериментального дослідження.

3.1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів
Результати констатувального етапу дослідження підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів зумовили необхідність розробки моделі підготовки студентів ‒ майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів у професійній діяльності.
Зазначимо, що у словниках та енциклопедіях модель тлумачиться як:
уявлена чи матеріально існуюча характеристика об’єкта, яка відображає або
відтворює об’єкт і яка здатна його заміщати так, що її вивчення дає нам нову
інформацію про досліджуваний об’єкт [293]; система, дослідження якої служить
засобом одержання інформації про іншу систему [55, с. 290]; «уявна або
матеріально-реалізована система, яка відображає або відтворює об’єкт
дослідження (природний або соціальний) і здатна змінювати його так, що її
вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта» [68, с. 648].

109
За визначенням В. Бикова, модель – це деякий опис системи, що
характеризує такі її особливості, які відображають цілі побудови та
використання моделі [19]. Науковці К. Щербакова та Л. Макаренко модель
освіти розглядають як «образ, схему, опис системи освітніх об'єктів, які між
собою взаємодіють на підставі норм, правил, розроблених суспільством на
відповідному етапі свого історичного розвитку» [314]. За словами І. Зязюна,
модель – це штучно створений зразок у вигляді схеми, фізичних конструкцій,
знакових форм чи формул, який, будучи подібним досліджуваному об'єкту (чи
явищу), відображає і відтворює у більш простому вигляді структуру, властивості,
взаємозв'язки і відношення між елементами цього об'єкта [80]. Модель – уявлена
або матеріалізована система, що, відображаючи й відтворюючи об'єкт
дослідження (природний чи соціальний), здатна замінити його так, що її
вивчення дає нові відомості про об'єкт [221].
Узагальнення

сучасних

визначень

поняття

«модель»

дозволяє

констатувати, що їх автори визначають такі ознаки, властивості моделей: штучно
створений зразок; структура, яка відтворює частину дійсності в спрощеному
вигляді; наочна форма відпрацювання оригіналу, конкретний образ об'єкта, у
якому відбиваються реальні або передбачувані властивості.
Категорія «модель» тісно пов'язана з «моделюванням». Моделювання
Ю. Бабанський розуміє як метод дослідження об'єктів пізнання на їх моделях, як
процес побудови й вивчення моделей існуючих предметів і явищ та
конструйованих об'єктів для виявлення або покращення їхніх характеристик,
раціоналізації способів побудови, управління ними та ін. [203. с. 380]. Подібне
трактування подає О. Савченко: «Моделювання – це метод дослідження об'єктів
на їх моделях-аналогах; побудова і вивчення моделей реально існуючих
предметів та явищ і тих, що спеціально сконструйовані; у навчанні моделі
розуміють як зміст, що треба засвоїти, як засіб засвоєння» [237, с. 358].
Метод моделювання дозволяє: за результатами дослідів, розрахунків,
вимірювань, спостережень, логічного аналізу моделей вивчати явища й процеси,
які відбуваються в реальних об’єктах; на основі вивчення різних сторін
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оригіналу створювати узагальнювальну, абстрактну, ідеальну модель об’єкта;
використовувати модель як замінник об’єкта вивчення, імітувати структуру та
функціонування тих чи інших аспектів об’єкта вивчення, аргументувати
висновки й рішення щодо їх змін; бути засобом коментування конкретних
відомостей про об’єкт вивчення; виконувати роль оператора, який поєднує
апарат вираження моделі й завдання дослідження [5, с. 73].
Аналіз сутності та функцій моделювання як методу теорії пізнання дав
можливість С. Мартиненко сформулювати вимоги, які потрібно враховувати в
розробці теоретичної моделі системи підготовки майбутніх учителів початкових
класів до діагностичної діяльності. А саме:
–

модель повинна відображати цілісність процесу і взаємозв’язок основних
функцій діагностичної діяльності;

–

відповідати реальним властивостям структурних елементів модельованої
системи; повинна мати відтворювальний характер, за яким стає можливою
її експериментальна перевірка [150, с. 118].
В. Биков зазначає, що у педагогічних працях моделі виконують

пояснювальну, передбачувану та ілюстративну функції [19]. За допомогою них
можна проілюструвати функціонування певної системи, визначити основні
правила її існування, передбачити результат та порівняти його з попереднім, що
дає змогу вносити необхідні зміни та корективи у поведінку системи і, тим
самим, оптимізувати її розвиток.
Аналіз досліджень із проблеми показав, що моделюванням називають дію,
за наявності компонентів: мета моделювання; об'єкт моделювання; власне
моделі; ознаки, якими повинна володіти модель залежно від природи об'єкта
моделювання [10].
Визначимо названі компоненти в контексті досліджуваної проблеми. Так,
метою моделювання підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів є розробка такої моделі,
яка сприятиме підвищенню ефективності цього процесу, відповідно до вимог
суспільства.
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Об’єкт моделювання ‒ підготовка фахівців початкової освіти до
формування конструктивних умінь молодших школярів у професійній
діяльності.
Дефініцію моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів ми розглядаємо як
графічно представлену систему підготовки, яка відображає структуру і зміст
зазначеної підготовки, обґрунтування педагогічних умов ефективної реалізації
навчального процесу, розробку відповідного навчально-методичного супроводу
та контрольно-діагностичного інструментарію [188].
Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів розроблялась як сукупність певних
блоків,

компонентів,

організаційно-педагогічних

умов

та

відповідного

змістового наповнення до них. В узагальненому вигляді модель представлена на
рисунку 3.1.
До структурних блоків моделі підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів відносимо:
цільовий (відображення мети, завдань підготовки), методологічний (принципи,
підходи як концептуальна основа підготовки), змістово-діяльнісний (зміст,
форми, методи, що реалізувались на певних етапах підготовки), результативний
(компоненти, критерії, показники, рівні та результат ).
Цільовий блок визначається суперечностями, що мають місце в сучасній
педагогічній теорії та практиці (потребами суспільства у висококваліфікованих
фахівцях початкової школи та реальними знаннями, уміннями випускників до
організації конструктивної діяльності молодших школярів; зростаючими
вимогами сучасної школи до рівня підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь у молодших школярів та
дискретністю забезпечення готовності вчителя в умовах вищих педагогічних
закладів; необхідністю формування у майбутніх учителів компетентностей
формування конструктивних умінь молодших школярів та недосконалістю
змісту, форм, методів їх підготовки до означеного виду діяльності), метою та
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Рис. 3.1. Модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формуванання конструктивних умінь молодших школярів
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завданнями підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Мету підготовки майбутніх учителів початкової школи убачаємо у
формуванні фахівця початкової освіти, здатного до формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Конкретизуючи мету означеної підготовки, ми виділили такі завдання:
–

формування

внутрішньої

позитивної

мотивації

до

формування

конструктивних умінь молодшших школярів;
–

повідомлення сукупності знань і вироблення умінь щодо формування
конструктивних умінь молодших школярів;

–

вироблення навичок формування конструктивних умінь молодших
школярів у професійній діяльності; аналізу й самоаналізу її результатів.
Таким чином, цільовий блок охоплює мету та завдання підготовки

майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів
та служить підґрунтям для відбору змісті підготовки фахівців початкової освіти,
вибору ефективних форм, методів, прийомів та засобів зазаначеної підготовки.
Методологічний блок включає концептуальну основу нашого дослідження,
яку становлять такі методологічні підходи, як: системний, особистісно
орієнтований, компетентнісний, інтегративний, діяльнісний. Вони так само як і
мета, впливають на всі інші складові моделі.
Навчальна діяльність майбутнього вчителя початкових класів є елементом
загальної системи його професійної підготовки до формування конструктивних
умінь учнів початкової школи, тому ми ввели до методології нашого
дослідження системний підхід як один з провідних [17].
У межах системного підходу проблема нашого дослідження може бути
представлена в кількох аспектах:
1) як системна структура професійної підготовки майбутніх учителів
початкових класів до формування конструктивних умінь молодших школярів;
2) як системна характеристика сутності конструктивних умінь;
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3) як системні взаємозв’язки компонентів готовності майбутніх учителів
початкових класів до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Зазначимо, однак, що у всіх випадках беруться до уваги основні
характеристики системи – її динамічність і цілісність, взаємозв’язок елементів
системи, взаємозалежність змін у кожному з елементів системи тощо.
Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх спеціалістів до
професійно-педагогічної діяльності розглядає в комплексі особистісну позицію
майбутнього вчителя, тобто особистість як професіонала, учителя нового типу,
здатного готувати сучасних учнів до життєдіяльності в майбутньому суспільстві
[181, с. 116]. Теоретичні засади особистісно орієнтованої професійної підготовки
фахівців знайшли своє відображення у дослідженнях І. Беха [18], С. Сисоєвої
[255], І. Якиманської [323], С. Яценко [327] та інших.
Реалізація особистісно орієнтованого підходу забезпечує оволодіння
майбутніми педагогами системою професійних знань, умінь і навичок, без
яких неможлива майбутня діяльність. Формування студентів як творчих
особистостей з індивідуальним стилем та активною професійною позицією,
які мають реалізувати цей підхід у процесі навчання молодших школярів.
На основі особистісно орієнтованого підходу ми виокремили професійно
значущі та особистісні якості вчителя початкової школи, які формуються у
процесі оволодіння знаннями, уміннями та навичками.
Компетентнісний підхід у підготовці фахівців передбачає не просту
трансляцію знань, умінь і навичок від викладача до студента, а формування у
майбутніх випускників професійної компетентності.
Компетенція (з лат. – соmpеtеntіа, від соmpеtе – взаємно прагну,
відповідаю, підходжу) – коло повноважень якої-небудь організації, установи або
особи; коло питань, у яких ця особа має певні повноваження, знання, досвід [247,
с. 241]. Тлумачний словник визначає компетенцію як загальну здібність
особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, нахилах і набувається
у процесі навчання [36 с. 536]. Ю. Завалевський розуміє під компетенціями
вченість або освіченість [73, с. 52]. І. Бех указує, що компетенції – це знання в дії
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[18, с. 80]. Філософські [293] та психолого-педагогічні джерела [24; 25; 75; 80]
виділяють такі елементи компетенцій: початковий особистий досвід, знання,
вміння, навички, способи діяльності (дії), особистісні цінності та здатність.
Компетентність – це певна база знань особистості, яка дає змогу їй
оцінювати,

висловлювати

переконливу,

авторитетну

думку.

Тому,

компетентісний підхід полягає в акцентуванні на накопиченні нормативно
визначених знань, умінь і навичок до формування й розвитку в студентів
здатності практично діяти, застосовуванні індивідуальної техніки та досвіду
успішних дій у ситуаціях професійної діяльності й соціальної практики [79, с. 7].
Компетентнісний підхід може бути реалізований і перевірений у процесі
виконання студентом комплексу дій щодо формування конструктивних умінь
молодших

школярів.

Він

дає

змогу

стати

майбутньому

вчителеві

конкурентоспроможним фахівцем та в подальшій професійній діяльності. У
нашому дослідженні готовність студентів формування конструктивних умінь
молодших школярів визначається як складова професійної компетентності, яка
інтегрує не лише відповідні знання та вміння, а й ціннісне ставлення до
означеного виду-діяльності, рефлексивні якості.
Положення

компетентнісного

підходу

використані

нами

при

обґрунтуванні знань, умінь та навичок учителя початкової школи, визначенні
критеріїв готовності до формування конструктивних умінь молодших школярів,
виокремленні педагогічних умов підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
У межах дослідження використовуємо також інтегративний підхід до
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів, що передбачає комплексне бачення
професійної діяльності вчителя та охоплює процес набуття ним знань, умінь і
навичок різних видів діяльності з молодшими школярами з урахуванням
принципу цілісності, що має інтегративний характер і обґрунтовує готовність
педагога до професійної діяльності.
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За розумінням М. Іванчук [86], інтеграція є процесом усвідомлення
суб’єктом будь-яких предметів або явищ, за якого він не лише констатує на
емпіричному рівні їхні властивості, але й установлює, з одного боку,
породжувальну ієрархію між ними, а з іншого – типи взаємозв’язків, які при
цьому виникають, що дозволяє йому універсально предметно-перетворювально
діяти на основі такого мислеосягнення. Інтегроване навчання визначається як
творчий продуктивний процес, що передбачає вільне самовираження того, хто
навчається,

активізацію

його

особистісних

функцій,

спрямованих

на

задоволення як особистісних, так і суспільних потреб.
Упровадження інтегративного підходу в підготовку майбутніх учителів
початкової школи, на наше переконання, сприяє підвищенню її якості.
Вважаємо, що використання інтегративного підходу дає змогу застосувати ідеї
інтеграції

у

змісті

підготовки

майбутніх

учителів

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів.
Досліджуючи проблему підготовки майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів, на нашу думку,
необхідно звернути увагу на використання діяльнісного підходу у її змісті. Так,
Б. Анан’єв [3], Л. Виготський [44] діяльність розуміли як активність особистості
щодо досягнення певної мети. Діяльнісний підхід, як зазначає С. Рубінштейн,
передбачає наявність у вчителя спрямованості до застосування професійних
знань, умінь і навичок у практичній роботі. Цей підхід характеризує виявлення
зв’язку між теоретичною і практичною професійною підготовкою [232].
Діяльнісний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

зумовлює

сформованість у вчителів готовності до означеної педагогічної діяльності,
сприяє розвитку у педагогів пізнавальної активності, професійного мислення,
удосконаленню складових педагогічної майстерності.
Діяльнісна позиція майбутнього фахівця в процесі професійної підготовки
включає кілька характеристик:
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– стійку навчальну мотивацію студента, який усвідомлює необхідність
отримання професійних знань;
– достатній рівень оволодіння певними діями (предметно-практичними й
інтелектуальними) з метою досягти найкращого результату у вирішенні
навчально-професійних завдань;
– здатність до самоконтролю й самооцінки результативності своєї
професійної підготовки як діяльності [131].
Діяльнісний підхід передбачає організацію й управління навчальним
процесом у ВНЗ з огляду на загальний контекст життєдіяльності студентів –
спрямованість їх професійних та особистісних інтересів, життєвих планів,
ціннісних орієнтацій на засадах суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками
освітнього процесу. Він передбачає свободу вибору студентами методів і форм
навчання, можливості самоактуалізації й особистісного зростання в процесі
професійної підготовки.
На нашу думку, виокремлені підходи визначальні, взаємозалежні та мають
рівноцінний вплив на весь процес підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
У контексті нашого дослідження, уважаємо, що серед принципів
підготовки учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів
необхідно виділити загальнопедагогічні (характеризують зміст і організацію
підготовки загалом) та специфічні (характеризують зміст і організацію означеної
підготовки).
Під принципами підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів розуміємо загальні
положення, що визначають зміст, методику та процес відповідної підготовки
студентів.
Серед

загальнодидактичних

принципів

провідними

у

контексті

досліджуваної підготовки визначаємо: принцип системності, науковості і зв’язку
теорії з практикою, наочності, поєднання індивідуальних і колективних форм
навчання, доступності та міцності знань, активності та самостійності,
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рефлексивності, спрямованості процесу навчання на всебічний, гармонійний
розвиток особистості студента. Оскільки зміст цих принципів широко
висвітлений у науково-методичній літературі [150; 196; 295], не будемо
зупинятись на їх детальному розгляді.
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних

умінь

молодших

школярів

ґрунтується

на

власних

(специфічних) принципах, в яких відображаються специфічні педагогічні
закономірності зазначеного процесу підготовки. До них ми відносимо:
–

формування позитивної установки орієнтованої на успіх у процесі
професійного навчання;

–

віддзеркалення в знаннях, способах діяльності й досвіді навчальної й
професійної творчості студентів, потреби у врахуванні вікових та
індивідуально-типологічних

особливостей

молодших

школярів

як

суб’єктів конструктивних дій;
–

передбачення в зорієнтованому на оволодіння майбутніми педагогами
здатністю до формування в учнів конструктивних умінь досвід
професійно-творчої діяльності його пріоритетного складника – досвіду
розробки образів, абстрактних навчальних цінностей засобами мистецтва:
правил, визначень, формул тощо;

–

цілісності відбиття у змісті відповідної підготовки значущих для
опанування майбутніми організаторами конструктивних дій учнів
фізіологічних, психологічних, педагогічних і методичних знань у їх
гармонійній єдності;

–

творчої конструктивної суб’єкт-суб’єктної взаємодії у системі «викладач –
студенти»;

–

принцип активізації розумового й емоційного потенціалу студентів у
процесі навчання.
На основі принципів навчання формується його зміст, тобто система

наукових знань, практичних умінь та навичок, способів діяльності та мислення,
практичного досвіду, якими слухачам необхідно оволодіти в процесі навчання.
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Змістово-діяльнісний блок ґрунтується на взаємодії викладача і студента й
охоплює функції вчителя, зміст підготовки, способи підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів: форми, методи, засоби.
У контексті нашого дослідження привертає увагу думка Н. Кузьміної [123],
про те, що яким би видом педагогічної діяльності вчитель не займався, він має
бути готовим до виконання певних функцій. О. Кучерявий розуміє під функцією
виконання педагогом дій, орієнтованих на реалізацію усвідомленої мети. Кожна
функція, за словами автора, співвідноситься з комплексом знань, умінь і якостей
педагога, одночасно важливих як для виконання, так і для конструювання цілей
підготовки до педагогічної діяльності [126].
Визначаємо основні функції вчителя початкової школи у формуванні
конструктивних умінь молодших школярів, враховуючи специфіку означеної
діяльності, а саме: комунікативну, організаційно-управлінську, діагностична,
контрольну, рефлексивну, освітню, розвивальну, виховну, інформаційну,
планувальну, координаційну, самовдосконалення тощо.
Так, комунікативна функція виявляється у стійкій потребі здійснення
систематичної різноманітної комунікації (навчальні, виховні, розвивальні, творчі
заняття), двосторонньому емоційному задоволенні та прагненні до набуття і
вдосконалення комунікативних умінь і навичок.
Конструктивна функція, яка спрямована на прогнозування процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів, включає три основні
види проектувальної діяльності:
–

конструктивно-змістова діяльність полягає у відборі змісту навчального
матеріалу та його конструюванні;

–

конструктивно-операційна діяльність, її суть – у плануванні структури дій
вчителя та учнів;

–

конструктивно-матеріальна діяльність; полягає у проектуванні навчальноматеріальної бази для навчання учнів.
Організаційно-управлінська функція, що пов’язана зі створенням умов для
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успішного формування конструктивних умінь молодших школярів за допомогою
відповідного облаштування приміщення, надання необхідного інформаційного
забезпечення та розробки методичного інструментарію управління тощо.
Інформативна функція має за мету ознайомлення з новою і додатковою
інформацією; накопичення інформації, що забезпечує конструктивну діяльність
та її ефективну реалізацію.
Прогностична функція полягає в умінні вчителя визначати конкретні цілі,
зміст, методи та засоби формування конструктивних умінь молодших школярів,
передбачати

результати

діяльності

на

основі

знання

індивідуальних

особливостей і характеристик учнів, злагодженості та згуртованості колективу.
Діагностична функція спрямована на отримання інформації про стан,
інтереси, цілі, можливості молодших школярів (психічні процеси: мислення,
відчуття, уяву, сприймання, пам’ять, особливості емоційної сфери, здібності).
Діагностика можлива не тільки за умови спостережливості педагога, але і за
наявності уміння «вимірювати» розвиток учня, правильно діагностувати
педагогічні явища та психічні процеси молодших школярів, які впливають на
формування їх конструктивних умінь.
Освітня функція підготовки виражена в її спрямованості на те, щоб
студенти

оволоділи

фундаментальними

знаннями

теоретичних

основ

формування конструктивних умінь молодших школярів, а також щоб формувати
у майбутнього вчителя початкової школи відповідні уміння і навички. У
теоретичних та практичних аспектах реалізації освітньої функції підготовки
передбачено пов’язувати вивчення теорії з практичною діяльністю майбутніх
фахівців.
Виховна функція підготовки студентів до формування конструктивних
умінь молодших школярів відображає її позитивний вплив на формування
професійно значущих якостей особистості майбутнього вчителя, цінніснонормативної системи, мотивів навчальної та майбутньої професійної діяльності.
У процесі вивчення теоретичних знань і оволодінні відповідних умінь у
студентів формується цілісне ставлення, інтерес до здійснюваної педагогічної
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діяльності та процесу підготовки до формування конструктивних умінь
молодших школярів, ставлення до себе як до її суб'єкта. Підготовка студентів до
цього виду педагогічної діяльності стимулює самовиховання і самоосвіту
особистості студента, прискорює процес його професійного становлення.
Розвивальна функція підготовки полягає в тому, що студенти оволодівають
системою знань і умінь, а це органічно пов'язане з розвитком професійного
мислення, мовлення, педагогічних здібностей, дає змогу майбутньому фахівцю
здійснювати творчий підхід до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Рефлексивна передбачає осмислення студентами досвіду формування
конструктивних умінь молодших школярів в умовах реального педагогічного
процесу, закріплення та розширення механізмів підтримувальної поведінки в
структурі особистості майбутніх учителів початкової школи.
Дослідно-творча функція вимагає від учителя творчого ставлення як до
організації навчального процесу в цілому, так і до занять спрямованих на
формування конструктивних умінь молодших школярів. Вона полягає у
творчому застосуванні відомих педагогічних технологій у конкретних умовах
навчання та виховання; в осмисленні та творчій розробці нових форм, методів та
засобів навчання.
Як

бачимо,

професійна

діяльність

учителя

початкової

школи

поліфункціональна і потребує у конкретній ситуації виконання окремих функцій
одночасно. Окрім цього, ці функції органічно взаємопов’язані між собою.
Зміст підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів включає:
–

знання педагогіки та психології формування конструктивних умінь
молодших школярів;

–

уміння за напрямом створення проектів організації конструктивної
діяльності учнів;

–

досвід творчої конструктивної діяльності під час проходження педагогічної
практики;
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–

досвід професійного самовдосконалення як субєкта самопідготовкидо
формування конструктивних умінь учнів.
Зміст підготовки реалізувався через наступні види діяльності:

–

підбір завдань та методів формування позитивної мотивації студентів до
означеного виду діяльності під час виконання навчально-практичних
завдань;

–

впровадження завдань для самостійної роботи на заняттях з дисциплін
психолого-педагогічного циклу та фахових методик, що мають об’єктивні
можливості для підготовки студентів до формування конструктивних умінь
молодших школярів;

–

оновлення та розширення змісту навчальної програми дисципліни «Трудове
навчання з практикумом» через застосування міжпредметних зв’язків
мистецьких та технологічних курсів;

–

максимальну наближеність теоретичного змісту дисципліни до проблеми
формування конструктивних умінь молодших школярів;

–

використання методу ігродизайну, розробку та впровадження проектів
творчої конструктивної діяльності у зміст практичних занять курсу
«Трудове навчання з практикумом»;

–

активізацію самостійного пошуку студентів;

–

розробка завдань для спостереження, в умовах педагогічної практики, що
стосуються формування конструктивних умінь молодших школярів;

–

формування рефлексивного ставлення студентів до аналізу та корекції
власної професійної діяльності;

−

забезпечення навчального процесу спеціально розробленим навчальнометодичним комплексом.
Зміст освіти реалізується за допомогою різних форм навчання, які

передусім визначаються навчальним закладом, обсягом навчальних годин,
кількістю слухачів. Форма навчання – це спосіб існування навчального процесу,
оболонка його внутрішньої сутності, логіки і змісту [226]. Однією з форм
навчання є лекція, що накреслює шляхи здійснення усіх видів і форм навчання.
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Вона закладає основи розуміння предмета і ставлення до нього [123]. Лекція
дозволяє отримати теоретичні знання, необхідні для професійної підготовки. Це
не може не відбитися на структурі лекцій, на методиці їх проведення.
У контексті нашого дослідження до основних форм організації
навчального процесу у вищому навчальному закладі ми віднесли навчальні
заняття (лекції, семінарські та практичні заняття), виконання індивідуальних
завдань, самостійну роботу студентів, науково-дослідну роботу, практичну
підготовку, моделювання конспектів уроків, консультації. Називатимемо їх
традиційними.
Уважаємо, що з метою стимулювання майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів доцільно використовувати лекції
активного спрямування: бінарна лекція, інтерактивна лекція, лекція-діалог,
лекція-візуалізація, лекція-обговорення за допомогою мультимедіа, лекціяпрактикум та ін.
Важливе значення у підготовці майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів відіграють практичні заняття. Вони
сприяють формуванню у студентів практичних навичок організації творчої
конструктивної діяльності з молодшими школярами.
Упродовж

формування

компонентів

готовності

до

формування

конструткивних умінь молодших школярів доцільним є проведення проблемних
семінарів, семінарів-обговорень, семінарів-дискусій, семінарів у вигляді ділових
ігор та ін.
Серед інноваційних форм підготовки майбутніх учителів початкової щколи
до формування конструктивних умінь молодших школярів ми виділяємо
наступні: інтерактивна лекція, лекція-практикум,лекція-візуалізація, бінарна
лекція, лекція-дискусія, інтегровані практичні заняття з набуття студентами
досвіду конструктивної діяльності, практичні заняття-театралізація, майстерклас, засідання творчих груп, рольові, ділові ігри та ін.
Вибір форм навчання впливає на вибір його методів. Методи навчання – це
упорядковані способи взаємопов’язаної діяльності викладача і студента,
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спрямовані на розв’язання навчально-виховних завдань [237]. Оскільки
підготовка педагога до формування конструктивних умінь молодших школярів
здійснюється в межах більшості навчальних предметів, то застосовані при цьому
методи будуть дуже різноманітними.
Беручи до уваги процес підготовки майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів, методи навчання ми
розподілили на дві групи – традиційні, які широко використовують у вищій
школі, та інноваційні, які останнім часом активно розробляються науковцями і
користуються

популярністю

серед

студентів,

оскільки

дають

змогу

урізноманітнити процес навчання, зробити його більш цікавим і приємним,
відійти від шаблонів, внести «творчий початок» у заняття.
Для визначення традиційних методів навчання у системі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів ми взяли за основу класифікацію Ю. Бабанського [10]
(методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, методи
стимулювання навчальної діяльності, методи контролю і самоконтролю).
У нашому дослідженні також було використано інтерактивні методи
навчання. Серед інтерактивних методів ми виділяємо метод дискусії, метод
проектування, метод «Мозкового штурму», «Асоціативний кущ», робота в малих
групах і парах, метод «Мозаїка», креативні методи тощо.
Окрім цього, ми виділили групу інноваційних методів, які є необхідними
при підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування
конструктивних умінь молодших школярів: метод інтеграції різних видів
мистецтв, метод ігрового дизайну, метод конструктивної співпраці учасників
творчої діяльності, метод проектів, інструктаж, ігрове моделювання творчих
завдань з акцентом на формування конструктивних умінь, метод ігрової
інсценізації навчальних ситуацій, метод побудови студентами індивідуальної
траекторії форування конструктивних умінь молодших школярів, проектипрезентації

авторських

розробок,

планів,

програм,

сценаріїв

масових
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розважальних заходів – які сприяють розвитку творчості, креативності,
ініціативності, самостійності майбутніх учителів початкової школи.
Специфіка змісту та процесу підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів зумовлюють
необхідність комплексного застосування засобів навчання – «допоміжних
матеріальних засобів з їх специфічними дидактичними функціями» [295, с. 140].
Серед загальновизнаних (традиційних) засобів ми виокремили підручники та
посібники, наочність, спеціальні технічні засоби навчання, аудіо-, відеотехніку,
інтернет-ресурси [295]. Цей ряд можна доповнити засобами навчання на базі
інформаційних технологій, які останнім часом пройшли широку апробацію у
вищих навчальних закладах: навчальні комп’ютерні мережі, засоби мультимедіа,
навчальні програми та комп’ютерні підручники, тощо. Оскільки їх досить
широко використовують у процесі підготовки майбутніх учителів початкової
школи, ми їх будемо відносити до традиційних. Окрім цього, ми виділили
специфічну групу засобів, які необхідні для організації практичних занять з
курсу «Трудове навчання з практикумом» – матеріали для конструювання та
моделювання словесних та текстових картинок, колекції паперу і картону, ниток
і тканин, природних та штучних матеріалів, металів, інструментів, пристроїв,
виробів та ін.
Результативний блок моделі підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів описує
очікуваний результат – перевірку рівня готовності студентів до зазначеної
діяльності.

Критерії

(мотиваційний,

когнітивний,

творчо-діяльнісний,

результативно-рефлексивний) та рівні готовності (низький, достатній і високий)
складають основу результативного блоку авторської моделі підготовки
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів. Детальніше вони представлені у параграфі 2.1.
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних

умінь молодших школярів, на наш погляд, повинна
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здійснюватися протягом усього періоду навчання у вищій школі і відповідно до
обгрунтованої нами моделі є процесом поетапним.
Поняття «етап» тлумачиться як певна складова означеної системи, яка
характеризується визначеною метою, завданнями та застосуванням сукупності
змісту, форм, методів та засобів, які сприятимуть ефективності системи, а також
є основою для реалізації наступних етапів даної системи [292].
Поетапність

підготовки

майбутнього

вучителя

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів передбачає:
І етап – підготовчий: передбачав виокремлення та доповнення психологопедагогічних дисциплін та фахових методик завданнями для самостійної роботи,
які зорієнтовані на методичну підготовку фахівців початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів;

активізацію

самостійного пошуку студентів. Мета даного етапу – цілеспрямовано розвивати
емоційну

зацікавленість

майбутніх

фахівців

в

оволодінні

методикою

формування конструктивних умінь молодших школярів під час вивчення
навчальних предметів початкової школи.
ІІ

етап

–

теоретичний:

передбачав

максимальну

наближеність

теоретичного змісту дисципліни «Трудове навчання з практикумом» до проблеми
формування конструктивних умінь молодших школярів. Мета даного етапу –
пробудити інтерес у студентів до формування конструктивних умінь молодших
школярів на уроках трудового навчання, сформувати спеціальні знання та деякі
практичні уміння, необхідні для ефективного формування конструктивних умінь
молодших школярів, активізувати ціннісно-емоційну та мотиваційну сфери
особистості. Основою для цього етапу були лекційні заняття з навчальної
дисципліни «Трудове навчання з практикумом».
ІІІ етап – творчо-практичний: передбачав створення креативного
середовища взаємодії викладача і студентів під час конструктивної діяльності,
орієнтованого на формування у майбутніх учителів початкової школи умінь та
навичок, необхідних для процесу формування конструктивних умінь молодших
школярів, оволодіння методами формування конструктивних умінь молодших
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школярів. Даний етап охоплював практичні заняття навчальної дисципліни
«Трудове навчання з практикумом», а також період проходження педагогічної
практики, під час якої студенти апробували набуті знань та уміння з формування
конструктивних умінь молодших школярів.
ІV етап ‒ результативний.
У процесі дослідження ми прийшли до висновку, що всі етапи системи
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів взаємопов’язані та взаємозалежні:
реалізація наступного етапу спирається на результати, досягнуті на попередніх,
а успішність кожного стимулює вдосконалення інших.
В логіці формування готовності майбутніх та її компонентів нами були
виділені такі компоненти підготовки – мотиваційно-ціннісний, когнітивний,
особистісно-процесуальний, креативний, рефлексивно-оцінний, які описані в
параграфі 1.3.
Проведений теоретичний аналіз особливостей підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів спричинює необхідність обґрунтування організаційно-педагогічних
умов, які забезпечать її дієвість та ефективність. Для цього насамперед з’ясуємо
сутність поняття «організаційно-педагогічна умова».
У професійній педагогіці під педагогічними умовами розуміють
сукупність

факторів,

норм,

правил,

які

забезпечують

оптимальне

функціонування педагогічного процесу загалом чи окремих його елементів [261].
Ефективність підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

забезпечують

організаційно-педагогічні умови:
− формування внутрішньої позитивної мотивації у студентів на організацію
процесу формування конструктивних умінь молодших школярів;
–

міждисциплінарне інтегрування дисциплін з метою забезпечення єдності та
взаємовідповідності підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів;
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–

створення креативного середовища для конструктивної творчої діяльності
викладача та студентів;

–

удосконалення професійних умінь під час проходження студентами освітньої
практики.
Результатом моделі є сформована готовність майбутніх учителів

початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Таким чином, на основі вивчення науково-педагогічної літератури та
емпіричного досвіду майбутніх фахівців початкової школи нами спроектовано
модель

професійної

підготовки

майбутніх

учителів

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів, що охоплює такі компоненти: мета і
завдання підготовки, методологічні підходи та специфічні принципи, зміст
підготовки, комплекс інноваційних форм та методів, етапи підготовки,
компоненти підготовки, організаційно-педагогічні умови підготовки, критерії та
показники визначення рівнів сформованості готовності, результат підготовки.
Взаємозумовленими блоками моделі професійної підготовки майбутніх
учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів є цільовий,
методологічний,
модель

змістово-діяльнісний,

професійної

підготовки

результативний.

майбутніх

учителів

Охарактеризована
до

формування

конструктивних умінь молодших школярів та її впровадження в освітній процес
експериментальних груп дали змогу сформувати в студентів готовність як
професійне новоутворення шляхом використання змісту, підібраних форм
роботи, методів навчання з урахуванням особливостей організації освітнього
процесу у вищому педагогічному навчальному закладі.
Створена модель реалізується поетапно та потребує експериментальної
перевірки на основі розробленого діагностичного інструментарію.
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3.2. Етапи підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів
З метою експериментальної перевірки ефективності розробленої моделі
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів було проведено формувальний
експеримент.
Для проведення експериментального дослідження було сформовано 2
групи студентів контрольну та експериментальну зі студентів 3 та 4 курсу
спеціальності «Початкова освіта» Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича, які брали участь у формувальному етапі експерименту.
У

процесі

дотримувалися

їх

відбору

експериментальної

кількісної

та

якісної

й

контрольної

репрезентативності.

груп

ми

Перевірка

однорідності утворених для формувального експерименту експериментальної та
контрольної груп, тобто правильності вибірки, здійснювалась за допомогою
методу математичної статистики, а саме критерій Пірсона  2 .
Далі відбувалося впровадження дослідно-експериментального навчання за
розробленою моделлю формування готовності майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів та з
дотриманням означених педагогічних умов, підходів, принципів, методів, форм
та засобів професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
Процес навчання студентів, які увійшли до контрольної групи,
здійснювався за традиційною схемою професійної підготовки.
У процесі навчання студентів, які увійшли до експериментальної групи,
використовувалися експериментальні матеріали, які зорієнтовані на методичну
підготовку фахівців початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів: доповнення психолого-педагогічних дисциплін та фахових
методик завданнями для самостійної роботи; удосконалена та розширена
навчальна програма до курсу «Трудове навчання з практикумом» для студентів
спеціальності

«Початкова

освіта»

(методичні

розробки

лекційних

та
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інтегрованих практичних занять, система форм та методів, творчих проектів
конструктивної діяльності студентів, завдання для самостійної роботи);
методичні рекомендації, щодо формування конструктивних умінь молодших
школярів; завдання до педагогічної практики.
Реалізація розробленої нами моделі підготовки майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів
передбачала наступні етапи цієї роботи:
–

підготовчий етап передбачав виокремлення та доповнення психолого-

педагогічних дисциплін та фахових методик завданнями для самостійної роботи,
які зорієнтовані на методичну підготовку фахівців початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів;

активізацію

самостійного пошуку студентів. Мета даного етапу – цілеспрямовано розвивати
емоційну

зацікавленість

майбутніх

фахівців

в

оволодінні

методикою

формування конструктивних умінь молодших школярів в освітньому процесі
початкової школи. Даний етап реалізувався під час виконання завдань
самостійної роботи вище зазначених дисциплін;
–

теоретичний етап передбачав формування у студентів мотивації до

формування конструктивних умінь молодших школярів, чітких уявлень про суть
конструктивних умінь, формування спеціальних знань, умінь та навичок,
необхідних для формування конструктивних умінь молодших школярів.
Основна робота з підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів проводилась під час
лекційних занять навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом»;
–

творчо-практичний етап: передбачав створення креативного середовища

взаємодії викладача і студентів під час конструктивної діяльності, орієнтованого
на формування у майбутніх учителів початкової школи умінь та навичок,
необхідних для процесу формування конструктивних умінь молодших школярів,
оволодіння методами формування конструктивних умінь молодших школярів.
Даний етап охоплював практичні заняття навчальної дисципліни «Трудове
навчання з практикумом», а також період проходження педагогічної практики,
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під час якої студенти апробували набуті знань та уміння з формування
конструктивних умінь молодших школярів;
–

результативний етап.
Проведенню роботи на підготовчому етапі передував аналіз змісту

робочих навчальних планів напряму підготовки «Початкова освіта», який дав
можливість виявити навчальні дисципліни циклу професійної і практичної
підготовки, які входили до цих програм, а також розкрити їх потенціал для
реалізації основних завдань процесу підготовки студентів формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Варто відзначити, що при організації формувального етапу експерименту
було враховано традиції організації навчального процесу, які склалися на
факультетах, а підготовка до формування конструктивних умінь органічно
ввійшла до загального контексту, доповнюючи, збагачуючи та уточнюючи його.
У процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін та фахових
методик студенти експерементальної групи виконували завдання самостійної
роботи, які зорієнтовані на методичну підготовку фахівців початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Доповнення змісту зазначених дисциплін було спрямоване на розвиток
емоційної

зацікавленості

майбутніх

фахівців

в

оволодінні

методикою

формування конструктивних умінь молодших школярів.
Так, до змісту курсу «Загальна психологія» було додано завдання
проаналізувати особливості психологічного та індивідуально-типологічного
розвитку дитини молодшого шкільного віку та визначити їх вплив на
формування конструктивних умінь.
Вивчаючи курс «Вікова психологія», студенти виконували наступні
завдання: проаналізувати психічний розвиток учнів та визначити його вплив на
формування конструктивних умінь молодших школярів на різних вікових етапах
молодшого шкільного віку; визначити вплив ігрової діяльності на формування
конструктивних умінь молодших школярів на різних етапах початкового
навчання.
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У процесі вивчення курсу «Психологія педагогічна» студенти виконували
такі завдання для самостійної роботи: описати внутрішні та зовнішні фактори
навчання, які впливають на процес формування конструктивних умінь;
розробити зміст бесіди, з метою з’ясування ставлення молодшого школяра до
ігрової діяльності (наприклад, що стимулює до гри, сюжет і зміст ігор, тривалість
ігор тощо).
Одним із завдань курсу «Основи психодіагностики» є оволодіння
студентами

знаннями

основних

психологічних

методик

діагностування

особистості учня початкової школи та формування у них умінь застосовувати ці
знання на практиці. В аспекті нашого дослідження уміння здійснювати
діагностику рівня розвитку конструктивних умінь молодших школярів є
показником готовності майбутнього вчителя до їх формування. Формуванню
умінь діагностики сприятиме виконання студентами таких завдань: підбір
методик на визначення креативності молодшого школяра та рівня розвитку їх
конструктивних умінь; опрацювання методики визначення рівня обдарованості
молодших

школярів

(за

В.

Тименком),

дослідження

особливостей

опосередкованого запам’ятовування і його продуктивності, а також характеру
мовленнєвої діяльності, рівня сформованості понятійного мислення молодших
школярів та проведення її на прктиці (додатки С – С3).
Під час вивчення курсу «Загальні основи педагогіки» студентам було
запропоновано завдання для самостійної роботи написати твір-роздум на
тему:«Роль вчителя у формування конструктивних умінь учнів (творча робота);
визначити професійно значущі якості особистості вчителя початкової школи, які
є важливими у формуванні конструктивних умінь молодших школярів;
розробити професіограму вчителя у контексті підготовки до формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Навчальний курс «Дидактика» є надзвичайно важливим у професійнопедагогічній підготовці майбутніх учителів початкової ланки. Під час його
вивчення студенти оволодівають знаннями про загальні закономірності
організації навчально-пізнавального процесу у початковій школі, про принципи,
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форми, методи, прийоми та засоби навчання; набувають умінь планувати та
проводити уроки у початковій школі, аналізувати власну діяльність та діяльність
учнів. Знання та уміння, одержані студентами у процесі вивчення дидактики, є
базовими для вивчення ними методик викладання навчальних дисциплін
початкової школи та проходження активної педагогічної практики. Під час
вивчення цього курсу студентам було запропоновано для самостійного
опрацювання такі завдання: підібрати види ігрових завдань, що сприяють
сенсорному розвитку молодших школярів, процесів мислення та мовлення;
проаналізувавши зміст Державного стандарту початкової загальної освіти
визначити потенціал навчальних предметів, зміст яких сприяє формуванню
конструктивних умінь молодших школярів; визначити закономірності та
принципи навчання, важливі для процесу формування конструктивних умінь
молодших школярів; з групи традиційних та інноваційних методів та форм
навчання виділити ефективні для формування конструктивних умінь молодших
школярів; розробити план-конспект нетрадиційного уроку, спрямованого на
формування конструктивних умінь учнів початкової школи.
Під час вивчення курсу «Педагогічні технології у початковій школі»
студенти ознайомлюються з різноманітними педагогічними технологіями,
вчаться критично їх оцінювати, використовувати окремі педагогічні технології
або їх елементи у власній педагогічній діяльності (під час складання планівконспектів уроків та їх проведення на практичних заняттях). Варто звернути
увагу студентів на педагогічні технології, спрямовані на творчий розвиток учнів.
У зв’язку з цим студентам було запропоновано такі завдання для самостійної
роботи: визначити можливості інтерактивних методів навчання у формуванні
конструктивних умінь учнів початкової школи; підібрати комплекс творчих ігор
(сюжетно-рольові,

фантазування,

конструювання,

театралізовані,

ігри

з

елементами праці) для формування конструктивних умінь молодших школярів;
розробити тематику проктів формування конструктивних умінь у процесі
вивчення різних навчальних предметів.
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Цікавим, на наш погляд, є правило І. Беха [126], суть якого він трактує
наступним чином: всі навчальні цінності (визначення, правила, формули) як
абстрактні треба намалювати засобами різних видів мистецтва: образотворчого,
літературного, декоративно-прикладного, музичного, театрального.
Ми вважаємо, що це правило можна використовувати у контексті
формування конструктивних умінь студентів. Зокрема, студенти, які брали
участь у педагогічному експерименті під час вивчення фахофих методик
виконували такі завдання: пояснити правила, визначення, формули за допомого
казкових персонажів або казкових ситуацій; підготувати до казки наочність, яка
б допомагала дітям сприймати матеріал; виконати словесні замальовки до
певного правила чи визначення; інсценізація казки або уривків із знайомих казок,
для пояснення правил або визначень; придумування нових казок з відомими
персонажами; пояснення навчального матеріалу через відтворення казки з
використанням виготовленого лялькового театру або інших засобів декоративноприкладного мистецтва тощо.
Отже, викладені вище положення приводять дозволяють зафіксувати такий
принцип проектування змісту підготовки майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів як надання пріоритету досвіду
розробки образів, абстрактних навчальних цінностей засобами мистецтва:
правил, визначень, формул тощо.
Так, до змісту курсу «Методика навчання української мови», «Розвиток
мовленнєвої

діяльності

молодших

школярів»,

«Методика

навчання

літературного читання» було включено такі завдання для самостійної роботи
студентів: проаналізувавши зміст чинної навчальної програми з української мови
та

літературного

читання,

визначити

можливості

щодо

формування

конструктивних умінь молодших школярів; розробити план-конспект уроку
літературного читання (української мови) та провести його фрагмент з акцентом
на

формування

конструктивно-мовленнєвих

умінь;

підібрати

комплекс

мовленнєвих вправ, словесних ігор ефективних для формування проектномовленнєвих умінь; скласти пояснення сутності мовних понять та правил
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засобами мистецтва (літературного, образотворчого, декоративно-прикладного
та ін.)
До змісту курсу «Методика навчання освітньої галузі «Математика» було
включено наступні завдання для самостійної роботи студентів: проаналізувавши
зміст чинної навчальної програми з математики, визначити можливості щодо
формування конструктивних умінь молодших школярів; розробити планконспект уроку, зміст та методика проведення якого сприяли розвитку
конструктивних умінь молодших школярів; підібрати творчі завдання з метою
формування конструктивних умінь на уроках математики; скласти задачі для
математичної вікторини; скласти пояснення сутності математичних понять та
правил засобами мистецтва (літературного, образотворчого, декоративноприкладного та ін.)
Зміст курсу «Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою
викладання» було доповнено наступними завданнями для самостійної роботи:
проаналізувавши зміст чинної навчальної програми «Мистецтво» визначити
можливості щодо формування конструктивних умінь молодших школярів;
розробити сценарій, підібрати проектно-художнє та технічне оформлення
факультетського виховного заходу (робота в групах з метою формування
конструктивних умінь у студентів).
Важливе значення у підготовці майбутніх фахівців початкової школи
займає курс «Образотворче мистецтво з методикою викладання», оскільки його
зміст забезпечує підготовку учителів до формування конструктивно-художніх
умінь молодших школярів. До змісту зазначеного курсу було включено такі
завдання для самостійної роботи студентів: проаналізувавши зміст чинної
навчальної програми з образотворчого мистецтва, визначити можливості щодо
формування конструктивних умінь молодших школярів; розробити планконспект уроку образотворчого мистецтва з акцентом на формування
конструктивно-художніх умінь молодших школярів; розробити план-конспект
інтегрованого уроку образотворчого мистецтва, літературного читання та
трудового навчання, спрямованого на формування конструктивних умінь,
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продемонструвати його фрагмент на практичному занятті, проаналізувати та
обговорити план-конспект та проведений фрагмент уроку; підібрати творчі
завдання

з

метою

формування

проектно-художніх

умінь

на

уроках

образотворчого мистецтва; скласти пояснення сутності мистецьких понять та
правил засобами мистецтва (літературного, образотворчого, декоративноприкладного та ін.)
Результати самостійної роботи обгорювались під час семінарських та
практичних занять зазначених дисципін з використанням інтерактивних методів
навчання.
Проаналізовані дисципліни у професійній підготовці вчителів початкової
школи охоплюють завдання, які лиш частково знайомлять студентів з процесом
формування конструктивних умінь молодших школярів. Значно ширші
можливості у цьому плані має навчальна дисципліна «Трудове навчання з
практикумом». У структурі курсу можлива інтеграція мовленнєво-творчих,
образотворчих та предметно-перетворювальних завдань, з метою забезпечення
готовності

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів.
Таким чином, у процесі дослідження ми дійшли висновку, що вирішити
проблему підготовки майбутніх учителів початкової школи можна на базі
навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом». Тому лекційні та
практичні заняття курсу стали основою для реалізації теоретичного та творчопрактичного етапів підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Навчальна програма «Трудове навчання з практикумом» була доповнена
теорію та практичними завданнями для конструктивної діяльності через
мовленнєву, графічну і предметно-перетворювальну творчість з метою
підготовки

майбутніх

учителів

початкової

школи

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання
(додаток М).

137
У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:
сутність та зміст конструктивних умінь; форми, методи, засоби, інноваційні
техніки ефективного формування конструктивних умінь молодших школярів;
функціональні можливості ігрового дизайну у формуванні конструктивних умінь
молодших школярів, види дизайну; структуру конструктивної діяльності та
особливості її організації.
Студенти повинні уміти: розробляти та проводити уроки формування
конструктивних умінь молодших школярів; використовувати інноваційні форми
та методи навчання; підібрати творчі завдання та ігри з метою формування
конструктивних умінь на уроках трудового навчання; інтегрувати уроки
трудового навчання з іншими предметами початкової школи з метою
формування конструктивних умінь учнів.
Детальніше
підготовки

розкриємо

майбутніх

особливості

учителів

реалізації

початкової

теоретичного

школи

до

етапу

формування

конструктивних умінь молодших школярів.
Теоретичний етап був спрямований на забезпечення умов, що
сприятимуть формуванню у студентів позитивного ставлення до формування
конструктивних умінь молодших школярів; ознайомленні студентів із сутністю
та структурою конструктивних умінь особистості; із теоретичними та
методичними особливостями формування конструктивних молодших школярів;
активізацію інтересу майбутніх учителів початкової школи до означеної
діяльності, заохочення і стимуляції до неї. Серед форм організації навчального
процесу використовувались лекція-презентація, лекція-дискусія, інтегровані
лекції, бінарна лекція, лекція-візуалізація, лекція-практикум тощо.
Формування у студентів внутрішньої позитивної мотивації до формування
конструктивних умінь молодших школярів відбувалося через зміст теоретичного
модуля навчального курсу «Трудове навчання з практикумом».
В контексті нашого дослідження позитивна мотивація – це спеціально
організовані дії викладача в умовах вищого навчального закладу, що спонукають
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студентів діяти, формують інтерес, викликаючи при цьому позитивні емоції і
переживання.
Суттєву роль при формуванні внутрішньої позитивної мотивації до
формування конструктивних умінь молодших школярів відіграє співробітництво
між викладачем і студентами, а також між самими студентами, яке у
навчальному процесі відбувається за допомогою виконання практичних завдань
конструктивної діяльності. На цьому етапі слід не забувати про величезні
можливості впливу навчального матеріалу на емоційний стан студентів.
Навчальний матеріал повинен мати новизну, актуальність, зв'язок із життям.
Проектування змісту підготовки майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів базувалось на принципі формування
позитивної установки, орієнтованої на успіх у процесі професійного навчання, що
передбачало створення студентом власної позитивної програми орієнтованої на
успіх у навчанні, емоційне налаштування на вивчення навчального матеріалу,
готовність до творчої співпраці з суб’єктами конструктивної діяльності,
використання інноваційних форм та методів навчання.
Для реалізації означеного принципу нами використано матеріал праці
О. Романовського, В. Михайличенко «Філософія досягнення успіху» [230], де
пропонується технологія вироблення емоційної стійкості і відчуття щастя. Ми
познайомили студентів з елементами цієї технології і дієво застосовували її
упродовж

ходу

дослідження.

Наприклад,

учили

студентів

асоціювати

педагогічний процес тільки з приємними відчуттями; використовувати
оптимальний рівень мотивації, замінювати негативне мислення на позитивне
через пізнання себе шляхом самоспостереження; зосереджувати і концентрувати
увагу на об'єктах роздуму; усвідомлювати, що емоції прямо залежать від
мислення; домагатися того, щоб кожне заняття у досягненні мети стати
професіоналом-вчителем було приємним; не забувати, що чим сильніша потреба,
то більша насолода при її задоволенні; дозволяти собі хоча б інколи «впадати в
дитинство», уникати слів «Я не можу»; намагатися бути собою, але кращими;
навчитися керувати природним «Я» за допомогою позитивного мислення:
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сформувати уяву про себе – це те, що формує нашу спрямованість на успіх чи
поразку: перш, ніж змінитися, нам необхідно побачити себе в новій ролі [257].
Проте

майбутньому

вчителю

також

необхідно

здійснювати

самодіагностику мотивації успіху в професійній діяльності та ії самооцінку.
Здійснювати діагностику можна за методикою О. Реана «Тест мотивації успіху
та невдач» та методикою вивчення самооцінки за допомогою процедури
ранжування [225; 257]. Так. на основі результатів проведення цих методик кожен
студент – майбутній вихователь може розробити власну програму, орієнтовану
на успіх, зокрема у професійній діяльності.
Отже, щоб задовольнити нові потреби, основною метою професійної
освіти

повинен

стати

розвиток

успішної

особистості,

формування

ії

інтелектуальної й духовної культури. Такий стиль виробляється лише під час
співпраці та взаємодії двох успішних сторін – успішного викладача та успішного
студента, де успіх другої сторони визначається успіхом першої. Таким чином,
формування позитивної установки особистості у контексті нашого дослідження
здійснювалось через:
–

професіоналізм викладача (знання предмету, загальний рівень культури,
уміння співпрацювати та взаємодіяти зі студентами, демократичний стиль
педагогічної діяльності, готовність до професійного та особистісного
зростання);

–

створення позитивної атмосфери на заняттях, що продукує позитивні емоції
у студентів, які дають змогу відчути радість, емоційний підйом,
задоволення, комфорт тощо;

–

переведення навчання у процес пошуку (підбір цікавого, актуального
матеріалу, виконання нестандартних завдань, програвання цікавих історій,
емоційну насиченість взаємодії, колегіальну підтримку тощо);

–

добір навчальних та практичних завдань з елементами новизни та
непередбачуваності;
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–

колективна співпраця, робота в парах та групах, де студенти працюють на
заняттях як справжні дослідники, науковці проводяться розумові розминки,
створюються ситуації вільного вибору, вирішують проблемні ситуації;

–

прогнозування

результатів

навчання

(можливість

на

практиці

використовувати інтерактивних методів та нетрадиційних форм навчання в
роботі з молодшими школярами, що сприятиме виникненню інтересу та
зацікавленості);
–

створення ситуації успіху на заняттях, яка впливатиме на рівень
задоволення навчанням, ставлення до навчання, оцінку складності
навчальної діяльності тощо;

–

адекватне структурування навчального матеріалу (аргументованість,
цікавість, новизна);

–

нестандартна організація навчальної діяльності.
Ознайомлення студентів з теоретичним матеріалом курсу відбувався під

час лекцій, саме тому вони мали викликати інтерес, зацікавити і в подальшому
змотивувати до більш детального вивчення теоретичних та методичних засад
формування конструктивних умінь молодших школярів.
У процесі вивчення курсу ми визначили переваги лекцій, а саме:
–

творча співпраця викладача і студентів;

–

можливість реалізувати спільну емоційну взаємодію;

–

активізація творчого мислення студентів, що є потужним фактором
розвитку особистості, визначає її готовність змінюватись, відмовляючись
від стереотипів;

–

урахування специфіки майбутньої професійної діяльності студентів;

–

економічність, раціональнісь.
У процесі вивчення курсу «Трудове навчання з практикумом» лекції

виконували такі функції:
–

інформаційно-пояснювальну, пов’язану з наданням значного обсягу
навчальної інформації, що давало можливість пояснити студентам базові
положення навчального матеріалу;
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–

мотиваційну, що проявляється в умінні викладача зацікавити студентів,
сформувати в них внутрішню мотивацію до формування конструктивних
умінь молодших школярів;

–

практично-зорієнтовану, що надає можливості студентам застосовувати
здобуті знання, уміння й навички на практиці у роботі з молодшими
школярами.
Акцент у викладанні лекційного матеріалу був зроблений на забезпеченні

позитивного емоційного фону сприйняття студентами навчальної інформації,
врахування їх індивідуальних особливостей та формуванні компетенцій, щодо
формування конструктивних умінь молодших школярів. Крім того, зусилля були
спрямовані на формування позитивної мотивації студентів – інтересу до
навчання, тематики, змісту навчального матеріалу, задоволення від можливостей
пізнання себе та предмету, адже висока позитивна мотивація може відігравати
роль компенсаторного фактора у випадку недостатньо високих спеціальних
здібностей чи рівня підготовленості. Викладач прагнув до її формування і
розвитку, використовуючи для цього емоційну форму викладу наукової
інформації, різні види наочності; застосовував комп’ютерні технології, що
сприяло зацікавленню змістом та формою подання навчального матеріалу, та
створював проблемні ситуації. Водночас здійснювалася інтенсивна робота щодо
формування системи фахових знань та розкриття їх потенційних можливостей
(розвиток мислення, уяви, пам’яті, емпатії, комунікативних умінь тощо),
створювалась творча інноваційна атмосфера, підтримка нових ідей та
педагогічних проектів студентів.
Нами використовувались різні види лекцій: проблемна лекція, лекціядискусія, інтерактивна лекція, лекція-візуалізація, лекція-презентація, лекціяпрактикум, які урізноманітнювали процес навчання у вищому навчальному
закладі, стимулюючи розумову діяльність студентів і підвищуючи якість їхньої
підготовки.
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Зміст лекційних занянь курсу «Трудове навчання з практикумом» було
доповнено матеріалом щодо методики формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Під час вивчення теми «Сучасні тенденції розвитку методики трудового
навчання як педагогічної науки та навчального предмета» студенти мали
можливість проаналізувати законодавчу базу змісту трудового навчання в
початковій школі, щодо можливостей формування конструктивних умінь
молодших школярів, проаналізувати розвиток дизайн-освіти в Україні та за
кордоном. Щоб зацікавити студентів і створити особливу атмосферу, ми
проводили це заняття у формі лекції-презентації.
У змісті теми «Психолого-педагогічні основи формування трудових дій у
молодших школярів» майбутні учителі початкової школи з’ясовували питання
щодо сутності поняття «конструктивні уміння молодших школярів», аналізували
їх структуру та психолого-педагогічні особливості їх формування у дітей
молодшого шкільного віку.
На занятті акцентувалася увага на тому, що формування конструктивних
умінь – це багатоаспектний, складний процес, для якого значущими є розвиток
мотиваційної, інтелектуальної, емоційно-вольової та комунікативної сфер
молодших школярів, а також особливості перебігу психічних процесів. У процесі
ігрової конструктивної діяльності школярів активізується їхня творча уява,
фантазія, збагачується емоційно-почуттєва сфера, здатність творити красу в
навколишньосу світі.
Під час вивчення теми «Методи та форми організації навчально-виховного
процесу з трудового навчання» студенти дізнавалися про особливості побудови
традиційного уроку трудового навчання, на якому, в першу чергу, здійснюється
формування конструктивно-художніх та конструктивно-технічних умінь, так і
нетрадиційні форми організації уроків трудового навчання: урок у формі
дидактичної дизайн-гри чи свята, урок-екскурсія за межами навчального закладу
з відвідуванням виробництва в різних видах дизайну, урок-віртуальна
прогулянка, тематичні вечори. Ці форми організації навчання сприяють
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активізації ігрової конструктивної діяльності учнів, у процесі якої можливе
оволодіння конструктивними уміннями молодшими школярами.
Матеріал подавався у формі проблемної лекції, оскільки запропонована
тема містить велику кількість інформації. Студенти експерементальної групи
проявили власну ініціативу при пошуку потрібного матеріалу. Читання
проблемної лекції орієнтувало їх на співробітництво, співтворчість та довіру між
викладачем і студентами, унаслідок якого останні здійснювали активні дії щодо
здобуття знань, тобто студенти здобували знання через дію, активне мислення,
спільну працю над розв’язанням поставленої проблеми.
Важливим питанням розглядалися методи формування конструктивних
умінь молодших школярів на уроках трудового навчання, які мають свої
специфічні риси, що характеризуються особливістю пізнавальної діяльності
молодших школярів, характером технічних процесів, розвитком політехнічного
мислення та конструктивних умінь. На занятті увага студентів зосереджувалась
на традиційних та інноваційних методах, а також методах, які дозволяють
проектувати уроки з елементами гри та проблемних ситуацій.
Тема була розроблена у формі інтерактивної лекції, яка мала не тільки
інформаційний, але і проблемний, пошуковий характер, де отримання
необхідних знань відбувалося за допомогою діалогу викладача зі студентами.
Виняткове значення має використання на уроках трудового навчання
методу ігрового дизайну, що сприяє формуванню в молодших школярів
конструктивних умінь та спрямований на володіння способами виготовлення
виробів з різних матеріалів та у різних техніках. На практичному занятті
студенти мали можливість продемонструвати фрагмент використання методу
ігрового дизайну у структурі уроку трудового навчання.
У процесі розкриття теми «Урок як основна форма організації діяльності
учнів на уроках трудового навчання» студенти мали змогу здобували знання з
методики розробки та проведення уроків трудового навчання, мета яких –
формування конструктивних умінь молодших школярів, організація ігрової
конструктивної діяльності учнів початкової школи.
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Дану тему ми представили у формі лекції-практикум, під час якої студенти
конструювали розвивальну, освітню, виховну мету, особистісно розвивальні
конспекти

такого

уроку,

створювали

план

та

методику

формування

конструктивних умінь молодших школярів, демонстрували фрагменти уроку, у
якому поєднувались мовленнєвотворча, художня та предметно-перетворювальна
діяльність учнів та вчителя. У процесі заняття студенти мали можливість
коментувати та пояснювати побачене, що і викликало пізнавальну активність та
зацікавленість у студентів.
З метою набуття практичних умінь проектувати уроки трудового навчання
в початковій школі студенти розробляли інтегровані уроки трудового навчання
з іншими навчальними предметами (образотворче мистецтво, літературне
читання тощо), які сприяють синтезу конструктивних умінь (конструктивномовленнєвих,

конструктивно-художніх,

конструктивно-технічних).

Конструктивні педагогічні задачі забезпечували формування у майбутніх
вчителів уміння планувати проведення уроків, виховних заходів, добирати
методичний і дидактичний матеріал, аналізувати заняття під час педагогічних
практик. Приклади педагогічних задач конструктивного характеру: 1) виділіть
опорні знання, необхідні вчителю для проведення заняття з конструювання з
паперу і картону, природного матеріалу, тканини тощо; 2) складіть опорні схеми
з певних тем; 3) складіть план самоаналізу заняття.
Перевірялися завдання у формі мікровикладання, що надавало можливість
майбутнім учителям початкової школи виявити ініціативу, оригінальність,
самостійність, творчість, сприяло удосконаленню організаторських умінь під час
розв’язання педагогічних ситуацій, практичній реалізації набутих знань і
практичних умінь.
У змісті теми також було розкрито сутність поняття «дизайн», його види
та зв’язки з творчим розвитком молодших школярів. На занятті студенти
ознайомлювалися з дизайном як творчою діяльністю, метою якої є формування
гармонійного предметного середовища, що найбільш повно задовольняє
матеріальні та духовні потреби людини, органічну єдність користі і краси,
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функції і форми. Саме дизайн є синтезуючим, об’єднуючим й інтегруючим
засобом, що забезпечує здатність відкрито і без страху виражати власні ідеї,
почуття та фантазії, є виразником ставлення людини до навколишнього світу,
зближує матеріальне виробництво і мистецтво.
У процесі розкриття теми студенти знайомилися з методикою ігрового
проектування (ігродизайну), поєднували словесну, графічну і предметну
інформацію у власній дизайн-діяльності, навчалися формувати сприятливе
середовище для дизайн-діяльності на уроках трудового навчання відповідно до
різних середовищ життєдіяльності: реалістичне (природа, техніка), соціальнохудожнє (люди, художні образи), інтелектуальне (знаки інформації), підбирали
мовленнєво-творчі,

образотворчі,

предметно-перетворювальні

ігри

для

формування конструктивних умінь молодших школярів.
З метою закріплення переконань щодо значення проектно-конструктивної
діяльності учнів на уроках трудового навчання як засобу формування їх
конструктивних

умінь

студентам

пропонувалося

підготувати

есе,

яке

підкріплювалися презентацією. Орієнтовними темами для есе були такі:
«Потенціал ігрової конструктивної діяльності на уроках трудового навчання»,
«Ігровий дизайн – метод формування конструктивних умінь молодших
школярів».
Водночас на заняттях студентам була надана можливість самим розробити
нові оригінальні проекти з елементами дизайну, які, на їхню думку, були б
цікавими та ефективними у формуванні конструктивних умінь молодших
школярів. Проекти були індивідуальними та колективними. Цікавою та
захоплючою справою було виконання студентами дизайнерських проектів:
«Місто майбутнього», «Будинок моєї мрії», «Одяг фантастичних героїв» та ін.
Наступне лекційне заняття було присвячено вивченню теми «Засоби та
обладнання трудового навчання в початковій школі». На лекції детально
розглядалися особливості облаштування робочої кімнати та робочого місця
молодших школярів для трудового навчання. Особлива увага студентів
зверталася на роль ігрового середовища, як сприятливого для конструктивної
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діяльності молодших школярів. Перед студентами ставилось завдання
запропонувати власний варіант оснащення шкільного кабінету як середовища
для конструктивної діяльності молодших школярів.
На наступному лекційному занятті розглядалися додаткові форми
позаурочної діяльності молодших школярів: індивідуальні роботи (спрямовані
на вдосконалення конструктивних умінь учнів під керівництвом вчителя),
створення гуртків та дизайн-студії, масові заходи (залучення учнів до спільної
діяльності з кваліфікованими спеціалістами з різних галузей дизайну у рамках
майстер-класів, конкурси на найкращу тематичну дизайн-композицію з різних
матеріалів, виставки-композиції дитячих робіт, свята, ранки тощо). Для
закріплення лекційного матеріалу студенти розробляли та презентували власні
проекти гуртка з ігрового дизайну для учнів початкової школи, завдання якого
забезпечують формування конструктивних умінь.
На думку науковців, лекція привчає студентів сприймати готові думки,
змушує їх займати позицію об’єкта навчального процесу, гальмує їхню
активність, розвиток внутрішньої мотивації, спроможна задіяти тільки деяку
частину слухачів, адже рівень їхнього розвитку, інтереси, потреби і ціннісні
орієнтації є відмінні. Саме тому поряд з нею необхідно застосовувати інші форми
організації

навчання:

семінарські,

практичні

заняття,

що

активізують

самостійну, творчу пошуково- дослідницьку діяльність студентів [123; 196; 200;
295].
Зупинимося докладніше на семінарському занятті. Семінар – це
«особлива форма організації занять з метою формування умінь і навичок
самостійної роботи, аналізу літератури, виявлення системи знань, а також з
метою систематизації та узагальнення знань, оцінки умінь і навичок» [200].
Особливістю семінару як форми навчальних занять є:
–

активна участь самих студентів у з'ясуванні сутності проблем, питань, що
були запропоновані на розгляд, самостійний пошук цікавої достовірної
інформації;

–

можливість вільно висловлюватися під час занять;
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–

можливість застосовувати інтерактивні та креативні методи навчання, які
викликають особливий інтерес у студентів;

–

виконання практичних завдань.
Проведення семінарських занять зі студентами експериментальної групи

проводилось як у традиційній, так і нетрадиційних формах. Серед найбільш
розповсюджених були такі: семінар запитань і відповідей; семінар-доповідь;
семінар-обговорення; семінар-диспут; тощо. Розглянемо їх детальніше.
Найбільш розповсюдженим видом семінарського заняття був семінар
«питання-відповідь». Мета такого семінару полягала в перевірці глибини знань
студентів усього комплексу завдань самостійної роботи, запропонованих на
розгляд. Для повної відповіді студенти мали проаналізувати суть досліджуваного
явища, склавши чітке уявлення про нього. Творчі запитання та завдання
побудовані за принципами логіки, пробуджували інтерес та викликали бажання
у студентів дослідити запропоноване під час проходження педагогічної практики
«Пробні уроки та заняття».
Заняття у формі семінару-доповіді вимагало ґрунтовної попередньої
підготовки як викладача, так і студентів. Студентам ми пропонували підготувати
«цікаві доповіді» з проблеми формування конструктивних умінь молодших
школярів, вивчаючи при цьому досвід різних країн. Під час виступу доповідача,
який викладав свої думки, решта студентів уважно слухали, для того, щоб бути
готовими

доповнювати,

підтверджувати

чи

спростовувати

викладене.

Наприкінці заняття студенти оцінювали доповідачів, основним критерієм при
цьому був цікавий фактичний матеріал.
Особливість семінарського заняття у формі семінару-обговорення
полягала в тому, що студенти здійснювали колективне обговорення питань, які
були винесені на самостійне опрацювання, відповідно до теми. Повноцінна
участь в обговоренні потребувала попередньої ретельної підготовки студентів,
задля повного усвідомлення й формулювання власної думки.
Ще одним варіантом нестандартного заняття був семінар, близький до
доповіді за змістом і методикою проведення, – семінар «обговорення рефератів
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або творчих проектів», головною метою якого був розвиток умінь і навичок
самостійного добору матеріалу, аналізу й виділення головного в його змісті.
Під час організації семінарських занять зі студентами ми використовували
тестовий контроль, який був важливим інтерактивним елементом кожного
заняття, що давав змогу здійснювати різні види контролю: поточного,
тематичного, модульного та підсумкового. Тестування надавало можливість
оцінювати студентів у випадку самостійного вивчення питань курсу поза
межами аудиторії.
Кожний тест складався із завдань трьох рівнів складності. Завдання І рівня
були спрямовані на вибір правильних лаконічних відповідей щодо термінів,
визначень і концепцій; запитання II рівня вимагали зіставлення ключових понять
та їх характеристик; запитання III рівня потребували достатньо широкого
творчого викладу.
Отже, семінарські заняття розвивають уміння мислити, аналізувати,
узагальнювати, порівнювати, опрацьовувати велику кількість інформації,
розкриваючи творчий потенціал студентів.
У практиці підготовки майбутніх учителів початкової школи разом із
лекційними

та семінарськими

заняттями

курсу «Трудове навчання

з

практикумом» широко використовувались і практичні заняття, під час яких
студенти свої теоретичні знання акумулювали в практичну діяльність, яка
втілювалась у створених ними предметах навколишнього світу.
Практичні заняття (грец. prakticos – діяльний) – це форма навчального
заняття, на якому педагог організовує детальний розгляд студентами окремих
теоретичних положень навчальної дисципліни і формує вміння і навички їх
практичного застосування шляхом виконання певних завдань [298, с. 34].
Важливою перевагою практичних занять порівняно з іншими видами
аудиторної навчальної роботи є інтеграція теоретичних знань, з практичними
уміннями та навичками. Виконання практичних робіт вимагає від студентів
творчого підходу, глибоких знань з навчального матеріалу й усвідомлення
внутрішньої мотивації.
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Інтегровані

практичні

заняття

з

набуття

студентами

досвіду

конструктивної діяльності стали основою для реалізації творчо-практичного
етапу, який передбачав створення креативного середовища конструктивної
діяльності викладачів та студентів орієнтованого на формування у майбутніх
учителів початкової школи умінь та навичок, необхідних для процесу
формування конструктивних умінь молодших школярів, оволодіння методикою
конструктивної діяльності учнів та використання методу ігрового дизайну.
Креативне середовище визначають як «спеціально змодельовані умови, що
спонукають до створення оригінального, нестандартного, нового продукту
соціальної важливості; воно має бути динамічним, інтегрованими, особистісно
орієнтованим» [105].
У нашому розумінні креативне освітнє середовище – спеціально
організоване середовище для конструктивної діяльності, що надає студентам та
викладачу можливість для співтворчості, саморозвитку.
Таке середовище надає можливість кожному студенту сформувати
індивідуалізовано спрямовану освітню траєкторію (самостійно або за допомогою
викладача) з вибором форм, методів і засобів навчання, що найбільше
відповідають його потребам і можливостям. При цьому мають бути враховані
соціально-психологічні особливості кожного конкретного студента, його
потенційні можливості, бажання, нахили, здібності, стиль і манера спілкування
тощо.
Вважаємо, що креативне освітнє середовище має бути особистісно
орієнтованим і пов’язаним з креативним освітнім процесом, у якому головною є
діяльність студента, спрямована на самостійне розширення предметних знань та
на пошуково-дослідницьку пізнавальну діяльність.
При створенні креативного освітнього середовища варто брати до уваги:
–

особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх педагогів, у процесі
якого особистість є головною метою та вищою цінністю освіти;

–

мотиваційну спрямованість особистості кожного студента (постановку
конкретних цілей та планування дій);
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–

актуальність, новизну, доступність, цікавість, складність вивчених знань,
можливість їх застосування на практиці;

–

використання інноваційних форм, методів і технологій навчання.
Резюмуючи зазначене вище, креативне середовище має формувати: уміння

цілісно бачити проблему та моделювати шляхи її розв’язання; оригінальність та
нестандартність під час вирішення поставлених завдань; уміння аналізувати,
конкретизувати, синтезувати, інтегрувати та абстрагувати; упевненість у своїх
силах.
При цьому викладачам необхідно: заохочувати будь-який прояв ініціативи
студентів; створювати у студентському колективі атмосферу взаємодії,
взаєморозуміння та взаємодопомоги; надавати максимальну свободу у
навчальному процесі; створювати на заняттях ситуації успіху; стимулювати
прояв позитивних емоцій, оскільки вони сприятимуть розвитку креативності
студентів; розвивати уяву, творче мислення; використовувати проблемні методи
навчання, стимулюючи студентів до нових відкриттів; заохочувати прагнення до
самовдосконалення, до вивчення і розуміння свого «Я»; створювати на заняттях
ситуації, що вимагають ухвалення нестандартних рішень; використовувати
нетрадиційні форми і методи навчання: метод проектів, ділові ігри,
мультимедійні технології та ін.
Отже, правильно організоване креативне освітнє середовище на базі
практичних занять курсу «Трудове навчання з практикумом» дасть змогу
підвищити мотивацію студентів та розкрити їх творчий потенціал, який є
важливим у формуванні конструктивних умінь молодших школярів.
Серед інноваційних форм навчання підростаючого покоління, найбільш
доцільними у підготовці майбутніх учителів початкових класів до формування
конструктивих умінь молодших школярів ми визначили наступні: інтегровані
практичні заняття з набуття студентами досвіду конструктивної діяльності,
заняття-спектакль, майстер-клас, засідання творчих груп, сюжетно-рольові,
ділові та навчальні ігри та ін.
В основу інтегрованих практичних занять лягла ідея синтезу художніх
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видів

діяльності

(мовленнєвотворчої,

образотворчої,

предметно-

перетврорювальної). Цікавість до інтегрованих занять в ході підготовки студенів
визначалася тим, що в ході одного заняття постійно відбувалась зміна діяльності,
причому ця діяльність розгорталась за одним сюжетом.
На основі аналізу державних нормативних документів, серед низки вимог
щодо вмінь студентів у процесі інтегрованої практичної діяльності визначаємо
ті, які пов’язані з ігровою конструктивною діяльністю. Студенти повинні вміти:
методично правильно організовувати умови роботи учнів на уроках трудового
навчання та в позаурочний час для формування їх конструктивних умінь;
виявляти та розвивати потенційні можливості дітей шляхом проведення творчих
вправ, художньо-літературних ігор, вікторин, словесного малювання, уявної
екранізації та інсценізації; проектувати і конструювати вироби з різних
матеріалів, які є об’єктами навчальної діяльності відповідно до програми з
трудового навчання застосовуючи систему практичних знань з використанням
сюжетно-рольових та дидактичних ігор; проводити нестандартні уроки з
трудового навчання; володіти і запроваджувати різні методи трудового
навчання,

використовуючи

метод

ігрових

проектів,

різні

види

ігор;

забезпечувати пропедевтику інформаційної культури у процесі інтеграції з
іншими предметами, при проведенні навчальних занять та в позаурочній
діяльності, на основі знань та умінь з української мови, літературного читання,
математики, образотворчого мистецтва, природознавств, використовуючи
уміння з обробки паперу, картону, тканини, природного та штучного матеріалу,
вміти формувати вміння з виготовлення навчально-дидактичних матеріалів для
занять та декоративно-художніх виробів, естетичного оформлення класної
кімнати та побуту, розвиваючи дизайнерські вміння та естетичні смаки; уміти
організовувати художню практичну роботу учнів на уроках; уміти навчати учнів
здатності ефективно вирішувати завдання різного ступеня складності у
навчальній, трудовій, ігровій та інших видах діяльності; використовуючи
словесну дію, шляхом власного творчого бачення [265].
Неабиякий інтерес у підготовці студентів до формування конструктивних
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умінь молодших шкколярів викликало заняття-спектакль – організоване заняття,
побудоване

за

законами

театральної

педагогіки:

на

основі

відкритої

режисерської дії. На даному занятті педагог і студенти були співавторами,
співакторами, співтворцями. Способи розв’язання проблеми студентами
відбувалося за допомогою експериментування, моделювання, конструювання,
проектування.
Широко використовувалась робота в творчих групах, де студенти
генерували творчі продуктивні ідеї щодо розв’язання проблеми формування
конструктивних умінь молодших школярів, відпрацьовували та проголошували
спільні пропозиції. Результати творчих засідань обговорювались у формі
круглого столу. Під час презентації власних проектів траєкторії формування
конструктивних умінь молодших школярів студенти демонстрували й розвивали
індивідуальні здібності – декламаторські, художні, конструктивні, організаційні
тощо.
На практичних заняттях студенти також розробляли власні проекти
інноваційної конструктивної діяльності, у яких визначали власні бачення щодо
можливостей та особливостей організації конструктивної діяльності молодших
школярів з метою формування їх конструктивних умінь.
Зміст творчо-практичного етапу забезпечувався як традиційними так
інноваційними методами (метод інтеграції різних видів мистецтв, метод ігрового
дизайну, метод конструктивної співпраці учасників творчої діяльності, метод
проектів, інструктаж, ігрове моделювання творчих завдань з акцентом на
формування конструктивних умінь, метод ігрової інсценізації навчальних
ситуацій, метод побудови студентами індивідуальної траекторії форування
конструктивних умінь молодших школярів та ін.).
Метод ігрового дизайну студентів передбачав поєднання словесних,
графічних і предметно-пластичних дій засобами гри для створення цілісних
дизайн-виробів та ігрових композицій та проектів, уміння образно формулювати
творчо-ігровий задум про об’єкти навколишньої дійсності, конструювання
виробів за власним задумом і образною уявою чи зразком.
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Метод конструктивної співпраці учасників творчої діяльності об’єднував
студентів над виконанням спільного практичного завдання конструктивної
діяльності, елементи, фрагменти якого виконує кожен студент. Так, цікавими
прикладами втілення такої технологіїє виконання декоративного оформлення
виховних заходів у народному українському стилі, коли кожен студент створює
власний фрагмент роботи.
Зазначимо, особливим інтересом у студентів користувався метод рольових
ігор – групова форма навчання, у процесі якої використовується рольова
структура ведення заняття, тобто набір ролей, які регламентують діяльність і
поведінку студентів. Основне призначення рольових ігор полягає в тому, щоб
забезпечити всебічний і глибокий аналіз тієї чи іншої проблеми, використовуючи
так звані навчальні ролі.
Ситуативні ігри, сюжетно-рольові ігри, інсценізації, навчальні ігри
збагачували та доповнювали зміст практичних занять. Вони сприяли створенню
ситуації, коли викладач має змогу активізувати студентів відповідно до їхніх
здібностей та можливостей. Під час практичних занять використовувались такі
ігри:

«Кіностудія»

(створення

мультиплікаційних

історій),

«Ательє»

(виготовлення дитячих іграшок та пошиття до них одягу), «Дизайн-студія з
флористики» та ін.
Конструкторсько-будівельні ігри («Будуємо міст», «Багатоповерхові
новобудови», «Казковий будинок», «Аеропорт», «Залізниця», «Вокзал»,
«Зоопарк», «Ферма», «Ігровий майданчик», «Авто мийка», «Фабрика меблів»,
«Дитячий садок майбутнього», «Місто мрій», «Наша вулиця», «Палац казок»
спорудження різних конструкцій із природних матеріалів (снігу, піску, каміння)
тощо) були спрямовані на стимулювання інтересу і бажання студентів
відображати

широке

коло

об’єктів

навколишньої

дійсності

різними

конструкторами, природним та штучним матеріалом; розвивати конструктивні
здібності: вміння планомірно вивчати предмети і споруди, виокремлюючи
основні складові конструкції, їх співвідношення за розмірами, формами,
розташуванням; створювати власні роботи за зразком, умовою, задумом,
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планом-схемою; добирати потрібний матеріал, деталі; використовувати різні
способи створення будівлі та елементи оздоблення; сприяти розвиткові
мислення, уяви, мовлення, просторового уявлення, сенсорних та моторних
навичок; співпрацювати в колективі; аналізувати результати власної та спільної
діяльності.
Ігрова діяльність включала виконання трьох взаємопов’язаних проектних
завдань:

мисленнєвого

конструювання

образів

майбутніх

виробів,

що

співвідносяться з літературною творчою грою, елементами музики, інсценізації
тощо; графічного проектування у формі колірно-графічних ігор; предметноманіпуляційного конструювання з різних легкооброблювальних пластичних
матеріалів.
Рольова гра сприяла підвищенню інтересу до проектування, тому що вона
вносить емоційно насичений, бадьорий настрій у студентський колектив.
Цілеспрямоване включення гри в заняття підвищувало інтерес студентів до даної
діяльності, підсилювало ефект самого навчання.
Варто зазначити, що цікавість змісту завдань, ігрових форм проведення
занять, вправ, спрямованих на формування у студентів педагогічного вузу
готовності до формування конструктивних умінь молодших школярів
привертали увагу студентів, підсилювали її, активізували їхню розумову
діяльність. Такі заняття несли елементи дотепності, ігрового настрою,
святковості, дозволяли будувати суб’єкт-суб’єктні відносини між студентами;
спонукали їх постійно перебувати у творчому пошуку. В кінцевому результаті це
сприяло розвитку творчих здібностей студентів, розширювало їхній життєвий
досвід. Всі ці факти дозволяли легше сформувати готовність майбутніх учителів
до формування конструктивних умінь молодших школярів, яка їм знадобиться в
подальшому житті, може бути з успіхом застосована в їхній майбутній професії.
Для досягнення поставленої мети використовувався метод ділової гри,
провідними умовами забезпечення ефективності якого було створення в процесі
навчальних занять атмосфери відкритості та зацікавленості спільною справою, а
також добір практичних завдань, вправ-тренінгів, що допомагали студентам
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оволодіти основами

педагогічної

майстерності

через реалізацію цілей

навчального предмету. Ми вважаємо, що успішність ділової гри визначається її
творчим характером, колективною співпрацею, можливістю позмагатися.
Основна мета будь-якої ділової гри полягає у створенні ситуації, максимально
наближеної до реальної, у якій студент виконує необхідні професійні дії,
правильно застосовує набуті знання, уміння й навички.
Метод ігрового моделювання творчих завдань передбачав моделювання та
конструювання студентами навчальних і дидактичних завдань для формування
конструктивних умінь молодших школярів; моделювання та конструювання
презентаційного матеріалу до них; розробку дидактичних засобів, тощо.
Для того щоб оптимізувати процес навчання під час практичних занять,
зробити його більш цікавим, насиченим, інформативним ми використовували
інтерактивні методи навчання, які є чудовим способом активізації пізнавальної
діяльності, формування в студентів критичного та творчого мислення, ухвалення
виважених рішень, дискутування й спілкування з іншими людьми, відчуття
впевненості в собі.
Термін «інтерактив» походить з англійської («inter» – взаємний, «act» –
діяти) і означає діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія педагога
й вихованця. Науковці визначають інтерактивне навчання як «спеціальну форму
організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету –
створити комфортні умови, за яких кожен учасник відчуває свою успішність та
інтелектуальну спроможність» [272, с. 7].
Окремо зупинемося на інтерактивних методах, які були використані під
час практичних занять.
Метод «мозкового штурму» – метод організації спільної групової творчої
роботи з метою підвищення розумової активності учасників і знаходження
цікавих ідей, конструктивних рішень, розв’язання складних проблем або
нестандартних ситуацій.
Метод інтерактивного навчання «Асоціативний кущ» віддалено нагадує
побудову «дерева цілей», яке широко застосовують у маркетингу. На кожному
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практичному занятті ми використовували цей метод. На початку заняття було
визначено тему, а студенти висловлювали свої асоціації, пов’язані з ним. При
цьому ми фіксували всі відповіді-думки у вигляді своєрідного «куща», який
поступово «розростався». Цей метод універсальний, адже його можна
використовувати на будь-якому етапі заняття, оскільки він не потребує
підготовки, разом з тим він допомагає активізувати мислення й образну пам’ять
студентів.
Метод роботи в парах використовують переважно для закріплення нових
знань, перевірки й активізації раніше засвоєних знань, розвитку професійно
орієнтованих умінь і навичок тощо. Корисність цього методу ми вбачаємо в
можливості кожного студента висловитися, посперечатися, спробувати довести
свою думку і тільки після парного обговорення виступати перед аудиторією.
Метод роботи в групах є логічним продовженням попереднього методу.
Він надає можливість усім учасникам групи спільно діяти, формувати навички
співробітництва й роботи в команді в процесі міжособистісного спілкування.
Цей метод краще застосовувати, коли виникає проблема, яку важко розв’язати
індивідуально або при вивченні нового матеріалу. Метод роботи в групах
допомагає «втягнути» в роботу різних студентів, а особливо корисний є для
«слабких», оскільки вони намагаються не відставати від інших.
Робота в малих групах і парах дозволяє студентам набути навичок, які
необхідні для творчого спілкування та співпраці. Вона стимулює виконання
спільного завдання командою. Творчі ідеї, що виробляються в групі,
допомагають учасникам бути корисними одне одному.
Цікавим інтерактивним методом є «Мозаїка», суть якого полягає в тому,
що студентам пропонується самостійно опрацьовувати різний матеріал за певний
проміжок часу і законспектувати його. Після цього вони мають почергово
виступати перед групою, а всі інші повинні за ними законспектувати сказане.
Провідним методом навчання під час практичних занять ми визначили
метод проектів.
Під методом проектів розуміють спосіб досягнення дидактичної мети
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через детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися
цілком реальним, відчутним, практичним, спеціально оформленим результатом.
Якщо ж розглядати метод проектів як педагогічну технологію, то вона
передбачає сукупність творчих – дослідницьких, пошукових і проблемних –
методів [282]. Основу методу проектів складає ідея, спрямована на отримання
результату.
Зазначимо, що проект завжди зорієнтований на самостійну діяльність
студентів – індивідуальну, парну або групову. У процесі підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів ми застосовували різні види проектів.
Під час виконання практичних завдань проектів конструктивної діяльності
студенти поєднували мовленнєві, графічні і предметно-перетворювальні дії
(конструктивні уміння) для виготовлення виробів; виявляли індивідуальні
здібності в ігрових середовищах «Людина і художнє довкілля», «Людина і
природа», «Людина і техніка», «Людина і техніка», «Людина та інші люди»,
«Людина та знаки інформації» засобами дизайну інтер’єрів, дизайну ландшафтів,
промислового дизайну, дизайну костюмів та графічного дизайну.
Зміст практичних завдань проектів містив компоненти дитячої літератури,
трудового навчання й образотворчого мистецтва, та відповідних програм і їх
навчально-методичного забезпечення у початковій школі, а також елементи
варіативного курсу «Дизайн і технології» (автори В. Тименко та інші) (додатки
П-Р).
Наведемо приклади практичних завдань нашої програми, які включають
мовленнєвотворчі,

образотворчі,

предметно-перетворювальні

ігрові

дії,

виконання яких є ефективними для формування конструктивних умінь за умови
синтезу в ігровій конструктивній діяльності: проектно-мовленнєві уміння
(словесне малювання, складання віршів; складання віршованих побажань,
компонування вітальних текстів; читання тексту в ролях героїв казки; складання
та декламування творів, віршів; складання сценаріїв до факультетських заходів,
дитячих новорічних ранків, лялькових театралізацій; розігрування сюжетно-

158
рольових ігор-інсценізацій, озвучення-читання тексту в ролях; складання
казкових історій та історій-оповідей; добір і декламування українських народних
приказок, прислів’їв, підбір колядок, щедрівок; складання власних інтерпретацій
розгортання подій з відомими героями казки, художнє читання текстів-діалогів,
текстів-монологів казкових героїв та ін.); проектно-художні уміння (графічне
зображення-ескіз виробів, їх конструювання та декорування художній розпис
дизайн-об’єктів (декорування масок до новорічно-різдвяних свят, моделювання
костюмів для дитячих іграшок, їх декорування; дизайн пальчикового лялькового
тетру, сюжетно-рольові ігри-імпровізації з ними; графічний дизайн рекламної
атрибутики до факультетських заходів, проектування афіш, програмок, буклетів,
квитків-запрошень, комп’ютерний дизайн та друк рекламної атрибутики, тощо);
техніко-технологічні уміння (роботи з різними матеріалами та у різних техніках
як традиційних, так і інноваційних, які передбачають: виготовлення пейзажу з
рваних шматків паперу в техніці хандігирім, моделювання та формотворення
новорічних декорацій в техніці витинанка, плетіння зі смужок паперу,
виготовлення вітальної листівки з декоративним оздобленням у техніці квілінг,
розробка художнього проекту, конструювання та ілюстрування книги до
запропонованої казки у техніці «поп-ап», проект шпалер до дитячої кімнати
(техніка трафаретного друкування), формотворення рекламної атрибутики у
техніці аплікація, конструювання декорацій, об’ємне макетування іграшкових
будинків та предметів побуту в техніці паперова архітектура, конструювання
рухомих міні-маріонеткових ляльок казки з паперу, проект казково-іграшкового
екстер’єру та інтер’єру, макетування предметів іграшкового дизайн-інтер’єру в
сучасному стилі, етнодизайн української хати, іграшкових предметів народного
побуту, виготовлення дизайн-об’єктів з природніх матеріалів у техніках аплікації
та флоромозаїки, об’ємне ліплення фантастичних героїв з пластиліну та солоного
тіста, конструювання об’єктів в техніці пап’є-маше та з штучних матеріалів,
моделювання одягу, етнодизайн одягу в українському стилі, виготовлення
м’яких іграшок для лялькового театру, ляльок-мотанок, конструювання
закладинок для книг з ниток у техніці плетіння та ін.).
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Виконання практичних завдань забезпечували мовленнєву, проектохудожню та предметно-перетворювальну готовність до ігровій конструктивної
діяльності з молодшими школярами, яка спрямована на удосконалення умінь і
навичок роботи з різними матеріалами та у різних техніках як традиційних, так і
інноваційних.
Наведемо приклади інтегрованого виконання творчих завдань проектів
конструктивної діяльності в різних ігрових середовищах дизайну відповідно до
етапів конструктивної діяльності студентів на практичних заняттях, котрі
сприяють формуванню у майбутніх учителів початкових класів конструктивних
умінь.
На основі інтеграції двох дисциплін «Образотворче мистецтво з
методикою навчання» і «Трудове навчання з практикумом» нами було
поставлено завдання: розробити проект, сконструювати і проілюструвати
книжку-саморобку з елементами гри. Студенти самостійно обирали тему, форму,
конструкцію і техніку виконання ілюстрацій до майбутньої книги. Цікавих
ефектів додали ускладнені елементи з об’ємними сторінками, при розгортанні
яких утворюється об’ємне зображення з двома, трьома зображувальними
планами, з елементами паперопластики, з рухомими героями. Особливістю
виготовлення таких книжок є не тільки графічний дизайн (проектування, лінійне
і кольорове оформлення книжки, компанування тексту, заголовків), а й
конструювання об’ємних сторінок. Ігрові ефекти таких об’ємних книжок
підсилені руховими моментами окремих елементів, частіше, – головних героїв,
які додатково можна озвучувати у подальшому процесі художнього-ігрового
читання за ролями з відповідними моментами артистичних проявів. Проект
показав прояв широкої фантазії, креативності студентів, позитив емоцій, їх
зацікавленість спільною конструктивною діяльністю.
Нестандартним ігровим проектом стало створення пластилінового
мультфільму з фантастичними героями. Такий вид діяльності включав художню
дизайн-діяльність з об’ємного ліплення та написання сценарію для мультфільму.
Робота з пластичними матеріалами є актуальною для нашого дослідження,
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оскільки теми з ліплення є обов’язковими складовими навчальних програм,
пов’язаних з методикою образотворчого мистецтва і трудового навчання. У
процесі роботи над цим проектом студентами розроблялась загальна концепція,
ідеї мультфільму, які відображались у сценарії мультфільму. За сценарієм
студенти розробляли образ кожного з героїв мультфільму у формі ескізів. Після
того, як ескізи були готові, студенти безпосередньо приступали до об’ємного
ліплення героїв мултфільму. Цікавим у цьому процесі є ігровий момент по
створенню мультфільма, який викликав приємні почуття та емоції під час
ліплення та у режисерській інтерпретації мультфільму. Також, для повноцінного
мультфільму потрібна озвучування, яке студенти складали з таких складових:
дикторська начитка або робота акторів, озвучування подій в мультфільмі,
накладення музики, написання віршів, пісень, оригінальної музики, тощо.
Додатковим завданням було зведення всього матеріалу в комп’ютерній програмі
пластилінової анімації, але це вже за бажанням студентів.
Таким чином, етапи подібних завдань, його ігрові мотиви забезпечували
формування конструктивних умінь студентів через синтез формотворчої,
образотворчої і вербально-інтелектуальної функцій особистості у процесі
ігродизайну.
Оригінальним

у

практиці

ігрового

етнодизайну

стало

завдання

виготовлення писанок за авторською технологією В. Жлулько з подальшим
декоруванням форми сучасними оздоблювальними матеріалами: бісером,
стразами та іншими матеріалами з використанням знаків-символів. Основу
писанки студенти виготовляли в техніці папє-маше або квілінг. Цікавим ігровим
елементом таких писанок є виготовлення маленьких листівок з великодніми
побажаннями, які розміщувалися в серединці пустої форми яйця. Писанки
використовувалися у великодніх іграх як святковий подарунок. Мовленнєвотворча дизайн-діяльність студентів реалізувалася через добір фольклорних
мотивів: українських веснянок, гаївок, тощо [71].
Ефективним у практиці занять трудового навчання став ігродизайн
створення казкового сучасного міста (методом складання з паперу) з подальшим
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художнім проектуванням панорами-малюнка, панорами-рельефного зображення
(за вибором студентів) з намальованими, або зробленими екзотичними
будинками, рослинами, деревами, тваринами, птахами, тощо, у різних художніх
техніках (акварель гуаш, природні матеріали, макаронні вироби, аплікація,
витинанка, паперопластика). Мовленнєво творча діяльність студентів під час
виконання даного завдання полягала у обігруванні макету через розповідь
екскурсовода казковим містом.
Ефективно реалізувався метод ігродизайну в театралізованій діяльності
студентів, особливо, у дизайні лялькового театру, що включав синтез ігрової
мовленнєво-інтелектуальної, образотворчої та формотворчої діяльності, а також
театралізованої діяльності – це синтез різних видів мистецтв, тобто різних видів
творчої діяльності. Прикладом театральної творчості у процесі практичних
занять було створення студентами колективних ляльково-театралізованих
проектів за мотивами казки: ескізування казкових персонажів, декорацій, ширми
з волокнистих та допоміжних матеріалів, моделювання театру рукавичних
іграшок, виконаних з тканини, поролону, волокнистих матеріалів та ін.
Мовленнєво-творча дизайн-діяльність студентів реалізувалася через складання
сценарію (інтерпретація з класичними героями казки на сучасні актуальні теми)
до лялькової гри-вистави.
Яскравим прикладом був художній проект за мотивами казки «Пригоди
Буратіно» з курсу «Літературного читання», який охоплював усі можливі творчі
етапи: і опрацювання сценарного тексту, і малювання постановчих ескізів до
майбутньої лялькової вистави, і веб-дизайн афіші, і конструювання персонажівляльок та декорацій за ескізами, і моделювання костюмів, і добір музичнозвукового оформлення, і акторську гру з театральними ляльками.
З нагоди святкування дня факультету студенти брали активну участь у
підготовці до концерту, яка включала виконання завдань ігрового дизайну.
Практичні завдання були спрямовані на підсилення розвитку творчої уяви,
художньо-образного та інтелектуального мислення студентів, формуванню в них
конструктивних умінь. Суть підготовки полягала у складанні сценарію,
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проектуванні та виготовленні, у різних техніках та з різних матеріалів, афіші до
свята, програми, буклетів, квитків, запрошень, декорацій. Робота студентів
організовувалась за принципом розподільно-групової роботи за пріоритетними
здібностями студентів. Так, одні учасники з задоволенням складали сценарії,
інші малювали ескізи декорацій, костюмів для художніх номерів, частина
займалась конструюванням декорацій.
Підсумковим завданням програми «Трудове навчання з практикумом», яке
спрямоване на формування конструктивних умінь у студентів було виконання
фронтально-колективного проекту – дизайн та оформлення студентами
театральної постановки «Різдвяні зустрічі» раніше засвоєними техніками та
відомими матеріалами, який спрямований на відтворення засвоєних знань і умінь
здобутих під час виконання практичних завдань змістових модулів.
Завдання проекту спрямовувалася на використання в художніх проектах
студентів

національних

особливостей

вертепно-лялькового

дійства,

формотворення і декорування вертепних іграшок у різних художніх техніках та
з

різних

матеріалів.

Перед

студентами

ставилось

завдання

створити

театралізовану постановку у народному українському стилі. Кожна групка
студентів створювала власний фрагмент роботи: група середовища «людина –
людина» виготовляли ляльки та костюми до вистави засобами дизайну костюмів;
група середовища «людина – художні образи» займалася виготовленням
різдвяних декорацій засобами дизайну інтер’єрів. Деякі студенти були
учасниками «людина – природа», «людина – техніка» з використанням
відповідно ландшафтного і промислового дизайну та виявили бажання
доповнити різдвіяну виставу.
Це спонукало студентів до плідної аудиторної конструктивної діяльності.
Вони обирали особистісно ціннісні технології створення виробів для різдвяної
вистави з різних матеріалів: пап’є-маше, текстилю, паперу, пластичних та
штучних матеріалів тощо. Студенти продумували художнє оформлення місця
інсценізації, здійснювали графічний дизайн-проект афіші, буклету, квитків
різдвяної вистави.
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Наступний етап конструктивної діяльності передбачав дизайн декорацій
(виконання ескізів, креслення), формотворення (з тканини та інших матеріалів) і
декорування у різних художніх техніках українського національного стилю,
моделювання костюмів до вистави.
Заключний етап – режисерський пошук різдвяної вистави, полягав у виборі
студентами оптимального сценарію, а також звукового, світлового, музичного
оформлення різдвяної вистави. Студенти вертепного ігродизайну доповнили
ігровий фінал вистави груповим декламуванням живих колядок і щедрівок,
співом пісень у фольклорних народних традиціях, танцями.
Самостійна робота – найважливіша форма організації освітнього процесу.
Тому, підтримуючи думку О. Садикової [239], ми акцентувати увагу студентів
на формуванні мобільності, умінні прогнозувати ситуацію й активно впливати
на неї, самостійності оцінювання для того, щоб студенти бачили позитивні
результати своєї праці і щоб пережитий успіх сприяв трансформації
опосередкованого інтересу в інтерес безпосередній.
Варто наголосити, що успішною внутрішня мотивація самостійної роботи
студента буває при формуванні стійкого інтересу до обраної професії та
технологій і методів її опанування. Пізнавальний процес буде плідним, якщо
взаємини

між

викладачем

та

студентами

побудовані

на

принципах

взаєморозуміння і співпраці. Саме тому ми пропонуємо застосовувати групові
форми діяльності при виконанні самостійної роботи. На думку Д. Джонсон,
виконання завдань у групах можливо тому, що існують умови, за яких учні
змушені допомагати один одному в досягненні успіху і «підштовхують» до цього
своїх товаришів. Позитивна взаємозалежність створює відносини, в основі яких
лежить взаємне стимулювання [63, с. 51]. Ми вважаємо, що самостійна робота
студентів може здійснюватись у таких формах:
–

індивідуальні завдання виконуються студентами у формі рефератів, цікавих
повідомлень, практичних завдань тощо;

–

курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення і
узагальнення теоретичних знань, розвитку наукового мислення;
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–

участь

у

студентських

наукових

конференціях,

передбачають

систематизацію й розкриття теоретичних і практичних знань, уміння їх
застосовувати при розв’язуванні конкретних науково-педагогічних завдань.
Підготовлені у контексті нашого дослідження завдання для самостійної
роботи сприяли поглибленню та розширенню знань майбутніх учителів
початкової школи з проблеми формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Ефективною формою організації співпраці студентів було виконання ними
групового проекту «Розробка ігрового проекту конструктивної діяльності для
молодших школярів, практичні завдання якого спрямовані на формування
конструктивних умінь учнів». Студенти об’єдналися у групи по 4-5 осіб. Кожна
група отримала завдання: добрати або розробити практичні завдання для
формування конструктивних умінь молодших школярів під час роботи з різними
матеріалами та в різних техніках, як традиційних, так і інноваційних.
У кожній групі студенти розподілили обов’язки та працювали відповідно
до них. Після завершення роботи студенти демонстрували результати
виконаного завдання. Після презентації відбувалось колективне обговорення та
оцінювання проектів.
У структурі курсу нами були передбачені індивідуальні заняття – одна з
форм організації навчання у вищому навчальному закладі, яка проводиться з
окремими студентами з метою поглиблення, узагальнення та закріплення знань,
підвищення рівня їх підготовки та сприяння розкриттю індивідуальних творчих
здібностей. Індивідуальна робота передбачала виконання завдань практичного
спрямування. Для цього студентам було запропоновано виконати індивідуальні
проекти «Програма формування конструктивних умінь учнів початкової школи»
з презентацією на практичному занятті.
Студентам була запропонована схема виконання індивідуального проекту
«Програма формування конструктивних умінь молодших школярів учня
початкової школи»:
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–

визначте рівень конструктивних умінь учня (за допомогою спеціально
підібраних психологічних методик, аналізу практичних робіт учнів та
бесіди з вчителем);

–

на основі одержаних даних доберіть (розробіть) ігрові завдання для
розвитку всіх компонентів конструктивних діяльності учня відповідно до
його індивідуальних особливостей;

–

розробіть методичні рекомендації щодо організації виконання учнем
дібраних (розроблених) завдань;

–

оцініть розроблену Вами програму формування конструктивних умінь
молодшого школяра. За необхідності внесіть корективи.
На

практичному

занятті

відбувалися

презентації

та

колективне

обговорення цих проектів.
Розроблення цих проектів сприяло поглибленню, узагальненню та
систематизації знань студентів з проблеми формування конструктивних умінь
молодших школярів та розвитку їхніх умінь планувати і організовувати
конструктивну діяльність, спрямовану на формування конструктивних умінь
молодшого школяра.
Під час викладання курсу особливу увагу ми звертали на консультації як
вид навчального заняття, при якому студент отримує поради або відповіді на
теоретичні чи практичні питання або пояснення певних теоретичних положень
чи аспектів їх практичного застосування. Консультація проводилась як у
груповій, так і в індивідуальній формі.
На останньому практичному занятті курсу ми запропонували студентам
оцінити як вплинуло виконання ігрових дизайн-проектів під час практичних
занять на рівень їхньої готовності до формування конструктивних умінь
молодших школярів; якими знаннями та вміннями вони оволоділи. Також
студенти

мали

можливість

висловити

зауваження

і пропозиції

щодо

вдосконалення змісту курсу «Трудове навчання з практикумом» та методики
проведення практичних занять.
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Загалом заняття курсу «Трудове навчання з практикумом» проводились на
засадах особистісної орієнтації педагогічного процесу, співробітництва,
співтворчості між викладачем та студентами.
Ураховуючи той факт, що професія учителя початкової школи передбачає
не лише навчальну діяльність, а також безпосередньо практично-творчий аспект,
пов'язаний творчою реалізацію набутого студентами практичного досвіду,
закріплення умінь та навичок, необхідних для формування конструктивних
умінь молодших школярів у період проходження педагогічної практики.
Основними методами та формами вирішення завдань цього етапу були:
педагогічне спостереження, проектування уроків з організації конструктивної
діяльності молодших школярів, ігрове моделювання творчих завдань щодо
формування конструктивних умінь молодших школярів, реалізації програм
інноваційних проектів, тощо.
Педагогічну практику визначають як «спосіб вивчення навчальновиховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому практикантів, мета
якої – виробити в них уміння і навички, необхідні в майбутній професійній
діяльності, закріпити теоретичні знання, застосувати їх на практиці» [55, с. 268].
Педагогічна практика є важливою складовою професійної підготовки
майбутніх учителів, яка спрямована на закріплення та реалізацію в спеціально
створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних,
методичних знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної
діяльності в школі, з іншого – як засіб творчого розвитку та саморозвитку
майбутнього вчителя, формування у нього професійно значущих якостей і
готовності до педагогічної діяльності.
Щоб активізувати роботу щодо підготовки майбутніх учителів початкової
школи до формування конструктивних умінь молодших школярів, ми
намагалися внести зміни до процесу їх підготовки перед проведенням різних
видів практик («Пробні уроки та заняття», педагогічна неперервна практика),
додати до їх змісту спеціально розроблені практичні завдання (додаток Н).
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В результаті, під час педагогічних практик, студенти діагностували рівень
розвитку конструктивних умінь молодших школярів, обдарованості та творчості;
проектували

уроки

урахуванням

їх

конструктивної

діяльності

психофізіологічних

та

молодших

школярів

з

індивідуально-типологічних

особливостей; самостійно готували навчально-методичну базу для проведення
уроків, а саме: добирали візуальний ряд (ілюстративний матеріал, технологічні
карти, колекції виробів, музичний супровід, уривки мультиплікаційних творів,
відео- та кінофільмів тощо); виготовляли дидактичні матеріали у вигляді
роздаткових карток із зазначенням різноманітних ігрових вправ та завдань,
спрямованих на формування конструктивних умінь учнів, спеціальних
мовленнєвих, художніх, технічних здібностей, художньо-образного мислення;
створювали презентації (PowerPoint) тощо.
Це сприяло поглибленню психолого-педагогічних, методичних та
спеціальних знань, удосконаленню умінь; поповненню методичного арсеналу
майбутніх учителів творчими формами, методами, прийомами, засобами
формування конструктивних умінь молодших школярів на уроках трудового
навчання.
Таким чином, запропонована модель підготовки майбутнього вчителя
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів,
яка включає три етапи (підготовчий, теоретичний, творчо-практичний,
результативний)

реалізується

через

доповнення

психолого-педагогічних

дисциплін та фахових методик завданнями для самостійної роботи, викладання
курсу «Трудове навчання з практикумом» за удосконаленою нами програмою, а
також використання розроблених методичних рекомендацій при проведенні
студентами і вчителями уроків трудового навчання у початковій школі, сприяли
розвитку ключових професійно-практичних компетенцій майбутніх учителів для
формування в учнів початкової школи конструктивних умінь в подальшій
педагогічній діяльності.
У процесі роботи нам потрібно виявити чи змінився стан готовності
майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
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молодших школярів, а також підтвердити математичну достовірність отриманих
результатів. Ці питання будуть нами висвітлені в наступному параграфі.
3.3. Результати експериментального дослідження
Для оцінювання результатів формувального експерименту нами було
організовано контрольний зріз, під час якого ми мали на меті з’ясувати кінцевий
рівень

сформованості

готовності

майбутніх

учителів

до

формування

конструктивних умінь молодших школярів за мотиваційним, когнітивним,
творчо-діяльнісним та результативно-рефлексивним критерієм. Методика
проведення контрольного зрізу була ідентичною до організації та проведення
констатуваньного зрізу, яка описана у параграфі 2.2. Такий підхід дав змогу чітко
простежити динаміку змін у стані готовності студентів КГ та ЕГ до формування
конструктивних умінь молодших школярів за визначеними критеріями та
рівнями та забезпечило можливість для порівняння кількісних даних до і після
апробації розробленої нами моделі підготовки.
Стартові умови експериментальних і контрольних груп вважали за
ідентичні, оскільки їм притаманні схожі соціально-демографічні, вікові та
статеві показники.
Проаналізуємо рівень сформованості готовності студентів контрольної та
експериментальної груп до формування конструктивних умінь молодших
школярів за мотиваційним, когнітивним, творчо-діяльнісним та результативнорефлексивним критерієм наприкінці педагогічного експерименту.
Порівняльний аналіз експериментальних результатів на прикінцевому
етапі засвідчив позитивні зміни показників щодо рівня прояву мотиваційного
критерію готовності до формування конструктивних умінь молодших школярів.
Динамічне зростання кількості студентів з високим рівнем мотивації до
формування конструктивних умінь молодших школярів та в мотивації
професійної діяльності дозволяє дійти висновку про ефективність розробленої
експериментальної

підготовки

формування

мотиваційного

компоненту

означеної готовності. Так, після проведення формувального експерименту
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значний відсоток студентів експериментальної групи виявили зацікавленість та
інтерес

до

формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів,

усвідомлюючи їх значення для творчого розвитку.
Результати кількісних показників респондентів ЕГ і КГ за мотиваційним
критерієм подано в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів респондентів КГ та ЕГ за мотиваційним критерієм
(формувальний етап)
Наприкінці експерименту

Групи респондентів

Контрольна група (КГ)

Експериментальна група
(ЕГ)
к-ть
%

к-ть

%

Рівні
Високий

15

13,8

39

33,3

Достатній

41

37,6

67

57,3

Низький

53

48,6

11

9,4

Аналіз даних дає змогу виявити якісні зміни у студентів, що навчались в
умовах експериментального навчання. Так, з таблиці бачимо, що кількість
респондентів із високим рівнем готовності до формування конструктивних умінь
молодших школярів зросла на 19,5 %. На достатньому ‒ 37,6 % студентів та
57,3 % відповідно, тобто їхня загальна кількість збільшилась на 19,7 %. В КГ
48,6 % студентів перебувають на низькому рівні розвитку мотиваційного
компоненту готовності, а в ЕГ кількість таких студентів зменшилась на 39,2 %.
Динаміку зростання рівня мотивації в експериментальних групах відносно
контрольних представлено на рисунку 3.2.
Порівняльний аналіз експериментальних результатів на прикінцевому
етапі засвідчив позитивні зміни в мотиваційному компоненті готовності до
формування конструктивних умінь майбутніми учителями. Динамічне зростання
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кількості студентів з високим рівнем мотивації до формування конструктивних
умінь молодших школярів та мотивації до професійної діяльності визначає
результативність запропонованої в моделі професійної підготовки системи
педагогічних впливів.
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Рис. 3.2. Динаміка зростання рівнів сформованості
досліджуваної готовності майбутніх учителів початкової школи за
мотиваційним критерієм (у %)
Достовірність

відмінностей

між

рівнями

студентів

до

та

після

формувального етапу експерименту перевірено за допомогою 𝑥 2 – критерія
Пірсона. Перевага цього методу полягає в тому, що він дає можливість
порівнювати розподіли ознак, представлених у будь-якій шкалі [250]. Чим більші
відмінності між розподілами, тим більше емпіричне значення 𝑥 2 . За цим
критерієм вибірка повинна бути понад 30 осіб. У нашому випадку цю вимогу
дотримано на всіх етапах. Інші вимоги щодо теоретичної частоти, вичерпності та
кількості розрядів також дотримані.
Оскільки кількість студентів в контрольних та експериментальних групах
різна, потрібно підрахувати їх частку. Для контрольної групи

dк 

Nк
N ,
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де Nк – кількість студентів у контрольній групі, N – загальна кількість студентів,
які взяли участь в експерименті. Отже, dк = 0,068. Аналогічно для
експериментальних груп dе = 0,93.
Обчислення показника критерію 𝑥 2 здійснювалося за формулою:
𝑘
2

𝑥 =∑

(𝑓𝑒𝑗

𝑗=1

−

𝑓𝑚)2

𝑓𝑚

де 𝑓𝑒𝑗– емпірична частота по j-тому розряду ознаки;

𝑓𝑚 – теоретична частота;
j – порядковий номер розряду;
k – кількість розрядів ознаки. У нашому випадку k = 3.
Для того щоб встановити критичне значення 𝑥 2 , потрібно визначити число
ступенів свободи ν. Число ступенів свободи при порівнянні двох емпіричних
розподілів визначається за формулою
k 1c 1
де с – кількість розподілів, що зіставляються.
Оскільки наявні два розподіли – для контрольних та експериментальних
груп, то с = 2.
Таким чином, для нашого випадку ν = 2. Зі статистичних таблиць [251, с.
113] визначимо критичне значення 𝑥 2 для ν = 2:
5,991    0,05
9,21   0,01

2
 кр


де

 –імовірність

відхилення

правильної

гіпотези,

тобто

рівеньстатистичної значущості результату.
Отже, якщо ми отримуємо показник критерію  2 , який за своїм числовим
2
2
2
значенням  емп досягає або перевищує  0, 05 чи якщо  емп досягає або перевищує

 02,01 критичного значення, то представлені розподіли рівнів у контрольних та
експериментальних групах мають суттєві відмінності.
Порівняння розподілів результатів у контрольних та експериментальних
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2
2
2
групах вказує на суттєві відмінності між ними:  емп  40,492 ,  емп   кр .

Зафіксована різниця між показниками контрольних та експериментальних груп
спричинена неготовністю студентів контрольних груп до формування
конструктивних умінь у професійній діяльності вчителя початкової школи.
Оскільки в даному випадку вплив інших факторів був мінімізований, то
вважаємо, що ці відмінності зумовлені введенням есперементальної підготовки.
Педагогічна діагностика рівнів сформованості готовності майбутніх
учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів за
когнітивним критерієм була проведена після завершення другого – теоретичного
етапу формувальної дослідно-експериментальної роботи.
Когнітивний критерій готовності, у зазначеному ракурсі, вивчався за
показниками, адекватними констатувальному етапу експерименту, за допомогою
контрольного зрізу (анкетування) (додаток Е).
Аналіз відповідей студентів дозволяє стверджувати про відчутні кількісні
зміни, яких вони досягли. Результати кількісних показників респондентів ЕГ і
КГ за когнітивним критерієм подано в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів респондентів КГ та ЕГ за когнітивним критерієм
(формувальний етап)
Наприкінці експерименту

Групи респондентів

Контрольна група (КГ)

Експериментальна група
(ЕГ)
к-ть
%

к-ть

%

Рівні
Високий

19

17,4

37

31,6

Достатній

44

40,4

69

59

Низький

46

42,2

11

9,4
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Як видно з таблиці 3.2., кількість студентів, які мають високий та достатній
рівні сформованості досліджуваної готовності за когнітивним критерієм, зросла
в експериментальній групі на 14,2% та 18,5% відповідно, порівняно з
контрольною групою, а кількість студентів, які мають низький рівень
сформованості означеного критерію досліджуваної готовності, зменшилась у
експериментальній групі на 32,8% порівняно з контрольною групою. Студенти
експериментальної групи на більш якісному рівні виявили ґрунтовні знання
вікових

та

психологічних

закономірностей,

сутності

та

структури

конструктивних умінь молодших школярів та методики їх формування
(принципів, організаційних форм, методів, прийомів та засобів організації
діяльності учнів); демонстрували творчість і глибину знань з проблеми
формування конструктивних умінь молодших школярів.
Динаміку зростання рівнів готовності за когнітивним критерієм в
експериментальних групах відносно контрольних зображено на рисунку 3.3.
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Рис. 3.3. Динаміка зростання рівнів сформованості
досліджуваної готовності майбутніх учителів початкової школи
за когнітивним критерієм (у %)
Порівняльний аналіз експериментальних результатів на прикінцевому

174
етапі засвідчив позитивні зміни. Динамічне зростання кількості студентів із
високим рівнем теоретичних знань з усього комплексу показників дозволяє дійти
висновку

про

ефективність

розробленої

експериментальної

підготовки

формування когнітивного компонента досліджуваної готовності.
Значні відмінності між контрольними та експериментальними групами
2
2
2
підтверджує і високе значення критерію Пірсона:  емп  31,586,  емп   кр .

Порівняльний аналіз результатів дозволив зробити висновок про позитивні
результати проведеної роботи з формування когнітивного компонента
готовності до формування конструктивних умінь молодших школярів. Кількісні
дані отримали підтвердження за допомогою методів математичної статистики.
Дослідження рівня готовності майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів за творчо-діяльнісним критерієм
було організовано за попередньо описаною методикою, інтегрованими
практичними завданнями до занять курсу «Трудове навчання з практикумом» та
розробленими завданнями для педагогічної практики.
За результатами роботи ми одержали дані, які наводимо в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів респондентів КГ та ЕГ за творчо-діяльнісним критерієм
(формувальний етап)
Наприкінці експерименту

Групи респондентів

Контрольна група (КГ)

Експериментальна група
(ЕГ)
к-ть
%

к-ть

%

Рівні
Високий

16

14,7

31

26,5

Достатній

52

47,7

67

57,3

Низький

41

37,6

19

16,2
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Результати дослідження рівнів готовності за творо-діяльнісним критерієм
продемонстрували

досить

високий

рівень

сформованості

в

студентів

професійно-педагогічних та методичних умінь та навичок, необхідних для
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

та

методики

формування зазначених умінь під час педагогічної практики. Значна частина
студентів експериментальної групи творчі особистості, оскільки переконані, що
учитель повинен постійно вивчати щось нове, досліджувати педагогічний досвід
інших учителів, розвивати свої творчі здібності, якості.
Як видно з таблиці 3.3., в експериментальній групі, порівняно з
контрольною, значно знизилися показники низького рівня готовності за творчодіяльнісним критерієм: було 37,6%, стало – 16,2%. Зазнали значних змін високий
рівень, який збільшився на 11,8 %; достатній на 9,6%.
Динаміку

зростання

умінь

і

навичок

студентів

з

формування

конструктивних умінь молодших школярів на практиці в експериментальних
групах відносно контрольних зображено на рисунку 3.4.
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Рис. 3.4. Динаміка зростання рівнів сформованості
досліджуваної готовності майбутніх учителів початкової школи
за творчо-діяльнісним критерієм (у %)
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Порівняння результатів в контрольних та експериментальних групах
2
2
2
вказує на помітні відмінності між ними:  емп  13,6,  емп   кр . Обчислене
2
значення критерію  емп виявилося більшим від критичного значення, що

дозволяє стверджувати, що запропонований спосіб підготовки майбутніх
учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів під час
педагогічної

практики

дієвий.

Зафіксована

різниця

між

показниками

контрольних та експериментальних груп спричинена неготовністю студентів
контрольних груп до формування конструктивних умінь молодших школярів під
час педагогічної практики. Оскільки в такому випадку вплив інших факторів був
мінімізований, то вважаємо, що ці відмінності зумовлені експериментальною
підготовкою фахівців початкової освіти.
З метою визначення рівнів готовності за результативно-рефлексивним
критерієм, ми здійснювали анкетування, аналіз та самоаналіз студентів.
За результатами роботи ми одержали дані, які наводимо в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів респондентів КГ та ЕГ за результативно-рефлексивни критерієм
(формувальний етап)
Наприкінці експерименту

Групи респондентів

Контрольна група (КГ)

Експериментальна група
(ЕГ)
к-ть
%

к-ть

%

Рівні
Високий

23

21,1

43

36,8

Достатній

49

44,9

62

52,9

Низький

37

34

12

10,3

На основі представлених у таблиці 3.4. даних можна зробити висновок, що
збільшилася кількість студентів експериментальної групи, які мають високий та
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достатній рівні сформованості досліджуваної готовності за результативнорефлексивним критерієм (на 15,7% та 8% відповідно), і зменшилась кількість
студентів, які мають низький рівень сформованості досліджуваної готовності за
зазначеним критерієм на 23,7% порівняно з контрольною групою.
Динаміку зростання умінь студентів самоаналізу і самооцінки діяльності,
прагнення до самовдосконалення в експериментальних групах відносно
контрольних зображено на рисунку 3.5.
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Рис. 3.5. Динаміка зростання рівнів сформованості
досліджуваної готовності майбутніх учителів початкової школи
за результативно-рефлексивним критерієм (у %)
Аналіз результатів діагностики готовності за результативно-рефлексивним
критерієм вказує на істотні розбіжності між отриманими даними для
контрольних та експериментальних груп. Це свідчить про підвищення рівня
2
2
2
оціночного критерію, зокрема  емп  19,43,  емп   кр .

На

основі

порівняльного

аналізу

й

узагальнення

результатів

експериментального навчання студентів у межах їх фахової підготовки в
університеті простежено динаміку рівнів готовності студентів, майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів (таблиця 3.5.).
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Як свідчать дані таблиці 3.5., усі рівні готовності за визначеними критеріями
зазнали суттєвих якісних зрушень. Наприкінці експерименту значно зріс показник
сформованості готовності за мотиваційним критерієм: у 33,3 % студентів виявили
високий рівень показника (проти 18,6 % до початку експерименту); 57,3 %
опитаних засвідчили достатній рівень (проти 43,2 % до початку експерименту); на
низькому рівні ми виявили 9,4 % студентів (проти 37,9 % до початку експерименту).
Таблиця 3.5.
Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності
майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
Критерії

Мотиваційний
(у %)

Когнітивний
(у %)

КГ

КГ

ЕГ

ЕГ

Творчодіяльнісний
(у %)
КГ
КГ
ЕГ

Результативнорефлексивний
(у %)
КГ
ЕГ

Рівні
Високий 13,8

33,3

17,4

31,6

14,7

26,5

21,1

36,8

Достатній 37,6

57,3

40,4

59

47,7

57,3

44,9

52,9

Низький 48,6

9,4

42,2

9,4

37,6

16,2

34

10,3

Аналогічних змін зазнали показники рівнів готовності за когнітивним
критерієм: 31,6% студентів досягли високого рівня (до початку експерименту цей
показник становив 16,7%); у 59% респондентів діагностовано достатній рівень
(проти 38,6% до початку експерименту); із низьким рівнем готовності студентів
виявлено 9,4% (проти 44,7% до початку експерименту).
Ми зафіксували також значні зміни показників рівнів готовності за творчодіяльнісним критерієм: 26,5% студентів експериментальної групи засвідчили
високий рівень (проти 16,1% до початку експерименту); 57,3% респондентів ‒
достатній рівень ‒ (проти 48,6% до початку експерименту) і зведено до 16,2%
показники низького рівня (проти 35,8% до початку експерименту).
В експериментальній групі 36,8% студентів досягли високого рівня розвитку
готовності за результативно-рефлексивним критерієм (проти 14,4% до початку
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експерименту); 52,9% ‒ достатнього рівня (проти 36,4% до початку експерименту).
Результати низького рівня становить 10,3% ‒ проти 49,2% студентів до початку
експерименту.
Отже, як видно з таблиці 3.5., студенти КГ не змогли на основі традиційної
методики досягнути істотних результатів під час формування готовності до
формування конструктивних умінь молодших школярів. Натомість, ті студенти, які
навчались в експериментальній групі, мали вагомі позитивні результати за усіма
компонентами (мотиваційний, когнітивний, творчо-діяльнісний та результативнорефлексивний).
Результат діагностики за показниками критерію К. Пірсона дозволяє
визначити ті компоненти, які найбільше диференціюють студентів контрольних та
експериментальних груп (таблиця 3.6.).
Таблиця 3.6.
Показники критерію Пірсона для різних компонентів
готовності майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
№
1.
2.
3.
4.

Значення
χ2
40,492
31,586
13,6
19,43

Компонент готовності
Мотиваційний
Когнітивний
Творчо-діяльнісний
Результативно-рефлексивний
Як бачимо, найбільше значення

2

зафіксовано за мотиваційним,

когнітивним та результативно-рефлексивним компонентами готовності майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів і, навпаки, найменше ‒ творчо-діяльнісним компонентом.
Пояснити цей факт можна тим, що підготовка майбутніх учителів до
формування конструктивних умінь молодших школярів (експериментальна
підготовки) передбачала планомірне формування відповідної готовності, що
свідчить про те, що формування мотиваційного, когнітивного та результативнорефлексивного компонентів, може здійснюватися лише в межах цілеспрямованої
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підготовки. Однак оволодіння окремо фаховими методиками та навичками
формування конструктивних умінь учнів не може ефективно підготувати
майбутнього учителя початкової школи до означеної діяльності.
Найменше значення  2 (творчо-діяльнісного компонента), зумовлений, на
наш погляд, тим, що студенти контрольних груп удосконалювали навички власної
творчої діяльності упродовж семінарських, практичних занять, а також
педагогічної практики.
Таким чином, аналіз й узагальнення результатів експериментальної роботи
показують, що рівень підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів на основі моделі
забезпечує досягнення очікуваних результатів. На основі порівняльного аналізу
даних констатувального і контрольного етапів експерименту в контрольній та
експериментальний групах, які наведено в таблиці 3.5., доводимо що після
завершення формувального етапу експерименту в 32,1 % студентів ЕГ проти 16,7%
студентів КГ діагностовано високий рівень готовності (кількість студентів
високого рівня зросла на 15,4%); у 56,6% студентів ЕГ проти 42,7% студентів КГ ‒
достатній рівень (задовільний рівень збільшився на 13,9%); кількість респондентів
із низьким рівнем показника засвідчили 40,6% в КГ (в ЕГ їх зменшилось до 11,3%).
Кількість студентів із низьким рівнем готовності суттєво зменшилася. На підставі
даних порівняльного аналізу констатуємо про істотні та статично значущі переваги
нашого авторського підходу до формування усіх компонентів готовності майбутніх
учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів на основі
впровадження моделі підготовки.
Відповідно до мети та гіпотези нашого дослідження ми розробили й
апробували методичні рекомендації для викладачів вищих педагогічних
навчальних закладів щодо розвитку готовності студентів до формування
конструктивних умінь молодших школярів:
1. Під час планування різних видів діяльності з формування конструктивних
умінь особистості враховувати індивідуальні й психологічні особливості студентів.
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2. Забезпечити створення сприятливого психологічного клімату між
студентами групи, колективу.
3. У процесі планування занять щодо формування конструктивних умінь
керуватись творчістю, нестандартним підходом до їх проведення; забезпечувати
міждисциплінарне інтегрування навчальних дисциплін.
4. У професійній діяльності дотримуватись обґрунтованих нами педагогічних
умов професійної підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних
умінь молодших школярів.
5. Під час проведення занять з формування конструктивних умінь студентів
використовувати обґрунтовані нами інноваційні форми та методи організації
конструктивної діяльності.
6. У ході підготовки студентів забезпечувати формування умінь за напрямом
створення проектів організації конструктивної діяльності учнів, набуття досвіду
творчої конструктивної діяльності під час проходження педагогічної практики,
досвіду професійного самовдосконалення як суб’єкта самопідготовки до
формування конструктивних умінь учнів.
7. Формування конструктивних умінь студентів вимагає присутності таких
складників: керівництво і контроль, виявлення помилок і недоліків, аналіз
результатів і проведення підсумків з боку викладача групи, колективу.
Отже,

результати

дослідження

доводять

педагогічну

доцільність

розроблених й експериментально перевірених змісту, форм, методів підготовки
майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших школярів. На
ефективність науково-обґрунтованої діяльності значний вплив здійснила реалізація
розробленої моделі підготовки та підібраних педагогічних умов, що забезпечили
досягнення високих результатів у процесі професійної підготовки.
Таким чином, аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи
підтверджує те, що розвиток готовності майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів буде успішним за умови теоретичного
обґрунтування змісту, розробки та підбору форм і методів навчально-пізнавальної
роботи зі студентами, урахування особливостей організації освітнього процес у
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вищому навчальному закладі, визначення педагогічних умов і моделі професійної
підготовки майбутніх учителів до формування конструктивних умінь молодших
школярів. Дані експерименту свідчать про те, що завдання дисертаційного
дослідження вирішено, мети досягнуто.
Висновки до розділу 3
Дослідження процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів передбачало розробку
моделі та експериментальну перевірку її ефективності.
Зазначена модель складається з взаємопов’язаних блоків – цільового,
методологічного, змістово-діяльнісного, результативного. Цільовий блок містить
мету, завдання; методологічний – підходи та принципи; змістово-діяльнісний блок
представлений функціями вчителя, змістом підготовки та передбачає практичний
добір форм, методів навчання. Основу результативного блоку складають критерії,
показники та рівні готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Розроблена модель підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування

конструктивних

умінь

молодших

школярів

вимагала

експериментальної перевірки ефективності її реалізації в освітньому процесі
вищого навчального закладу. З цією метою нами було проведено формувальний
етап експерименту.
Організація формувального експерименту здійснювалась у чотири етапи.
Перший – підготовчий етап, був зорієнтований на цілеспрямований розвиток
емоційної зацікавленості майбутніх фахівців початкової школи в оволодінні
методикою формування конструктивних умінь молодших школярів в освітньому
процесі. Другий (теоретичний) етап передбачав формування у студентів
мотивації до формування конструктивних умінь молодших школярів на уроках
трудового навчання, чітких уявлень про суть конструктивних умінь, формування
спеціальних

знань,

умінь

та

навичок,

необхідних

для

формування

конструктивних умінь молодших школярів. Третій (творчо-практичний) етап
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передбачав створення креативного освітнього середовища на засадах творчої
взаємодії викладача і студентів в процесі конструктивної діяльності,
орієнтованого на формування у майбутніх учителів початкової школи умінь та
навичок, що необхідні для процесу формування конструктивних умінь
молодших школярів, оволодіння методикою формування конструктивних умінь
молодших школярів під час проходження педагогічної практики.
Отримані результати контрольного зрізу формувального експерименту
показали, що рівень підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів в ЕГ є вищим, ніж у
студентів КГ, що дало підставу стверджувати про ефективність розробленої нами
моделі підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів. За допомогою методів математичної
статистики доведено вірогідність і достовірність отриманих результатів на основі
порівняння значень критерію Пірсона  2 . Порівняльний аналіз критерію 𝑥 2 в
контрольних групах виходить за межі, тоді як в експериментальних перебуває в
допустимих межах, а тому підтверджує достовірність отриманих результатів.
Таким

чином

експериментальне

дослідження

підтвердило

доцільність

впровадження в освітній процес розробленої моделі підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Основні наукові результати, викладені в розділі опубліковані в [184], [188],
[192], [330].
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ВИСНОВКИ
На основі здійсненого дослідження зроблено такі узагальнюючі висновки:
1. У результаті аналізу наукових джерел виокремлено й уточнено базові
поняття: «уміння», «конструктивні уміння», «формування конструктивних умінь
молодших школярів», «підготовка», «професійна підготовка», «підготовка
майбутнього учителя початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів».
Визначено сутність поняття «професійна підготовка майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів», яке
розглядається як окремий вид підготовки, що є складовою його професійнопедагогічної та фахової підготовки і передбачає усвідомлення мотивів, потреб,
оволодіння знаннями, уміннями та досвідом, розвиток професійно значущих та
особистісних якостей, активізацію творчої ініціативи майбутнім учителем, які в
сукупності створюють можливість для успішного формування конструктивних
умінь молодших школярів.
Обґрунтовано структуру підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів, яка включає сукупність
взаємозалежних компонентів: мотиваційно-ціннісного, теоретичного, особистіснопроцесуального, креативного, рефлексивно-оцінювального. Визначені структурні
компоненти охоплюють комплекс знань, умінь та навичок, практичний досвід,
професійно значущі й особистісні якості вчителя, наявність творчого потенціалу,
сукупність рефлексивних умінь і навичок, які необхідні майбутнім учителям
початкової школи для ефективного здійснення професійної діяльності з
формування конструктивних умінь молодших школярів. Результатом означеної
підготовки є готовність майбутніх учителів до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
2. Конструктивні уміння розглядаються нами як складне новоутворення,
здатність особистості інтегровано виконувати мовленнєво-творчі, образотворчі
та предметно-перетворювальні дії у процесі ігрової проектно-конструктивної
діяльності результатом якої є отримання суб’єктом нового оригінального
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продукту. Виявлено, що для формування конструктивних умінь молодших
школярів значущими є розвиток їхньої мотиваційної, інтелектуальної, емоційновольової та комунікативної сфер, а також особливості перебігу психічних
процесів.
3. Готовність майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів визначено як інтегративну якість
особистості вчителя, що характеризується наявністю мотивації до формування
конструктивних умінь, а також сукупності знань, умінь і навичок, особистісних
та професійно значущих якостей.
4. З метою оцінювання готовності майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів було розроблено
критерії, відповідні до них показники: мотиваційний (наявність інтересу та
мотивації

до формування конструктивних умінь молодших школярів);

когнітивний (розуміння сутності конструктивних умінь та важливості їх
формування у молодших школярів; володіння психолого-педагогічними та
методичними

знаннями,

що

зумовлюють

успішність

формування

конструктивних умінь молодших школярів); творчо-діяльнісний (комплекс
професійно-педагогічних та методичних умінь, необхідних для формування
конструктивних умінь молодших школярів; сформованість особистісних та
професійно значущих якостей; творчий підхід до організації навчальнопізнавальної діяльності); результативно-рефлексивний (здатність до самоаналізу
і самооцінки діяльності, прагнення до самовдосконалення).
На основі визначених критеріїв та показників виокремлено три рівні
готовності майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних
умінь молодших школярів: низький, достатній, високий.
Для визначення рівня готовності майбутніх учителів до формування
конструктивних умінь молодших школярів за виокремленими критеріями та
показниками

було

використано

методи

діагностики.

За

результатами

констатувального етапу експерименту діагностовано три рівні готовності
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майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь
молодших школярів: високий (16,4%), достатній (41,6%), низький (42%).
Аналіз результатів констатувального етапу дослідження дав змогу зробити
висновок про те, що традиційна система професійно підготовки студентів слабко
зорієнтована на формування їх готовності до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено модель
підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних
умінь школярів, яка складається з чотирьох блоків: цільового, методологічного,
змістово-діяльнісного та результативного. Їх послідовністю передбачено: на
підготовчому етапі виокремлення та доповнення психолого-педагогічних
дисциплін та фахових методик завданнями для самостійної роботи; активізацію
самостійного пошуку студентів; на теоретичному – максимальну наближеність
теоретичного змісту дисципліни «Трудове навчання з практикумом» до
проблеми формування конструктивних умінь молодших школярів і, насамкінець,
на творчо-практичному – створення креативного освітнього середовища для
конструктивної діяльності викладача і студентів під час практичних занять курсу
«Трудове навчання з практикумом», апробацію одержаних знань, практичних
умінь і навичок у ході педагогічної практики під час навчання у вищій школі.
Оцінювання ефективності моделі було здійснено на основі статистичної
перевірки достовірності середніх показників рівнів готовності майбутніх учителів
ЕГ і КГ до формування конструктивних умінь молодших школярів за
мотиваційним, когнітивним, творчо-діяльнісним та результативно-рефлексивним
критеріями.
З’ясовано, що в ЕГ наприкінці формувального етапу педагогічного
експерименту середній показник низького рівня готовності майбутніх учителів
початкової школи до формування конструктивних умінь знизився на 30,6 %,
середній показник достатнього рівня підвищився на 14,9 %, а середній показник
високого рівня – на 15,6 %. Водночас відповідні показники в КГ майбутніх учителів
не зазнали істотних змін.
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Застосування математичних методів опрацювання експериментальних
даних (використання статистичного критерію однорідності χ² Пірсона) дало
змогу підтвердити ефективність упровадження моделі підготовки майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
5. Розроблено
підготовки

й

майбутніх

впроваджено
учителів

навчально-методичний

початкової

школи

до

комплекс
формування

конструктивних умінь молодших школярів, який розкриває зміст підготовки,
використання ефективних форм організації освітнього процесу у вищих
навчальних закладах. Це інтегровані практичні заняття з набуття студентами
досвіду конструктивної діяльності, ділові ігри, лекції-візуалізації, інтерактивні
лекції, лекція-практикум, майстер-клас, засідання творчих груп; а також методи,
як от: метод ігрового дизайну, метод конструктивної співпраці учасників творчої
діяльності, метод проектів, метод ігрового моделювання творчих завдань тощо.
Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів заявленої
проблеми. Потребують подальшого вивчення питання вивчення зарубіжного
досвіду з проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи до
формування конструктивних умінь молодших школярів; розвиток професійної
компетентності в галузі початкової дизайн-освіти.
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Додаток А

Змiст конструктивних умiнь молодших школярів на уроках трудового навчання
Теми
Проектно-мовленнєві

Конструктивні уміння
Проектно-художні

Техніко-технологічні

1 клас
Вступ
подумки створювати образ
розробляти ескiз виробу;
добирати матеріали,
Папір. Рвання паперу
виробу, композиції та давати
створювати на
інструменти та
Різання паперу
їм словесну характеристику; елементарному рiвнi певний пристосування необхідні для
Робота
з
природними називати послідовність дій за характером образ засобами
виготовлення виробів;
матеріалами
під час виготовлення виробу;
лiнiї; створювати ескiз
виконує розмiтку виробiв за
Прикраси з паперу
складати розповідь про
композицiї виготовлення
допомогою шаблонiв або
Симетричні форми
створену аплікацію;
композицiї з пластилiну на
трафаретiв;
Згинання і складання паперу
усно переказувати казки,
площинi; добирати
виконувати декорування
Аплікація з паперу
оповідання до створених
кольорове вирішення виробу.
виробiв вiдповiдно до
Робота з пластиліном
композицій;
творчого задуму та
Самообслуговування
складати вітальний текст до
матерiалiв;
Комбiнованi роботи
виготовленої новорічної
планувати з допомогою
Екскурсiї
листівки з кольорового
вчителя послiдовнiсть
паперу і ниток;
трудових дiй з опорою на їх
складати та відгадувати
графiчнi зображення;
загадки;
створювати аплiкацiю з
читати за ролями;
простих симетричних форм;
складати твори;
природних матерiалiв на
міркувати, відповідати на
площинi за мотивами казок;
запитання.
створювати вироби в технiцi
оригамi.

223
Продовження додатку А
Теми
Проектно-мовленнєві

Конструктивні уміння
Проектно-художні

Техніко-технологічні

2 клас
Згинання і складання паперу
подумки створювати образ
розробляти начерк, ескiз
добирати матеріали,
Паперові об'ємні фігури
виробу, композиції та давати
виробу;
інструменти та
Робота
з
природними їм словесну характеристику; переносити лiнiї розмiтки на пристосування необхідні для
матеріалами
називати послідовність дій
площину;
виготовлення виробів;
Аплікація з використанням під час виготовлення виробу; створювати художньо-зорові читати найпростiшi рисунки,
ниток
складати розповіді, казки,
образи букв, цифр;
креслення розгорток;
Орнамент
тексти творчого задуму;
створювати ескiз сюжетної
вирізувати деталі за
Оригамі
складання математичних
композицiї з елементами
розміткою;
Робота з пластиліном
прикладів з пластилінових
творчостi для виготовлення
виконувати декорування
Самообслуговування.
равликів;
виробів з паперу, природних
виробiв вiдповiдно до
Культура харчування
читати тексти в ролях,
матеріалів, ниток,
творчого задуму та
Самообслуговування. Одяг і
декламувати вірші;
пластиліну;
матерiалiв;
взуття
складати композицію з
графiчно копіювати
проводити розмiтку за
Макетування
тексту малюнка та виробу;
вiзерунок для виконання
допомогою лiнiйки,
Екскурсії
міркувати, відповідати на
витинанки на площину;
шаблонiв, трафаретiв;
запитання.
добирати кольорове
робити надрізи, приєднувати,
вирішення виробу.
скріплювати, з’єднувати,
збирати в єдине ціле деталі
виробу;
виготовляти макети виробів з
штучних матеріалів і
катрону;
створювати вироби в техніці
орігамі, витинанки.
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Продовження додатку А
Теми
Проектно-мовленнєві
Мозаїка
Квілінг
Комбінування природних і
пластичних матеріалів
Оригамі
Витинанка
Робота
з
пластичними
матеріалами
Аплікація з тканини
Мозаїка з природних і
штучних матеріалів
Декорування виробів
Самообслуговування.
Культура харчування
Самообслуговування. Одяг і
взуття
Виготовлення і оздоблення
виробів об'ємної форми
Екскурсії

Конструктивні уміння
Проектно-художні

3 клас
подумки створювати образ
складати поетапність дій
виробу, композиції та давати
виготовлення виробу;
їм словесну характеристику;
розробляти начерк, ескiз
називати послідовність дій,
виробу;
інструменти матеріали,
створювати ескіз виробу;
техніки, елементи декору
складати орнаменти;
необхідні для виготовлення
створювати ескiз сюжетної
виробу;
композицiї з елементами
читати технологічну карту і
творчостi для технiки
виконувати за нею роботу;
торцювання на площинi,
добирати словесні засоби для
виготовлення іграшок з
відображення художнього
волокон і ниток, пластиліну,
образу;
природніх матеріалів;
складати твори-розповіді;
добирати кольорове
читати тексти в ролях,
вирішення виробу.
декламувати вірші;
складати композицію з
тексту малюнка та виробу;
міркувати, відповідати на
запитання.

Техніко-технологічні
добирати матеріали,
інструменти та
пристосування необхідні для
виготовлення виробів;
виконати побудову
технiчного рисунка та
нанесення розмiрiв;
виконувати позначення:
контурна лiнiя, розмiрна,
лiнiя згину, мiсця нанесення
клею;
володіти технологією
обробки різних матеріалів,
комбінувати легко
оброблювальні матеріали в
процесі технічної творчості
(папір, картон, природні
матеріали, тканина,
пластилін та ін.);
створювати вироби в
техніці контурної мозаїки та
техніці торцювання;
виконувати декорування
виробiв.
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Продовження додатку А
Теми
Проектно-мовленнєві
Комбінування
природних,
штучних та пластичних
матеріалів
Конструювання
рухомих
моделей з картону та паперу
Сюжетна витинанка
Виготовлення
штучних
квітів об’ємної форми
Колаж
Робота
з
пластичними
матеріалами
Робота
з
сучасними
штучними матеріалами
Плетіння
Вишивання
Об’ємна аплікація з тканини
та ґудзиків
Пап’є-маше
Дизайн,
оформлення
та
оздоблення виробів
Самообслуговування. Одяг і
взуття.
Екскурсії

Конструктивні уміння
Проектно-художні

4 клас
подумки створювати образ
складати технологічну
виробу, композиції та давати послідовність виготовлення
їм словесну характеристику;
виробу;
називати послідовність дій,
розробляти начерк, ескiз
інструменти матеріали,
виробу;
техніки, необхідні для
створювати ескiз сюжетної
виготовлення виробу;
композицiї з елементами
читати технологічну карту і
творчостi для виготовлення
виконувати за нею роботу;
іграшок в технiці пап’єдобирати словесні засоби для маше, з тканини та гудзиків,
відображення художнього
пластиліну;
образу;
добирати кольорове
складати тексти творчого
вирішення виробу;
задуму, оповідання, розповіді художнє оформлення вистав.
за малюнками та їх
інсценізувати;;
складати композицію з
тексту малюнка та виробу;
складати та розігрувати в
ролях театралізовані дійства;
міркувати, відповідати на
запитання.

Техніко-технологічні
добирати матеріали,
інструменти та
пристосування необхідні для
виготовлення виробів;
комбінувати матеріали;
читати схеми рухомих
моделей втробу;
виконувати розмiтку
розгортки обʼємних фiгур;
виготовляти паперові моделі
з рухомими деталями;
приєднувати, скріплювати,
з’єднувати в єдине ціле
деталі рухомого виробу;
створювати вироби в
техніці мозаїки, плетіння,
вишивки, пап’є-маше,
витинанки;
виготовляти сюжетні
композиції-колажі за
власним задумом;
найпростішу м’яку іграшку,
декоративні квіти;
виконувати декорування
виробiв.
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Додаток Б
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ

ТВОРЧО-ДІЯЛЬНІСНИЙ КОМПОНЕНТ
Професійно-педагогічні та
методичні уміння

Інтерес, потреби

Позитивна внутрішня
мотивація
Творчий підхід

Професійно
значущі та
особистісні якості

Готовність майбутніх учителів
початкової школи до
формування конструктивних
умінь молодших школярів
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ

Обізнаність з
сутністю поняття
«конструктивні
уміння»

Психологопедагогічні та
методичні знання

РЕЗУЛЬТАТИВНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ
КОМПОНЕНТ
Здатність до
самоаналізу і
самооцінки
діяльності

Компоненти готовності майбутніх учителів початкової школи

до формування конструктивних умінь молодших школярів

Прагнення до
самовдосконалення
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Додаток В
Діагностичні методики для визначення стану сформованості показників
готовності майбутніх учителів початкової школи до формування
конструктивних умінь молодших школярів
Критерії
Мотиваційний

Когнітивний

Творчодіяльнісний

Результативнорефлексивний

Показники
- наявність інтересу до формування
конструктивних умінь молодших
школярів;
- наявність мотивації до здійснення
процесу формування
конструктивних умінь молодших
школярів
- розуміння сутності конструктивних
умінь та важливості їх формування у
молодших школярів;
- володіння психолого-педагогічними
та методичними знаннями, що
зумовлюють успішність формування
конструктивних умінь молодших
школярів
- наявність комплексу професійнопедагогічних та методичних умінь,
необхідних для формування
конструктивних умінь молодших
школярів;
- сформованість особистісних та
професійно значущих якостей, які
впливають на результат зазначеної
діяльності з молодшими школярами;
- творчий підхід до формування
конструктивних умінь молодших
школярів

- здатність до самоаналізу і
самооцінки діяльності, прагнення до
самовдосконалення

Методики
авторська анкета;
методика для діагностики
навчальної мотивації
студентів (А. Реан,
В. Якунін, модификація
Н. Бадмаєвої)
авторська анкета;
метод експертних оцінок;
аналіз продуктів
діяльності студентів
(планів-конспектів
уроків); бесіди
анкетування;
аналіз звітньої
документації;
спостереження;
експертна оцінка;
ранжування особистісних
та професійно значущих
якостей майбутніх
учителів початкової
школи;
тест «Самооцінка
творчого потенціалу
особистості»
(М. Фєтіскін);
методика «Тип
мислення»
(модифікація Г.
Резапкіної)
анкетування;
експертна оцінка
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Додаток Д
Методика діагностики навчальної мотивації студентів
(А. Реан, В. Якунін, модифікація Н. Бадмаєвої)
Призначення тесту – діагностика навчальної мотивації студентів.
Шановний студенте (майбутній учителю)!
Оцініть за 5-бальною системою наведені мотиви навчальної діяльності за
значимістю для Вас: 1 бал відповідає мінімальній значущості мотиву, 5 балів –
максимальній.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Тестовий матеріал
Вчуся, тому що мені подобається обрана професія.
Щоб забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності.
Хочу стати фахівцем.
Щоб дати відповіді на актуальні питання, що стосуються сфери майбутньої
професійної діяльності.
Хочу повною мірою використовувати наявні в мене задатки, здібності й
схильності до обраної професії.
Щоб не відставати від друзів.
Щоб працювати з людьми, треба мати глибокі і всебічні знання. Тому що
хочу бути в числі кращих студентів.
Тому що хочу, щоб наша навчальна група стала кращою в рейтингу.
Щоб заводити знайомства і спілкуватися з цікавими людьми.
Тому що здобуті знання дадуть змогу досягнути всього необхідного.
Необхідно закінчити університет, щоб у знайомих не змінилася думка про
мене як здібну, перспективну людину.
Щоб уникнути осуду й покарання за погане навчання.
Хочу бути шанованою людиною навчального колективу.
Не хочу відставати від однокурсників, не бажаю опинитися серед тих, хто
відстає в навчанні.
Тому що від успіхів у навчанні залежить рівень моєї матеріальної
забезпеченості в майбутньому.
Успішно вчитися, складати іспити на «добре» і «відмінно».
Просто подобається вчитися.
Потрапивши в університет, змушений вчитися, щоб закінчити його.
Бути постійно готовим до занять.
Успішно продовжити навчання на старших курсах, щоб дати відповіді на
конкретні навчальні питання за фахом.
Щоб отримати глибокі й міцні знання.
Тому що в майбутньому думаю зайнятися науковою діяльністю.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Будь-які знання знадобляться в майбутній професії.
Тому що хочу принести більше користі суспільству.
Стати висококваліфікованим фахівцем.
Щоб дізнаватися нове, займатися творчою діяльністю.
Щоб дати відповіді на проблеми розвитку суспільства, життєдіяльності
людей.
Бути на хорошому рахунку у викладачів.
Домогтися схвалення батьків та тих, хто мене оточує.
Вчуся заради виконання обов’язку перед батьками, школою.
Тому що знання надають мені впевненість у собі.
Тому що від успіхів у навчанні залежить моє майбутнє службове становище.
Хочу отримати диплом з гарними оцінками, щоб мати перевагу перед
іншими.
Дякуємо за співпрацю!

Ключ до тесту і обробка результатів тесту
Шкала 1. Комунікативні мотиви: 7, 10, 14, 32.
Шкала 2. Мотиви уникнення: 6, 12, 13, 15, 19.
Шкала 3. Мотиви престижу: 8, 9, 29, ЗО, 34.
Шкала 4. Професійні мотиви: 1, 2, 3, 4, 5, 26.
Шкала 5. Мотиви творчої самореалізації: 27, 28.
Шкала 6. Навчально-пізнавальні мотиви: 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24.
Шкала 7. Соціальні мотиви: 11, 16, 25, 31, 33.
Під час обробки результатів тестування необхідно підрахувати середній
показник за кожною шкалою опитувальника.
Джерело: Бадмаева Н. Ц. Влияние мотивационного фактора на развитие
умственных способностей : монография / Н. Ц. Бадмаева. - Улан-Удэ, 2004.280 с.
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Додаток Е
Анкета
для виявлення рівня сформованості готовності
майбутніх учителів початкової школи
до формування конструктивних умінь молодших школярів
(для студентів ІІІ - V курсів)
Шановний студенте (майбутній учителю)!
Просимо Вас відповісти на запитання, обравши саме той варіант
відповіді, який найбільш точно віддзеркалює Вашу думку або коротко висловіть
її.
1.
Оцініть, будь ласка, можливості освітніх галузей початкової школи в
формуванні конструктивних умінь молодших школярів(максимально – 10 балів).
Найменування освітньої галузі
Бали
Мови та літератури
Природознавство
Суспільствознавство
Здоров’я і фізична культура
Математика
Технології
Мистецтво
2.
Яка, на вашу думку, роль формування конструктивних умінь у
початковому навчанні молодших школярів (необхідне підкреслити):
а) першочергова;
б)значна;
в) незначна;
г) важко відповісти.
3.
Чи потрібно впроваджувати практичні заняття з формування
конструктивних умінь молодших школярів у систему підготовки майбутніх
учителів початкової школи?
а) так;
б) більше так, ніж ні;
в) більше ні, ніж так;
г) ні;
д) важко відповісти.
4.
У чому конкретно ви вбачаєте роль формування конструктивних умінь в
цілісному формуванні особистості учня молодшого шкільного віку?
5.
Базуючись на власному життєвому (шкільному) досвіді, оцініть ступінь
вміння формувати конструктивні уміння сучасним вчителем початкової школи
(максимально – 10 балів).
6.
Оцініть ступінь вашої практичної готовності до формування
конструктивних умінь молодших школярів (необхідне підкреслити):
а) практично готовий;
б) більше готовий, ніж не готовий;
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в) більше не готовий, ніж готовий;
г) не готовий;
д) складно відповісти.
7.
Що, на ваш погляд, варто започаткувати у вищій школі з метою
вдосконалення професійної підготовки вчителя до формування конструктивних
умінь молодших школярів?
8. Що Ви розумієте під поняттям конструктивні уміння молодших школярів?
9. Чи погоджуєтесь Ви з тим, що обов’язковими складовими структури уроків
мистецького та технологічного циклів повинні бути: сприймання, художня гра,
формування творчого задуму, посильне творче втілення цього задуму?
а) так;
б) ні.
10. Ваша думка: як в педагогічному процесі початкової школи здійснюється
формування у молодших школярів конструктивних умінь, які методи, форми,
засоби, інноваційні техніки і технології варто використовувати?
11. Як Ви оцінюєте значення ігрових прийомів для оволодіння конструктивними
уміннями учнів початкових класів у процесі конструктивної діяльності?
а) ефективно впливають;
б) частково;
в) не впливають.
12. Чи можна робити висновки про рівень розвитку конструктивних умінь учня
за його результатами творчої конструктивної діяльності?
а) так;
б) ні.
13. У яких випадках, на Вашу думку, підвищується інтерес і якість засвоєння
знань учнів ?
а) з мотивацією художньої гри;
б) без ігрового мотиву;
в) не має значення.
14. Чи впливає гра в процесі конструктивної діяльності на ефективність
художнього проектування, на знаходження яскравої виразності художніх
образів, креативних рішень?
а) так;
б) ні;
в) не має значення.
15. Чи впливає художня гра в процесі конструктивної діяльності на якість
виконання творчих завдань, рівень предметно-перетворювальної діяльності?
а) так;
б) ні;
в) не має значення.
16. Чи підвищується рівень розвитку мовленнєвої творчості учнів через
впровадження художніх ігор в освітній процес?
а) так;
б) ні;
в) не має значення.
17. На які аспекти розвитку особистості, на Ваш погляд, впливає ігрова
конструктивна діяльність учнів початкових класів?
а) графічну грамотність виконання роботи;
б) створення учнем художнього образу шляхом вираження в роботі власних
емоцій, почуттів, естетичних переживань та думок;
в) проектно-конструктивні уміння і навички;
г) літературно-акторську творчість;
д) музично-хореографічні здібності.
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18. Які педагогічні умови, на Вашу думку, найбільш сприятливі для
ефективності формування конструктивних умінь молодших школярів?
(пронумеруйте)
а) демонстрування вчителем чіткої послідовності виконання роботи;
б) виконання колективної творчої роботи учнями;
в) використання різноманітних художніх матеріалів і технік;
г) створення відповідного до теми уроку емоційного настрою учнів;
д) використання ігрових, казкових фрагментів;
е) контроль учителя за дотриманням учнями встановленої
послідовності виконання роботи;
є) використання на уроках образотворчого циклу інших видів мистецтва
(художнього слова, музики, елементів театрального
дійства, кінофрагментів).
19. Чи прагнете Ви оволодіти методикою формування конструктивних умінь
молодших школярів?
а) так;
б) ні; в) не має значення.
20. Як Ви вважаєте, інтеграція уроків образотворчого та технологічного
циклів з іншими навчальними дисциплінами сприятиме всебічному розвитку
молодших школярів та формуванню їхніх конструктивних умінь?
а) ні, це тільки заважатиме учням в оволодінні уміннями та навичками;
б) так.
21. Чи проводили Ви під час педагогічної практики, з метою формування
конструктивних умінь молодших школярів, інтегровані уроки трудового
навчання з такими предметами:
а) музика;
б) образотворче мистецтво;
в) читання;
г) українська мова;
д) математика;
е) не проводив жодного інтегрованого уроку.
22. Чи впливає рівень розвитку творчих здібностей вчителя на формування
конструктивних умінь учнів та їх творчий розвиток?
а) так, впливає, бо творчу особистість може виховати лише творчий вчитель;
б) ні, не впливає, бо творчий розвиток учнів залежить виключно від задатків
самих учнів.
23.
Оцініть ступінь Вашої готовності до формування конструктивних умінь
молодших школярів.
а) високий;
б) середній;
в) низький.
24. Як Ви оцінювали учнів у процесі конструктивної діяльності при
визначенні їх результатів виконання завдань?
а) самостійно, без аналізу роботи;
б) самостійно, з подальшим усним аналізом роботи;
в) спільно з учнями, з колективним аналізом кожної роботи.
25. Чи вважаєте Ви, що вчитель початкової школи повинен постійно
працювати у напрямку власного самовдосконалення з пошуку різних ігрових
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прийомів та творчих завдань для формування конструктивних умінь молодших
школярів?
а) так, оскільки професія вчителя передбачає постійне самовдосконалення;
б) ні, всі необхідні знання я отримаю у процесі фахової підготовки під час
навчання у ВНЗ.
Дякуємо за співпрацю!

Додаток розроблено автором
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Додаток Ж
Бланк інтерв’ю для керівників педагогічної практики
Шановний методисте!
Просимо Вас оцінити рівень сформованості готовності майбутнього
вчителя початкових класів (студента-практиканта) до формування
конструктивних умінь молодших школярів. Оберіть із запропонованих варіантів
той, який більшою мірою характеризує студента-практиканта.
1.
Оцініть ставленням студента до процесу формування конструктивних
умінь молодших школярів та прагнення їх розвивати:
а) студент має яскраво виражене позитивне ставлення до формування
конструктивних умінь молодших школярів та стійке прагнення їх розвивати;
б) студент має в цілому позитивне ставлення до формування
конструктивних умінь молодших школярів, однак прагнення їх розвивати
проявляє не завжди;
в) ставлення студента до формування конструктивних умінь молодших
школярів є пасивним, прагнення їх розвивати проявляється рідко;
2.
Оцініть знання студентом психологічних закономірностей творчого
процесу, сутності та структури конструктивних умінь молодших школярів;
принципів, методів, прийомів та засобів їх формування та розвитку:
а) знання студентом визначених теоретичних положень ґрунтовні;
б) знання студентом визначених теоретичних положень досить узагальнені;
в) знання студентом визначених теоретичних положень фрагментарні та
безсистемні.
3.
Оцініть вміння студента здійснювати педагогічне керівництво процесом
формування конструктивних умінь молодших школярів:
а) студент на високому рівні володіє цими уміннями;
б) студент на середньому рівні володіє цими уміннями;
в) студент на низькому рівні володіє цими уміннями.
4.
Оцініть уміння студента оцінювати роботи учнів на уроках трудового
навчання:
а) студент здійснює оцінювання робіт учнів з урахуванням їхньої художньої
виразності та технічної доцільності;
б) студент здійснює оцінювання робіт учнів здебільшого з огляду на
графічну грамотність виконання роботи, без урахування їхньої художньої
виразності та технічної доцільності;
в) студент здійснює оцінювання робіт учнів виключно з огляду на графічну
грамотність виконання роботи, без урахування їхньої художньої виразності та
технічної доцільності.
5.
Оцініть уміння студента аналізувати власну педагогічну діяльність і
творчу конструктивну діяльність учнів та їх результати:
а) студент глибоко аналізує власну педагогічну діяльність і творчу
діяльність учнів та їх результати; встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
ними;
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б) студент поверхово аналізує власну педагогічну діяльність і творчу
конструктивну діяльність учнів та їх результати;
в) студент на елементарному рівні аналізує власну педагогічну діяльність і
творчу конструктивну діяльність учнів та їх результати.

Дякуємо за співпрацю!

Джерело: додаток розроблено автором з урахуванням [72]
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Додаток З
Бланк інтерв’ю для вчителів початкових класів,
у яких студенти проходили педагогічну практику
Шановний учителю!
Просимо Вас оцінити рівень сформованості готовності майбутнього
вчителя початкових класів (студента-практиканта) до формування
конструктивних умінь молодших школярів. Оберіть із запропонованих варіантів
той, який більшою мірою характеризує студента-практиканта.
1.
Оцініть ставленням студента до процесу формування конструктивних
умінь молодших школярів та прагнення їх розвивати:
а) студент має яскраво виражене позитивне ставлення до формування
конструктивних умінь молодших школярів та стійке прагнення їх розвивати;
б) студент має в цілому позитивне ставлення до формування
конструктивних умінь молодших школярів, однак прагнення їх розвивати
проявляє не завжди;
в) ставлення студента до формування конструктивних умінь молодших
школярів є пасивним, прагнення їх розвивати проявляється рідко;
2.
Оцініть знання студентом психологічних закономірностей творчого
процесу, сутності та структури конструктивних умінь молодших школярів;
принципів, методів, прийомів та засобів їх формування та розвитку:
а) знання студентом визначених теоретичних положень ґрунтовні;
б) знання студентом визначених теоретичних положень досить узагальнені;
в) знання студентом визначених теоретичних положень фрагментарні та
безсистемні.
3.
Оцініть вміння студента здійснювати педагогічне керівництво процесом
формування конструктивних умінь молодших школярів:
а) студент на високому рівні володіє цими уміннями;
б) студент на середньому рівні володіє цими уміннями;
в) студент на низькому рівні володіє цими уміннями.
4.
Оцініть уміння студента оцінювати роботи учнів на уроках трудового
навчання:
а) студент здійснює оцінювання робіт учнів з урахуванням їхньої художньої
виразності та технічної доцільності;
б) студент здійснює оцінювання робіт учнів здебільшого з огляду на
графічну грамотність виконання роботи, без урахування їхньої художньої
виразності та технічної доцільності;
в) студент здійснює оцінювання робіт учнів виключно з огляду на графічну
грамотність виконання роботи, без урахування їхньої художньої виразності та
технічної доцільності.
5.
Оцініть уміння студента аналізувати власну педагогічну діяльність і
творчу конструктивну діяльність учнів та їх результати:
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а) студент глибоко аналізує власну педагогічну діяльність і творчу дизайндіяльність учнів та їх результати; встановлює причинно-наслідкові зв’язки між
ними;
б) студент поверхово аналізує власну педагогічну діяльність і творчу
конструктивну діяльність учнів та їх результати;
в) студент на елементарному рівні аналізує власну педагогічну діяльність і
творчу дизайн-діяльність учнів та їх результати.
6.
Як часто під час підготовки до уроку трудового навчання студентпрактикант звертався до Вас за консультацією:
а) часто;
б) час від часу;
в) рідко.

Дякуємо за співпрацю!

Джерело: додаток розроблено автором з урахуванням [72]
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Додаток И
Тест на діагностику творчого потенціалу та креативності
(К. Ахмедова)
Шановний студенте (майбутній учителю)!
Виберіть один із запропонованих варіантів відповідей».
Тестовий матеріал
Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути поліпшений?

1.
а) так;
б) ні;
в) так, але тільки в дечому.
2.
Чи думаєте Ви, що самі зможете брати участь у значних змінах
навколишнього світу?
а) так, у більшості випадків;
б) ні;
в) так, у деяких випадках.
3.
Чи вважаєте Ви, що деякі з ваших ідей принесуть значний прогрес у тій
сфері діяльності, яку Ви оберете?
а)
так;
б) звідки у мене можуть бути такі ідеї?
в) може бути і незначний прогрес, але успіх можливий.
4.
Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете відігравати таку важливу роль,
що зможете щось принципово змінити?
а)так, напевно;
б) дуже малоймовірно;
в) може бути.
5.
Коли Ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа вийде?
а) звичайно;
б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити;
в) частіше впевнений, ніж невпевнений.
6.
Чи виникає у Вас бажання зайнятися якоюсь невідомою для Вас справою,
такою, у якій на даний момент Ви некомпетентні, абсолютно її не знаєте?
а) так, невідоме мене приваблює;
б) ні;
в) усе залежить від справи та обставин.
7.
Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви
бажання досягнути в ній досконалості?
а) так;
б) що вийде, то й добре;
в) якщо це не дуже важко, то так.
8.
Якщо справа, яку Ви не знаєте, Вам подобається, чи хочете Ви знати про
неї все?
а) так;
б) ні, треба вчитися самому основному;
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в) ні, я тільки задовольню свою цікавість.
9.
Коли Ви зазнаєте невдачі, то:
а)
якийсь час пручаєтесь, навіть всупереч здоровому глузду;
б) одразу облишите цю затію, як тільки зрозумієте її нереальність;
в) продовжуєте робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже
нездоланність перешкод.
10.
Професію треба вибирати, виходячи з:
а) своїх можливостей і перспектив для себе;
б) стабільності, значущості, потрібності професії, потреби в ній;
в) престижу і переваг, які вона забезпечить.
11.
Подорожуючи, Ви могли б легко орієнтуватися на маршруті, яким уже
пройшли?
а) так;
б) ні;
в) якщо місце сподобалося і запам’яталося, то так.
12.
Чи можете Ви пригадати відразу ж після бесіди все, що на ній говорилося?
а) так;
б) ні;
в) згадаю все, що мені цікаво.
13.
Коли Ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете Ви повторити його за
складами без помилок, навіть не знаючи його значення?
а) так;
б) ні;
в) повторю, але не зовсім правильно.
14.
У вільний час Ви волієте:
а) залишатися наодинці, поміркувати;
б) бути в компанії;
в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії.
15.
Ви займаєтеся якоюсь справою. Ви вирішуєте припинити її, тільки коли:
а) справа закінчена і здається Вам відмінно виконаною;
б) Ви більш-менш задоволені зробленим;
в)
справу, здається, зроблено, хоча це можна зробити краще. Але навіщо?
16.
Коли Ви один, ви:
а) любите мріяти про якісь речі, може бути, і абстрактні;
б) за всяку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття;
в) іноді любите помріяти, але про речі, які пов’язані з вашими справами.
17.
Коли якась ідея захоплює Вас, то ви станете думати про неї:
а) незалежно від того, де і з ким ви знаходитися;
б) тільки наодинці;
в) тільки там, де є тиша.
18.
Коли Ви відстоюєте якусь ідею, ви:
а) можете відмовитися від неї, якщо аргументи опонентів здадуться вам
переконливими;
б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не висувалися;
в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним.
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Обробка результатів
Бали нараховуються за такою схемою: відповідь «а» – 3 бали, «б» – 1, «в» – 2
бали.
Інтерпретація результатів тесту
44 і більше балів – (високий творчий потенціал) у вас закладений великий
творчий потенціал, що дає змогу максимально розвивати ваші творчі
можливості;
33-43 балів – (достаній творчий потенціал) у вас закладений значний творчий
потенціал, який надає багатий вибір творчих можливостей;
22-32 балів – (середній творчий потенціал) у вас є якості, які дають Вам змогу
творити, але є й бар’єри вашої творчості;
11-21 балів – (низький творчий потенціал) можуть бути окремі прояви творчого
потенціалу;
10 і менше балів – відсутній творчий потенціал.
Дякуємо за співпрацю!
Джерело: Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развитая
личности и малых групп / Н. П. Фетискин. В. В. Козлов. Г. М. Мануйлов. - М. :
Институт психотерапии. 2002. - 490 с.
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Додаток К
Ранжування особистісних та професійно значущих якостей майбутніх
учителів початкової школи
Шановний студенте (майбутній учителю)!
Проранжуйте якості в порядку значущості для Вас.
Професійно значущі якості вчителя початкової школи
1.
Креативність (прагнення до творчого пошуку, здатність до
продукування нових ідей, нестандартність мислення
2.
Вимогливість, побудована на справедливості та
об’єктивності;
3.
Оптимізм (життєрадісне світосприйняття, віра в успіх,
досягнення мети, позитивне ставлення до педагогічної
діяльності);
4.
Цілеспрямованість (наявність чітко визначеної мети,
прагнення до її досягнення);
5.
Загальна ерудованість, що проявляється у розумінні і
використанні у своїй роботі знань з різних галузей
6.
Потреба в систематичній самоосвіті та саморозвитку;
7.
Інноваційний стиль мислення, готовність до створення
нових цінностей і прийняття творчих рішень
8.
Професійний такт – природна здатність учителя впливати
на учнів, проявляється у таких рисах характеру, як ввічливість,
привітність, урівноваженість, почуття гумору, визначає стиль
поведінки вчителя
9.
Емоційна стійкість, що характеризується стійкістю щодо
різноманітних зовнішніх впливів і проявляється у можливості
здійснювати професійну діяльність у складних емоційних
умовах, спричинених переживаннями негативних емоцій, та
гнучкість поведінки, що забезпечує можливість розв’язання
педагогічних проблем
10. Інтерес до особистості кожної дитини, що проявляється у
визначенні її здібностей, нахилів та можливостей
11. Легкість у спілкуванні
12. Мотивація досягнення успіху, що проявляється у
формуванні позитивної самооцінки і впевненості в собі,
підвищенні прагнення досягти успіху в різних видах художньотворчої діяльності
13. Налаштованість на позитивний результат
14. Артистичність – можливість сполучати в собі ролі
«вчителя», «актора» та «режисера» педагогічного процесу;
здатність налаштовуватися на нові ситуації, опинятися в новому
образі
Особистісні якості вчителя початкової школи
1. Цілеспрямованість
2. Вимогливість
3. Товариськість

Ранг

Ранг
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4. Активність
5. Ініціативність
6. Організованість
7. Самостійність
8. Самовладання
9. Самоконтроль
10. Наполегливість
11. Спостережливість
12. Стриманість
13. Освіченість
14. Почуття гумору
15. Терплячість
16. Чуйність
17. Уважність
18. Енергійність
19. Людяність
20. Мудрість (наявність життєвого досвіду)

Дякуємо за співпрацю!

Додаток розроблено автором з урахуванням [263, с. 524-525]
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Додаток Л
Методика «Тип мислення»
(модифікація Г. Резапкіної, адаптована до дослідження)
Шановний студенте (майбутній учителю)!
У кожної людини переважає певний тип мислення. Даний опитувальник
допоможе вам визначити тип свого мислення. Якщо ви погоджуєтеся з
висловлюванням, у бланку поставте плюс, якщо ні – мінус.
Тестовий матеріал
1. Мені легше що-небудь зробити самому, ніж пояснити іншому.
2.Мені цікаво було б складати комп’ютерні програми.
3 Я люблю читати книги.
4. Мені подобається живопис, скульптура, архітектура.
5. Навіть у налагодженій справі я намагаюся щось покращити.
6. Я краще розумію, якщо мені пояснюють на предметах або малюнках.
7. Я люблю грати в шахи.
8.Я легко висловлюю свої думки як в усній, так і в письмовійформі.
9.Коли я читаю книгу, я візуально уявляю собі її героїв.
10.Я віддаю перевагу самостійному плануванню своєї роботи.
11.Мені подобається все робити своїми руками.
12.У дитинстві я створював (ла) свій шифр для листування з
друзями.
13.Я надаю великого значення сказаному слову.
14.Знайомі мелодії часто викликають у мене спогади.
15.Різноманітні захоплення роблять життя людини багатшим і яскравішим.
16.При вирішенні задачі мені легше йти методом проб і помилок.
17.Мені цікаво розбиратися в природі фізичних явищ.
18.Мені цікава робота ведучого теле-радіопрограм, журналіста.
19.Мені легко уявити предмет або тварину, яких немає в природі.
20.Мені більше подобається процес діяльності, ніж сам результат.
21.Мені подобалося в дитинстві збирати конструктор з деталей.
22.Я віддаю перевагу точним наукам (математиці, фізиці).
23.Мене захоплює точність і глибина деяких віршів.
24.Знайомий запах викликає в моїй пам’яті минулі події.
25.Мені важко підпорядковувати своє життя певній системі.
26.Коли я чую музику, мені хочеться танцювати.
27.Я розумію красу математичних формул.
28.Мені легко говорити перед будь-якою аудиторією.
29.Я люблю відвідувати виставки, спектаклі, концерти.
30.Я сумніваюся навіть у тому, що для інших очевидно.
31.Я люблю займатися рукоділлям, щось майструвати.
32.Мені цікаво було б розшифрувати значення стародавніх
33.Я розумію красу природи й мистецтва.
34.Не люблю ходити одним і тим же шляхом.
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35.Мені подобається робота, що вимагає фізичної активності.
36.Я легко запам’ятовую формули, символи, умовні позначення.
37.Друзі люблять слухати, коли я їм щось розповідаю.
38.Мені легко уявити в образах зміст оповідання або фільму.
39.Я не можу заспокоїтися, поки не доведу свою роботу до досконалості.
40. Я легко засвоюю граматичні конструкції мови
Ключ до тесту
1
2
3
4
5

Тип мислення
Наочно-дієве
Абстрактно-символічне
Словесно-логічне
Наочно-образне
Креативність (творче мислення)

1.
9.
17.
25.
33.

2.
10.
18.
26.
34.

3.
11.
19.
27.
35.

Питання
4.
5.
12. 13.
20. 21.
28. 29.
36. 37.

6.
14.
22.
30.
38.

7.
15.
23.
31.
39.

8.
16.
24.
32.
40.

Обробка результатів тесту
Підрахуйте число плюсів у кожному з п’яти рядків. Кожен рядок
відповідає певному типу мислення. Кількість балів у кожній колонці вказує на
рівень розвитку даного типу мислення:
− 0-1,6 – початковий (відсутність творчого мислення);
− 1,7-3,2 – низький;
− 3,3-4,8 – відтворювальний (середній);
− 4,9-6,4 – достатній;
− 6,5-8 – творчий (високий).
Інтерпретація результатів тесту
1. Наочно-дієве мислення властиве людям справи. Вони засвоюють інформацію
через рухи. Зазвичай вони володіють гарною координацією рухів. їх руками
створений весь навколишній предметний світ. Вони водять машини, стоять біля
верстатів, збирають комп’ютери. Без них неможливо реалізувати найбільш
блискучу ідею. Цей тип мислення важливий для спортсменів, танцюристів,
артистів.
2. Абстрактно-символічним мисленням володіють багато вчених: фізикитеоретики, математики, економісти, програмісти, аналітики. Вони можуть
засвоювати інформацію за допомогою математичних кодів, формул і операцій,
які не можна уявити, до яких не можна доторкнутися. Завдяки особливостям
такого мислення на основі гіпотез зроблено багато відкриттів у всіх галузях
науки.
3. Словесно-логічне мислення відрізняє людей з яскраво вираженим вербальним
інтелектом. Завдяки розвиненому словесно-логічному мисленню вчений,
викладач, перекладач, письменник, філолог, журналіст можуть сформулювати
свої думки і донести їх до людей. Це вміння необхідно керівникам, політикам і
громадським діячам.
4. Наочно-образним мисленням володіють люди з художнім складом розуму, які
можуть представити і те, що було, і те, що буде, і те, чого ніколи не було і не
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буде: художники, письменники, режисери. Архітектор, конструктор, дизайнер,
художник, режисер повинні володіти розвиненим наочно-образним мисленням.
5. Креативність – це здатність мислити творчо, знаходити нестандартні
рішення. Це рідкісна і нічим не замінна якість, що відрізняє людей, талановитих
у будь-якій сфері діяльності.
Дякуємо за співпрацю!
Джерело: Методика «Тип мышления» / Резапкина Г. В. Отбор в профильные
классы. М.: Генезис, 2005 г. (http://vsetesti.ru/412)
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Додаток М
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ З ПРАКТИКУМОМ»
Програма вивчення навчальної дисципліни «Трудове навчання з практикумом» складена
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 0101 «Педагогічна освіта», напрям
підготовки 6.010102 – «Початкова освіта», положень державного стандарту початкової
загальної освіти (освітня галузь «Технології») та виокремлена для оволодіння майбутніми
учителями початкових класів методикою формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Програма затверджена на засіданні кафедри педагогіки та методики початкової
освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 1 від
«29» серпня 2016 року).

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ
1. Опис навчального курсу
Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень

Кількість кредитів – 5

Галузь знань
0101 Педагогічна освіта
(шифр і назва)
Напрям підготовки
6.010102 Початкова
освіта

Змістових модулів – 2
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
Загальна кількість
годин – 180

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2/3
самостійної роботи
студента - 2/3,4

Спеціальність
(професійне
спрямування):
_______________

Характеристика навчальної
дисципліни
денна
форма
навчання

заочна
форма
навчання

Нормативна

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр
5-6-й

5-6-й
Лекції

15 год.
6 год.
Практичні
60 год.
16 год.
Лабораторні
Освітньо-кваліфікаційний
0 год.
0 год.
рівень: бакалавр
Самостійна робота
105 год.
158 год.
Індивідуальні завдання: 0
год.
Вид контролю: екзамен
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2. Мета курсу: підготувати майбутніх учителів початкової школи до виконання
завдань трудового навчання молодших школярів; до формування
конструктивних умінь молодших школярів; формування базового поняттєвокатегорійного, теоретичного і методологічного апарату.
3. Завдання курсу:
–
забезпечити усвідомлення студентами теоретичних, методологічних та
методичних основ методики трудового навчання та їх потенціал для
формування конструктивних умінь молодших школярів;
− ознайомити студентів з традиційними методами трудового навчання, а
також методом ігрового дизайну, як провідного у формуванні
конструктивних умінь молодших школярів;
− надати майбутнім вчителям методичні рекомендації щодо проведення
уроків трудового навчання та позакласних заходів з учнями 1 – 4 класів;
− сприяти творчій ініціативі майбутніх учителів, їх умінню інтегрувати в
навчально-виховний процес з трудового навчання молодших школярів
− психолого-педагогічні знання та знання з основ сучасного виробництва;
− формувати у студентів уміння швидко адаптуватися до нової інформації
щодо проблем трудового навчання і виховання дітей і молоді.
4. Концепція курсу: формування системи знань про особливості формування
конструктивних умінь молодших школярів та умінь застосовувати ці знання
у професійній діяльності вчителя початкової школи.
5. Організація навчального процесу: у процесі опрацювання курсу
проводяться лекції, практичні заняття, виконується самостійна робота та
індивідуальні та колективні дизайн-проекти.
Лекції передбачають системне представлення ключових понять,
теоретичних та методичних аспектів курсу, акцентування уваги студентів на
широких можливостях трудового навчання молодших школярів у формуванні
конструктивних умінь учнів.
Практичні заняття спрямовані на закріплення отриманих знань та їх
апробацію на практиці та включають мовленнєву, графічну і предметноперетворювальну творчість студентів під час виконання завдань дизайн-проектів
в різних ігрових середовищах: «людина і природа», «людина і техніка», «людина
та інші люди», «людина і знаки інформації».
Самостійна робота охоплює вивчення окремих аспектів теоретичного
матеріалу курсу, а також завдання спрямованих на формування досліджуваної
готовності у студентів, спрямованих на формування готовності майбутніх
учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших
школярів.
Індивідуальна або колективна робота передбачає виконання творчих
проектів (ігрових дизайн-проектів) спрямованих на формування конструктивних
умінь студентів.
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6.
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−

Програмні результати:
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
загальні основи сучасного виробництва;
теоретико-методологічні основи методики трудового навчання;
сутність та зміст конструктивних умінь молодших школярів, психологопедагогічні основи їх формування;
зміст та планування предмета «Трудове навчання» відповідно до вимог
Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі
«Технології»;
методи, прийоми, засоби та форми організації трудового навчання молодших
школярів;
функціональні можливості методу ігрового дизайну у формуванні
конструктивних умінь молодших школярів;
форми проектування розвивального середовища на засадах синтезу
інтелектуальної, художньої та технічної творчості;
властивості різних матеріалів та технологічний процес виготовлення виробів
з даних матеріалів;
специфіку оцінювання дитячих робіт.
вміти:
ознайомлювати учнів з технологічними процесами сучасного виробництва,
формувати навички самообслуговування в процесі побутової праці та
навчання;
ознайомлювати учнів з різними видами праці, професіями та
кваліфікаційними якостями працівників;
формувати в учнів елементи культури праці, політехнічні знання та уміння
виконувати технологічні операції, удосконалювати загальнотрудові уміння
молодших школярів;
формувати елементи художнього та технічного мислення у дітей,
забезпечувати розвиток умінь творчо розв’язувати проблемні ситуації,
використовувати нестандартні шляхи їх вирішення у власній творчій
діяльності;
методично правильно організовувати умови для формування конструктивних
умінь молодших школярів;
складати плани-конспекти уроків трудового навчання; використовувати
метод ігрового дизайну в структурі уроку з метою формування
конструктивних умінь молодших школярів;
застосовувати різні методи, прийоми та форми організації діяльності
молодших школярів з метою формування конструктивних умінь молодших
школярів на уроках трудового навчання;
створювати розвивальне предметно-ігрове середовище та підбирати засоби
для формування конструктивних умінь молодших школярів;
організовувати та керувати груповою, колективною та самостійною
діяльністю учнів;
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− здійснювати міжпредметні зв’язки уроків трудового навчання з іншими
шкільними предметами з метою формування конструктивних умінь
молодших школярів;
− виготовляти вироби, які є об’єктами навчальної діяльності молодших
школярів відповідно до програми «Трудове навчання».
7. Програма навчальної дисципліни.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
(лекційні заняття)
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Тема 1. Сучасні тенденції розвитку методики трудового навчання як
окремої галузі педагогічної науки
Предмет і завдання методики трудового навчання, її методологічні засади.
Зв’язок з іншими дисциплінами та шкільним предметом. Внесок зарубіжних
педагогів у методику трудового навчання і виховання у початковій школі.
Методика трудового навчання у поглядах сучасних дослідників
Тема 2. Зміст трудового навчання в початковій школі
Пріоритети трудового навчання та початкової дизайн-освіти у сучасному
освітньому просторі. Методологія та зміст трудового навчання в початковій
школі. Законодавча база змісту трудового навчання в початковій школі. Зміст
трудового навчання в початкових класах.
Тема 3. Психолого-педагогічні та психофізіологічні основи формування
трудових дій у молодших школярів.
Трудове навчання як засіб формування творчої активності особистості
дитини. Психолого-фізіологічні основи формування трудових умінь і навичок.
Психологія і фізіологія дитячої праці. Конструктивні уміння молодших
школярів. Психолого-педагогічні основи формування конструктивних умінь
молодших школярів.
Тема 4. Методи та прийоми трудового навчання молодших школярів
Поняття про методи і прийоми навчання. Особливості методики трудового
навчання з формування у молодших школярів політехнічних знань та умінь.
Класифікація методів трудового навчання за джерелами інформації та видами
діяльності учнів. Характеристика методів трудового навчання, що визначаються
за джерелами інформації. Характеристика методів трудового навчання, що
визначаються за видами діяльності учнів. Інструктаж як сукупність методичних
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прийомів навчання. Види інструктажу. Метод ігрового дизайну як пріоритетний
у формуванні конструктивних умінь молодших школярів.
Тема 5. Засоби та обладнання трудового навчання молодших школярів
Технічні засоби навчання та наочно-методичне забезпечення уроків
трудового навчання в початкових класах. Створення робочої кімнати для уроків
трудового навчання в початкових класах. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої
кімнати: кольорове оформлення стін, підлоги, меблів, освітлення,
провітрювання, температурний режим. Озеленення робочої кімнати. Обладнання
робочого місця вчителя. Обладнання робочого місця учня. Ергономічні вимоги
до робочих місць учнів. Матеріальне та методичне забезпечення трудового
процесу в початковій школі. Правила безпеки і культури праці молодших
школярів.
Тема 6. Форми навчальної роботи на уроках трудового навчання. Урок
як основна форма організації трудового навчання в початковій школі.
Урок трудового навчання. Специфіка уроків трудового навчання в
початкових класах. Типи уроків. Принципи навчання. Політехнічний принцип
навчання. Структура уроку трудового навчання. Попередня (перспективна)
підготовка вчителя до уроку. Безпосередня підготовка до уроку. Перевірка та
оцінювання знань і умінь учнів. Культура праці на уроці. Організація
фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи. Особливості формування
конструктивних умінь молодших школярів на уроці трудового навчання на
засадах синтезу інтелектуальної, художньої та технічної творчості.
Тема 7. Екскурсія в трудовому навчанні молодших школярів
Екскурсії і їх значення для ознайомлення дітей з виробництвом і працею
дорослих. Вивчення виробничого оточення школи. Вибір об’єктів для
проведення екскурсій, їх попереднє вивчення. Планування екскурсій та
підготовка до неї учнів. Організація екскурсії, керівництво пізнавальною
діяльністю учнів. Підведення підсумків екскурсії. Використання матеріалів
екскурсії на уроці.
Тема 8. Позаурочна робота з трудового навчання
Основні завдання позаурочної роботи. Зміст і організація позаурочної
роботи з трудового навчання і виховання учнів початкових класів. Ознайомлення
дітей з технікою, виробництвом дорослих. Заняття в гуртках та інших творчих
об’єднаннях для молодших школярів в позаурочний час. Організація творчих
гуртків конструктивної діяльності молодших школярів.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2.1. МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ
Ігрове середовище «Людина і знаки інформації» (графічний дизайн), «Людина і
техніка» (промисловий дизайн), «Людина і художні образи» (дизайн
середовища, інтер’єрів)
Тема 1. Організація навчально-трудового процесу студентів
Завдання і зміст практичних робіт у навчальних майстернях. Організація
навчальної роботи в майстернях. Правила безпеки життєдіяльності студентів у
процесі роботи з різними інструментами (ножицями. картонажним ножем,
голкою, шилом тощо). Правила внутрішнього розпорядку. Санітарно-гігієнічні
вимоги до роботи з різними матеріалами. Організація робочого місця студента
Вибір об’єктів праці. Порядок виконання практичних робіт. Порядок обліку
знань і умінь студентів.
Тема 2. Вироби з паперу і картону як засіб розвитку конструктивних
умінь молодших школярів
Дитячий ігровий промисловий та графічний дизайн. Дизайн середовища
(інтер’єрів). Історія виникнення паперу і картону. Види паперу і картону, їх
властивості. Застосування картону і паперу в різних галузях промисловості.
Інноваційні техніки роботи з папером.
Тема 3. Розмічування, вимірювання та контроль у процесі обробки
паперу і картону.
Поняття про технологічний процес. Виробничі операції як складові частини
технологічного процесу. Трудові прийоми і трудові дії. Елементи графічної
грамоти. Розмічування, вимірювання і контроль як виробничі операції, їх місце і
роль у технологічному процесі. Поняття про ескіз, креслення і технічний
рисунок. Застосування шаблона, штампа, трафарету при обробці паперу і
картону. Конструювання рухомих моделей з картону та паперу.
Тема 4. Різання паперу і картону. Витинанки
Різання як виробнича операція. Суть операції різання. Витинанки як вид
народного декоративно-ужиткового мистецтва. Виникнення і поширення
витинанки в Україні. Види витинанок. Інструменти і пристрої для різання.
Прийоми ручної обробки паперу і картону різанням. Правила безпечної праці
при різанні. Матеріал для виготовлення витинанок.
Тема 5. Згинання та складання виробів з паперу і картону. Орігамі в
конструюванні виробів з паперу
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Згинання та складання як виробничі операції, їх суть. Поняття про орігамі.
історія розвитку цього мистецтва. Інструменти і пристрої, що використовуються
при згинанні і складанні паперу і картону.
Тема 6. З’єднання деталей виробів з паперу і картону.
Загальне уявлення про складальні операції та їх місце в технологічному
процесі. Види з’єднання деталей у виробах. Способи з’єднання деталей з паперу
і картону (за допомогою клею, паперових заклепок, щільових замків, ниток,
тканини, дроту, переплетіння).
Тема 7. Монтаж картонажних виробів. Паперопластика в
конструюванні виробів з паперу. Оформлення та оздоблення виробів із
паперу та картону.
Загальна характеристика монтажу та оздоблення картонажних виробів.
Поняття про об’ємну пластику з паперу і картону. Пластичність форм і поверхні.
Розмічування і виготовлення об’ємних виробів з паперу і картону. Розрахунок
розгорток геометричних тіл. Загальні відомості про оформлення та оздоблення
виробів. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оформлення та
оздоблення виробів.
Тема 8. Аплікація і художнє конструювання орнаментальних і
сюжетних композицій.
Сутність поняття «аплікація». Застосування аплікації в шкільній практиці.
Види аплікаційних робіт. Особливості аплікації як виду образотворчого
мистецтва. Послідовність дій під час виготовлення аплікацій із паперу і картону.
Мозаїка з паперу. Аплікація в техніці квілінг та торцювання Методика навчання
учнів початкових класів виконанню аплікаційних робіт.
Тема 9. Палітурні роботи. Художнє конструювання книжкового блоку
Загальне поняття про поліграфічне виробництво. Історія винаходу
книгодрукування. Розвиток книгодрукування в Україні. Конструкція і елементи
книги. Процес виготовлення книги. Матеріали для палітурних робіт, обладнання
та інструменти. Виготовлення книжкового блоку. Реставрація книг. Основні
пошкодження книг і прийоми їх ремонту.
2.2. МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНІХ,
ПЛАСТИЧНИХ ТА ШТУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ігрове середовище «Людина і природа», «Людина і техніка»
(ландшафтний та промисловий дизайн);
Тема 1. Значення художнього конструювання із природного матеріалу
в естетичному вихованні молодших школярів. Конструювання виробів з
природніх матеріалів.
Дитячий ігровий дизайн ландшафту Закон про охорону природи в Україні.
Природні матеріали, що використовуються на уроках праці та в позакласній
роботі: шишки, жолуді, каштани, горіхова шкаралупа. солома, листя, береста,
гілки, кора, квіти, мох, ракушки, пір’я та інші місцеві природні матеріали.
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Природоохоронна заготівля природних матеріалів. Зберігання матеріалів.
Використання природних матеріалів у декоративно-ужитковому мистецтві та
художніх промислах.
Тема 2. Конструювання виробів з пластичних матеріалів у початковій
школі як засіб розвитку дизайнерської творчості молодших школярів.
Пластилин та його застосування. Властивості пластичних матеріалів
(пластилін, полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми.
Рельєф. Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для
виготовлення виробів. Послідовність виготовлення об’ємних виробів з
пластичних матеріалів.
Тема 3. Пап’є-маше в початковій школі.
Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Способи виготовлення виробів пап’ємаше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробу
технікою пап’є-маше. Використання глини і пластиліну при виготовленні форм
для пап’є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап’є-маше.
Тема 4. Конструювання виробів з штучних матеріалів у початковій
школі.
Пластичні маси у виробництві та побуті. Властивості штучних матеріалів:
пластик, поролон, синтепон, синтетична вата, тощо. Інструменти та
пристосування для виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів.
Інструменти і пристосування для обробки штучних матеріалів. Прийоми обробки
штучних матеріалів.
2.3. МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ
З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ігрове середовище «Людина – людина»
(дизайн костюма)
Тема 1. Методика роботи з текстильними матеріалами на уроках
трудового навчання.
Волокнисті матеріали і їх класифікація. Волокна натуральні і хімічні. Види
натуральних волокон. Види хімічних волокон. Пряжа і нитки. Класифікація
пряжі і ниток. Текстильні матеріали, їх асортимент (тканини. трикотаж, неткане
полотно), застосування на виробництві, в побуті. Призначення і технологічні
властивості тканин. Технологія виготовлення натуральних і хімічних волокон.
Тема 2. Об’ємна аплікація з тканини.
Планування послідовності розмітки, крою та шиття обраного виробу.
Виготовлення викройок для іграшок, підбір матеріалів, з’єднання деталей,
створення об’ємності виробу. Оформлення виробу. Способи пришивання
ґудзиків.
Тема 3. Конструювання і виготовлення виробів з ниток, шнура і сутажу
Використання виробів, виготовлених із ниток, у побуті. Види та властивості
ниток. Особливості з’єднання та правила різання ниток. Послідовність дій під
час виготовлення аплікацій із ниток. Художні вироби в техніці макраме.
Матеріали, інструменти і пристосування для роботи з нитками. Плетіння плоских
і круглих виробів у три і чотири пасма. Плетіння в техніці макраме.
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Тема 4. Дизайн та виготовлення швейних виробів на уроках трудового
навчання в початковій школі
Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Одяг – ансамблевий вид
народного декоративно-ужиткового мистецтва. Короткий огляд історії
народного одягу. Художні особливості народного одягу різних регіонів України.
Інструменти, пристосування та матеріали для шиття на уроках трудового
навчання в молодших класах. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні
вимоги при шитті. Дизайн одягу. Технологія пошиття одягу. Методика
ознайомлення молодших школярів з процесом виготовлення одягу. Шви для
ручного шиття: «уперед голку», «назад голку», «ручна строчка», «через край»,
петельний, підрублю вальний тощо. Художнє оздоблення виробів із тканини:
аплікація, вишивка, мереживо. Способи закріплення деталей на основі в процесі
виконання аплікаційних робіт. Ремонт одягу: пришивання ґудзиків, кнопок,
гапликів, вішалок.
Тема 5. Художнє оздоблення виробів з тканини вишивкою, мережкою
Вишивка – один з давніх і найрозвиненіших видів народного мистецтва в
Україні. Історія народної вишивки України. Національні візерунки і орнаменти.
Матеріали, інструменти і пристосування для вишивання. Підбір ниток для
вишивання. Техніки вишивання.
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДИКИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ
Тема 1. Завдання трудового навчання і виховання молодших школярів
на сучасному етапі розвитку початкової школи.
Трудове навчання як засіб формування творчої активності особистості
дитини. Розвиток, виховання і навчання – єдиний педагогічний процес.
Розвиваючий характер трудового навчання в початкових класах. Фізичний і
розумовий розвиток у процесі трудової політехнічної підготовки учнів.
Моральне, трудове і естетичне виховання. Виховання охайності,
дисциплінованості, колективізму, відповідальності. Критичне ставлення до
результатів своєї праці.
Завдання для самостійної роботи
- упорядкувати покажчик бібліографічних джерел з проблеми методики
викладання трудового навчання в початковій школі за остання 5 років;
- проаналізувати основні державні документи щодо формування
конструктивних умінь молодших школярів та їх творчого розвитку в процесі
ігрової дизайн-діяльності;
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підготовка та захист реферату на обрану тему: «Формування конструктивних
умінь молодших школярів засобами ігрового дизайну за кордоном»,
«Дизайн-освіта: історія та сучасність».
Тема 2. Зміст трудового навчання в початкових класах
Аналіз програми трудового навчання в початкових класах. Принципи, що
визначають зміст трудового навчання в початкових класах. Структура програми.
Формування в учнів політехнічних знань про властивості, технологію одержання
і обробки паперу, картону, волокнистих матеріалів, пластмас тощо. Формування
елементарних прийомів роботи з використанням інструментів і пристроїв для
обробки різних матеріалів. Формування політехнічних умінь виконувати роботу
за зразком, рисунком, ескізом, кресленням. Вимоги до знань і умінь учнів з
трудового навчання в початкових класах.
Завдання для самостійної роботи
проаналізувати зміст чинної навчальної програми з трудового навчання
щодо можливостей формування конструктивних умінь молодших школярів.
Тема 3. Психолого-педагогічні та психофізіологічні основи формування
трудових дій у молодших школярів.
Молодший шкільний вік – сенситивний вік для оволодіння механізмами
трудових операцій. Умови конкретно-чуттєвого моделювання зовнішнього
середовища молодшими школярами. Психолого-педагогічні основи формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Завдання для самостійної роботи
написати творчу роботу «Роль внутрішніх та зовнішніх факторів у розвитку
конструктивних умінь молодших школярів».
Тема 4. Методи та прийоми трудового навчання молодших школярів
Поняття про методи і прийоми навчання. Особливості методики трудового
навчання з формування у молодших школярів політехнічних знань та умінь.
Класифікація методів трудового навчання за джерелами інформації та видами
діяльності учнів. Характеристика методів трудового навчання, що визначаються
за джерелами інформації. Характеристика методів трудового навчання, що
визначаються за видами діяльності учнів. Інструктаж як сукупність методичних
прийомів навчання. Види інструктажу. Метод ігрового дизайну як пріоритетний
у формуванні конструктивних умінь молодших школярів.
Завдання для самостійної роботи
скласти вступний, поточний та заключний інструктаж (тема на вибір);
Тема 5. Засоби та обладнання трудового навчання молодших школярів
Технічні засоби навчання та наочно-методичне забезпечення уроків
трудового навчання в початкових класах. Створення робочої кімнати для уроків
трудового навчання в початкових класах. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої
кімнати: кольорове оформлення стін, підлоги, меблів, освітлення,
провітрювання, температурний режим. Озеленення робочої кімнати. Обладнання
робочого місця вчителя. Обладнання робочого місця учня. Ергономічні вимоги
-
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до робочих місць учнів. Матеріальне та методичне забезпечення трудового
процесу в початковій школі. Правила безпеки і культури праці молодших
школярів.
Завдання для самостійної роботи
оформити зразки стендів для куточка класної кімнати: «Загальні правила
безпечної праці», «Культура праці на уроках трудового навчання», «Обов’язки
чергових»;
створити план-ескіз інтер’єру групової кімнати для ігрової дизайндіяльності молодших школярів;
розробити конспект уроку (тема, клас на вибір), підібрати до нього технічні
засоби навчання та наочно-методичне забезпечення.
Тема 6. Форми навчальної роботи на уроках трудового навчання. Урок
як основна форма організації трудового навчання в початковій школі.
Урок трудового навчання в умовах нового конструктивно-технологічного
підходу як основний засіб активізації дитячої творчості на уроках трудового
навчання. Нестандартні уроки трудового навчання. Гра як основний засіб
активізації дитячої творчості на уроках трудового навчання. Характеристика
специфічних форм трудового навчання (художні проекти, художньо-творчі ігри,
виконання творчих завдань). Особливості організації
вчителем дизайндіяльності молодших школярів з різними художніми матеріалами та у різних
художніх техніках. Форми проектування розвивального середовища на засадах
синтезу інтелектуальної, художньої та технічної творчості з метою формування
конструктивних умінь молодших школярів.
Завдання для самостійної роботи
розробити план-конспект інтегрованого уроку трудового навчання з
іншими навчальними предметами (літературне читання, образотворче мистецтво
тощо) з конкретизацією цілей, завдань, методів, прийомів та засобів формування
конструктивних умінь молодших школярів;
на прикладі фрагментів уроків трудового навчання показати формування
конструктивних умінь молодших школярів, розвиток їх творчих здібностей,
фантазії, художньо-образного мислення.
написати есе на теми: «Потенціал ігрової конструктивної діяльності на
уроках трудового навчання», «Ігровий дизайн – шлях до формування
конструктивних умінь молодших школярів»;
розробити завдання для розвитку інтелектуальної, художньої, технічної
творчості молодших школярів елементами дизайну (вид дизайну на вибір);
підібрати види художніх ігор: мовленнєво-творчих, образотворчих,
предметно-перетворювальних для формування конструктивних умінь молодших
школярів.
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Тема 7. Екскурсія в трудовому навчанні молодших школярів
Екскурсії і їх значення для ознайомлення дітей з виробництвом і працею
дорослих. Вивчення виробничого оточення школи. Вибір об’єктів для
проведення екскурсій, їх попереднє вивчення. Планування екскурсій та
підготовка до неї учнів. Організація екскурсії, керівництво пізнавальною
діяльністю учнів. Підведення підсумків екскурсії. Використання матеріалів
екскурсії на уроці.
Завдання для самостійної роботи
скласти план проведення екскурсії на виробництво.
Тема 9. Позаурочна робота з трудового навчання і виховання
Індивідуальна, гурткова і масова позаурочна робота. Ознайомлення дітей з
технікою, виробництвом дорослих: зустрічі з представниками різних професій,
раціоналізаторами і винахідниками, майстрами декоративно-ужиткового
мистецтва, художніх промислів, демонстрація кінофільмів, перегляд
телевізійних передач, організація і відвідування виставок. Керівництво
позаурочною, практичною роботою учнів і їх читанням науково-популярної,
технічної та довідкової літератури. Місце ігрового дизайну у гуртковій роботі з
трудового навчання.
Завдання для самостійної роботи
розробити тематичний річний план роботи гуртка ігрового дизайну для
учнів початкової школи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2.1. МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ З ПАПЕРУ І КАРТОНУ
Ігрове середовище «Людина і знаки інформації» (графічний дизайн), «Людина і
техніка» (промисловий дизайн), «Людина і художні образи» (дизайн
середовища, інтер’єрів)
Студенти виявляють проектно-художню компетентність: поєднують
мовленнєві, графічні і практичні уміння (конструктивні уміння) у процесі
колективної роботи з папером і картоном; виявляють особистісні здібності у
середовищах «Людина і знаки інформації», «Людина і техніка», «Людина і
художні образи» засобами дизайну середовища, інтер’єрів, промислового та
графічного дизайну.
Тема 1. Організація навчально-трудового процесу студентів
Теоретична частина (питання для обговорення).
Завдання і зміст практичних робіт у навчальних майстернях. Організація
навчальної роботи в майстернях. Санітарно-гігієнічні вимоги до роботи з
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різними матеріалами. Організація робочого місця студента Вибір об’єктів праці.
Порядок виконання практичних робіт. Порядок облік знань і умінь студентів.
Об’єкти навчальної праці: Виготовлення таблиць техніки безпеки
життєдіяльності студентів у процесі роботи з різними інструментами (ножицями.
картонажним ножем, голкою, шилом тощо); правил внутрішнього розпорядку.
Тема 2. Вироби з паперу і картону як засіб розвитку конструктивних
умінь молодших школярів.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Дитячий ігровий промисловий та графічний дизайн. Дизайн середовища
(інтер’єрів). Історія виникнення паперу і картону. Види паперу і картону, їх
властивості. Застосування картону і паперу в різних галузях промисловості.
Інноваційні техніки роботи з папером та картоном.
Об’єкти навчальної праці: Виготовлення колекцій паперу та картону.
Проект конструктивної діяльності: Конструювання пейзажної
композиції на площині з рваних шматків паперу в техніці хандігирім.
Практичні завдання:
1. Дизайн-проект пейзажної композиції на площині;
2. Графічно-образне рішення за власною уявою;
3. Виготовлення пейзажу з рваних шматків паперу в техніці хандігирім;
4. Тренінги з художнього декламування віршів про природу; складання і
відгадування загадок про природу.
Завдання для самостійної роботи: складання розповіді для учнів 1 класу
про історію виникнення, види, властивості паперу і картону.
Тема 3. Розмічування, вимірювання та контроль у процесі обробки
паперу і картону
Теоретична частина (питання для обговорення).
Методика навчання учнів початкових класів елементам графічної грамоти.
Ознайомлення молодших школярів з операціями вимірювання, розмічування та
контролю якості деталей виробів з паперу і картону. Застосування шаблона,
штампа, трафарету при обробці паперу і картону. Послідовність дій під час
виготовлення рухомих моделей з картону та паперу.
Об’єкти навчальної праці: геометричні фігури, шаблони з контурами
тварин, дерев, овочів, фруктів, автомобілів, тощо; рухома іграшка.
Проект конструктивної діяльності: виготовлення зразків шпалер до
дитячої кімнати (техніка трафаретного друкування).
Практичні завдання:
1. Складання опису майбутнього проекту.
2. Виконання ескізу дизайн-проекту;
3. Виготовлення трафарету ;
4. Виконання проекту за трафаретом у техніці друкування;
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5. Виготовлення шпалер для лялькової кімнати.
Завдання для самостійної роботи: виготовлення дидактичних ігор в
техніці використання шаблона, штампа, трафарету.
Тема 4. Різання паперу і картону. Витинанки
Теоретична частина (питання для обговорення).
Різання як виробнича операція. Суть операції різання. Інструменти і
пристрої для різання. Прийоми ручної обробки паперу і картону різанням.
Витинанки як вид народного декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріал для
виготовлення витинанок. Технологія виготовлення витинанок. Методика
навчання учнів молодших класів різанню паперу і картону. Методика навчання
учнів 1-4 класів виготовленню витинанок.
Об’єкти навчальної праці. Силуети фруктів, овочів, квітів, тварин, машин;
ялинкові прикраси; фігури для настільного і тіньового театру. Вироби в техніці
витинанки: сніжинки-серветки, рушнички, закладки, орнаменти, мережива,
фіранки тощо.
Проект конструктивної діяльності: виготовлення вітальної листівки з
декоративним оздобленням у техніці витинанка.
Практичні завдання:
1. Розробка проекту, конструювання, декоративне оформлення листівки, яка
розкладається;
2. Складання віршованих побажань, компонування вітальних текстів.
Завдання для самостійної роботи. На основі аналізу навчальної програми
скласти порівняльну таблицю ускладнення навчального матеріалу, що
стосується виготовлення витинанок.
Тема 5. Згинання і складання паперу і картону.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Згинання та складання як виробничі операції, їх суть. Поняття про орігамі.
історія розвитку цього мистецтва. Інструменти і пристрої, що використовуються
при згинанні і складанні паперу і картону. Методика навчання учнів початкових
класів згинанню і складанню паперу і картону. Методика навчання
виготовленню виробів у техніці орігамі.
Об’єкти навчальної праці: пакети для насіння, кишеньки для розрізної
азбуки, найпростіші моделі літаків, човнів, барж; риби, птахи, тварини;
коробочки, шапочки тощо.
Проект конструктивної діяльності: виготовлення тварин, птахів та
інших об’єктів в техніці орігамі (за мотивами казки).
Практичні завдання:
1. Площинні зображення героїв казки;
2. Конструювання казкових героїв в техніці оригамі;
3. Складання продовження відомої казки, інсценізації за власним сюжетом.
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Завдання для самостійної роботи. виготовлення технологічних карт до виробу
в техніці оригамі; виготовлення кусудам.
Тема 6. З’єднання деталей виробів з паперу і картону.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Методика навчання учнів початкових класів склеюванню та іншим
способам з’єднання деталей виробів з паперу і картону.
Об’єкти навчальної праці. Виготовлення роздаткового матеріалу.
Виготовлення виробів з різними способами з’єднання деталей.
Проект конструктивної діяльності: Етнодизайн української хати,
іграшкових предметів народного побуту (колективний проект).
Практичні завдання:
1. Розробка проекту української хати;
2. Об’ємне макетування хати та іграшкових предметів побуту з паперу і картону
різними способами з’єднання деталей;
3. Виставка-діарама результатів практичних робіт;
4. Добір і декламування українських народних приказок, прислів'їв,
приповідок.
Завдання для самостійної роботи: Підготувати інформаційне
повідомлення на обрану тему: Клеї, що застосовуються на уроках трудового
навчання в початкових класах, їх призначення. Переваги та недоліки різних
клеїв. Способи приготування клеючих розчинів та клейстерів.
Тема 7. Монтаж картонажних виробів. Паперопластика в
конструюванні виробів з паперу. Оформлення та оздоблення виробів із
паперу та картону.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Методика навчання учнів початкових класів плануванню монтажних
операцій. Методика навчання паперопластики та декоративному оздобленню
виробів. Розмічання розгорток. Виготовлення і оздоблення об’ємних виробів.
Послідовність дій під час виготовлення й оздоблення об’ємних виробів.
Об’єкти навчальної праці. Розробка варіантів розгорток геометричних тіл
з одного аркуша паперу. Виготовлення упаковки (коробки, пакета).
Виготовлення складних об’ємних виробів (макети архітектурних споруд,
ялинкові прикраси, маски, фігури людей, тварин тощо).
Проект конструктивної діяльності: Створення казкового сучасного міста
(інноваційна техніка «Паперова архітектура»).
Практичні завдання:
1. Ігровий дизайн-проект екстер’єрів будинків казкового міста;
2. Об’ємне макетування іграшкових будинків та об’єктів;
3. Конструювання рухомих міні-маріонеткових ляльок казкових жителів міста;
4. Складання казкової історії про життя в місті (колективний проект).
Завдання для самостійної роботи: Розробка портфоліо: презентація об
ємного виробу з паперу і картону та інноваційна техніка його створення (формат
Microsoft PowerPoint).
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Тема 8. Аплікація з паперу та картону.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Сутність поняття «аплікація». Застосування аплікації в шкільній практиці.
Види аплікаційних робіт. Особливості аплікації як виду образотворчого
мистецтва. Послідовність дій під час виготовлення аплікацій із паперу і картону.
Мозаїка з паперу. Аплікація в техніці квілінг та торцювання Методика навчання
учнів початкових класів виконанню аплікаційних робіт.
Об’єкти навчальної праці. Розробка закладок для книг з використанням
геометричних, рослинних та зооморфних мотивів. Декоративне вирішення
обкладинки альбому, святкової листівки, тощо. Виготовлення аплікацій для
учнів початкової школи за самостійно розробленим ескізом (аплікація
предметна, сюжетна, декоративна з технологічною картою).
Проект конструктивної діяльності: Виготовлення рекламної атрибутики
та декорацій до факультетського заходу в техніці аплікація (за власним задумом).
Практичні завдання:
1. Словесний опис факультетського заходу;
2. Проектування афіші, програми, буклетів, квитків, запрошень, декорацій
(виконання ескізів);
3. Формотворення у техніці аплікація (комбінування різних видів аплікації).
Завдання для самостійної роботи: Підбір для аплікацій ілюстрацій до
казок, байок та оповідань; геометричних та рослинних орнаментів та візерунків.
На основі аналізу навчальної програми скласти порівняльну таблицю
ускладнення навчального матеріалу, що стосується виготовлення різних видів
аплікацій.
Тема 9. Палітурні роботи. Художнє конструювання книжкового блоку
Теоретична частина (питання для обговорення).
Загальне поняття про поліграфічне виробництво. Історія винаходу
книгодрукування. Розвиток книгодрукування в Україні. Конструкція і елементи
книги. Процес виготовлення книги. Матеріали для палітурних робіт, обладнання
та інструменти. Виготовлення книжкового блоку. Реставрація книг. Основні
пошкодження книг і прийоми їх ремонту.
Об’єкти навчальної праці. Зшивання журналів. Виготовлення альбомів,
папок, записників. Декоративне оформлення обкладинок (палітурок). Ремонт
книг.
Проект конструктивної діяльності: виготовлення книги з об’ємними
сторінками (книга-розкладка).
Практичні завдання:
1. Складання власних варіантів-інтерпретацій розгортання подій з відомими
героями казки.
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2. Розробка художнього проекту, конструювання та ілюстрування книги до
запропонованої казки у техніці «поп-ап»;
3. Читання тексту в ролях книжкових героїв казки.
Індивідуальні завдання:
- розробка ігрового проекту для молодших школярів, практичні завдання якого
спрямовані на формування конструктивних умінь учнів під час роботи з
папером і картоном.
- розробка портфоліо: презентація виробу з паперу та інноваційна техніка його
створення (формат Microsoft PowerPoint).
2.2.

МЕТОДИКА КОНСТРУЮВАННЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНІХ,
ПЛАСТИЧНИХ ТА ШТУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ігрове середовище «Людина і природа», «Людина і техніка»
(ландшафтний та промисловий дизайн)

Студенти виявляють проектно-художню компетентність: поєднують
мовленнєві, графічні і практичні уміння (конструктивні уміння) у процесі
колективної роботи з рослинними формами лісу і саду та пластичними
матеріалами; виявляють особистісні здібності у середовищах «Людина і
техніка», «Людина і природа» засобами дизайну ландшафтів та промислового
дизайну.
Тема 1. Значення художнього конструювання із природного матеріалу
в естетичному вихованні молодших школярів. Конструювання виробів з
природніх матеріалів.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Дитячий ігровий дизайн ландшафту. Природні матеріали, що
використовуються на уроках трудового навчання та в позакласній роботі
Інструменти і пристосування для обробки природних матеріалів Аплікаційні
композиції з природних матеріалів. Особливості конструювання об’ємних
виробів з природніх матеріалів. Флористика. Природоохоронна заготівля
природних матеріалів. Зберігання матеріалів. Використання природних
матеріалів у декоративно-ужитковому мистецтві та художніх промислах.
Методика навчання учнів початкових класів конструюванню та виготовленню
об’ємних виробів з природних матеріалів. Навчання виготовленню аплікації з
природних матеріалів (листя, трави, квітів, соломи).
Об’єкти навчальної праці. Колекції природних матеріалів. Фігури
казкових тварин, птахів, людей, ялинкові прикраси. Вироби, інкрустовані
соломою (тарелі, шкатулки, сундучки, вази). Панно із засушеного листя і квітів,
соломи; композиції на теми українських народних казок.
Проект конструктивної діяльності: конструювання об’ємних виробів з
природніх матеріалів. Діорамна композиція з матеріалів природнього
походження.
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Практичні завдання:
1. Конструювання з природних форм (шишок, каштанів, жолудів, горіхових
шкаралуп, пір’я тощо) фігурок людей, тварин, дерев.
2. Створення макету діорамної композиції з природних матеріалів (за власним
задумом). Виготовлення декоративного панно лісового ландшафту
способами аплікації і флоромозаїки.
3. Складання сюжетів-розповідей до композиції. Складання дидактичної гри
«Поле чудес» на тему «Хто в лісі живе?».
Завдання для самостійної роботи: На основі аналізу навчальної програми
скласти порівняльну таблицю ускладнення навчального матеріалу, що
стосується виготовлення виробів з природних матеріалів.
Тема 2. Конструювання виробів з пластичних матеріалів у початковій
школі як засіб розвитку дизайнерської творчості молодших школярів.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Пластилін та його застосування. Властивості пластичних матеріалів (пластилін,
полімерна глина, глина, солоне тісто). Вироби об’ємної форми. Рельєф.
Барельєф. Об’ємна фігура. Інструменти та пристосування для виготовлення
виробів. Методика навчання учнів початкових класів виготовленню виробів з
пластиліну.
Об’єкти навчальної праці. Муляжі овочів, фруктів, ягід, посуд. Персонажі
для лялькового театру.
Проект конструктивної діяльності: Виготовлення об’ємних виробів з
пластичних матеріалів. Колективний проект ліплення фантастичних героїв
(створення мультфільму).
Практичні завдання:
1. Складання сценарію до майбутнього мультфільму;
2. Графічно-образне рішення за власною уявою (варіанти фантастичних героїв).
3. Дизайн-діяльність з об’ємного ліплення фантастичних героїв (за власним
задумом) з пластиліну та солоного тіста.
4. Складання сюжетних інсценізацій з характерними описами створених
персонажів.
Проект конструктивної діяльності: виготовлення виробів з природних
та пластичних матеріалів.
Практичні завдання:
1. Варіації-фантазії з ігродизайну ландшафту до казкового будиночка гномів (за
мотивами казки бр. Гримм «Білосніжка»).
2. Створення макету діорамної композиції з природних та пластичних
матеріалів.
3. Складання власних варіантів-інтерпретацій розгортання подій з відомими
героями казки.
Завдання для самостійної роботи: На основі аналізу навчальної програми
скласти порівняльну таблицю ускладнення навчального матеріалу, що
стосується виготовлення виробів з пластичних матеріалів.
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Тема 3. Пап’є-маше в початковій школі.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Ознайомлення з технікою пап’є-маше. Способи виготовлення виробів пап’ємаше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробу
технікою пап’є-маше. Методика навчання учнів початкових класів
виготовленню виробів способом пап’є-маше.
Об’єкти навчальної праці. Муляжі овочів, фруктів, ягід. Персонажі для
лялькового театру. Копії різних споруд, ландшафту. Вази, тарелі, маски, реквізит
для дидактичних ігор.
Проект конструктивної діяльності: Конструювання новорічних масок в
техніці пап’є-маше.
Практичні завдання:
1. Виконання проекту карнавальної чи різдвяної маски (графічне зображенняескіз).
2. Конструювання маски (пап’є-маше, паперопластика, солоне тісто).
3. Художній розпис, декорування дизайн-об’єктів.
4. Складання сценарію до новорічного заходу.
5. Новорічно-різвяні інсценізації з масками.
Завдання для самостійної робот. Виготовлення декоративного посуду у
техніці пап’є-маше.
Тема 4. Конструювання виробів з штучних матеріалів у початковій
школі.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Пластичні маси у виробництві та побуті. Властивості штучних матеріалів:
пластик, поролон, синтепон, синтетична вата, тощо. Інструменти та
пристосування для виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів.
Інструменти і пристосування для обробки штучних матеріалів. Прийоми обробки
штучних матеріалів. Методика навчання учнів молодших класів обробці
штучних матеріалів та виготовленню виробів з них.
Об’єкти навчальної праці. Деталі для технічних моделей та посібників,
муляжі, макети, букви, трафарети. штампи, ялинкові прикраси. Сувеніри та
іграшки.
Проект конструктивної діяльності: Конструювання об’ємних виробів з
штучних матеріалів та паперу. Діорамна зимова композиція (за мотивами казки
Г.Х. Андерсена «Снігова королева») з матеріалів штучного походження (вата
(ватне пап’є-маше), синтепон, поролон, пінопласт тощо).
Практичні завдання:
1. Конструювання з штучних матеріалі зимових об’єктів (дерева, сніг,
сніжинки, ялинки, кучугури, снігова баба тощо), виготовлення декорацій «Замок
снігової королеви».
2. Створення макету діорамної композиції з штучних матеріалів та паперу.
3. Складання власних варіантів-інтерпретацій розгортання подій з відомими
героями казки.
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Індивідуальні завдання:
розробка ігрового проекту для молодших школярів, практичні завдання якого
спрямовані на формування конструктивних умінь учнів під час роботи з
природними, пластичними та штучними матеріалами.
розробка портфоліо: презентація виробу з природніх, пластичних та штучних
матеріалів та інноваційна техніка його створення (формат Microsoft
PowerPoint).
2.3.

КОНСТРУЮВАННЯ І ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ
З ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
Ігрове середовище «Людина та інші люди»
(дизайн костюма)

Студенти виявляють проектно-художню компетентність: поєднують
мовленнєві, графічні і практичні уміння (конструктивні уміння) у процесі
роботи з тканиною та волокнистими матеріалами; виявляють внутрішньоособистісну здібність у середовищі «Людина та інші люди» засобами дизайну
костюма.
Тема 1. Методика роботи з текстильними матеріалами на уроках
трудового навчання.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Волокнисті матеріали і їх класифікація. Волокна натуральні і хімічні. Види
натуральних волокон. Види хімічних волокон. Пряжа і нитки. Класифікація
пряжі і ниток. Текстильні матеріали, їх асортимент (тканини. трикотаж, неткане
полотно), застосування на виробництві, в побуті. Призначення і технологічні
властивості тканин. Технологія виготовлення натуральних і хімічних волокон.
Методика ознайомлення молодших школярів з волокнами, їх видами.
Ознайомлення учнів з виробництвом пряжі, ниток, тканини та їх застосуванням.
Об’єкти навчальної праці. Підбір матеріалів для виготовлення колекцій
ниток і тканин. Виготовлення роздаткового матеріалу зі схематичним
зображенням видів переплетення ниток у тканині.
Проект конструктивної діяльності: Виготовлення масок для дитячого
новорічного ранку в техніці аплікація.
Практичні завдання:
1. Складання сценарію до новорічного ранку.
2. Виконання проекту новорічних масок (графічне зображення-ескіз).
3. Конструювання маски в техніці аплікацій з використанням тканини та
допоміжних матеріалів.
4. Декорування дизайн-об’єктів.
Завдання для самостійної роботи. Виготовлення аплікацій з використанням
тканини. Розробка технологічної карти до неї.
Тема 2. Об’ємна аплікація з тканини.
Теоретична частина (питання для обговорення). Планування
послідовності розмітки, крою та шиття обраного виробу. Виготовлення викройок
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для іграшок, підбір матеріалів, з’єднання деталей, створення об’ємності виробу.
Оформлення виробу. Способи пришивання ґудзиків.
Проект конструктивної діяльності: (колективний, за мотивами казки на
вибір): Виготовлення м’яких іграшок для ляльковий театру (театр ляльокрукавичок).
Практичні завдання:
1. Проект постановки лялькової театралізації (ескізування лялькових
персонажів, декорацій, ширми; інтерпретація сценарію).
2. Конструювання ляльок тканини та допоміжних матеріалів.
3. Конструювання бутафорії та декорування.
4. Моделювання костюмів для театральних ляльок.
5. Складання сценаріїв (інтерпретації з класичними героями на сучасні
актуальні теми).
6. Лялькова гра-вистава.
Завдання для самостійної роботи: на основі аналізу навчальної програми
скласти порівняльну таблицю ускладнення навчального матеріалу, що
стосується виготовлення виробів з тканини.
Тема 3. Конструювання і виготовлення виробів з ниток, шнура і сутажу
Теоретична частина (питання для обговорення).
Художні вироби в техніці макраме. Матеріали, інструменти і пристосування
для роботи з нитками. Плетіння плоских і круглих виробів у три і чотири пасма.
Плетіння в техніці макраме. Методика навчання учнів початкових класів
звиванню і плетінню в три і чотири пасма. Навчання виготовленню виробів у
техніці макраме, ручного килимарства.
Об’єкти навчальної праці. Закладка в три і чотири пасма. Плетіння поясків.
Зразки вузлів макраме, кашпо, пояси, закладки, сувеніри.
Проект конструктивної діяльності: Плетіння фенічки «Книжкова
закладка».
Практичні завдання:
1. Художнє проектування форми та декоративного малюнку майбутньої
закладки.
2. Конструювання закладки для книг з ниток в техніці плетіння.
3. Декорування дизайн-об’єкту.
4. Підбір ігор-загадок дя молодших школярів.
Завдання для самостійної роботи
Виготовлення аплікації з використанням ниток по контуру малюнка.
Виготовлення аплікацій з засипанням малюнка різаними нитками та їх
приклеювання. Формотворення новорічних іграшок з ниток та допоміжних
матеріалів. Відпрацювання способів зав’язування поясу, шарфа та шнурків.
Тема 4. Дизайн та виготовлення одягу на уроках трудового навчання в
початковій школі.
Теоретична частина (питання для обговорення).
Одяг і взуття. Призначення одягу та взуття. Одяг – ансамблевий вид
народного декоративно-ужиткового мистецтва. Короткий огляд історії
народного одягу. Художні особливості народного одягу різних регіонів України.
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Інструменти, пристосування та матеріали для шиття на уроках трудового
навчання в молодших класах. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні
вимоги при шитті. Дизайн одягу. Технологія пошиття одягу. Методика
ознайомлення молодших школярів з процесом виготовлення одягу. Шви для
ручного шиття: «уперед голку», «назад голку», «ручна строчка», «через край»,
петельний, підрублю вальний тощо. Художнє оздоблення виробів із тканини:
аплікація, вишивка, мереживо. Способи закріплення деталей на основі в процесі
виконання аплікаційних робіт. Ремонт одягу: пришивання ґудзиків, кнопок,
гапликів, вішалок. Методика навчання учнів виконанню швів для ручного шиття.
Навчання конструюванню і виготовленню виробів з текстильних матеріалів,
ремонту одягу. Навчання учнів початкових класів виконанню аплікацій на
тканині.
Об’єкти навчальної праці. Зразки ручних швів, фартушок, нарукавні
пов’язки, мішечок для насіння, фрагменти національного одягу, м’яка іграшка.
Проект конструктивної діяльності: Виготовлення української лялькимотанки.
Практичні завдання:
1. Ескізування ляльок та моделювання для них костюмів різних регіонів
України.
2. Конструювання ляльок-мотанок з тканини та допоміжних матеріалів у різних
художніх техніках українського національного стилю (вузлових, кручених,
мотаних, шитих тощо).
3. Декорування дизайн-об’єктів.
4. Написання творів-мініатюр про особливості українського національного
одягу різних регіонів.
Завдання для самостійної роботи: виготовлення аплікацій на тканині та
технологічної карти до неї.
Тема 5. Художнє оздоблення виробів з тканини вишивкою, мережкою
Теоретична частина (питання для обговорення).
Вишивка – один з давніх і найрозвиненіших видів народного мистецтва в
Україні. Історія народної вишивки України. Національні візерунки і орнаменти.
Матеріали, інструменти і пристосування для вишивання. Підбір ниток для
вишивання. Техніки вишивання. Методика навчання учнів початкових класів
вишиванню. Методика ознайомлення молодших школярів з виконанням
мережки.
Об’єкти навчальної праці. Художнє оздоблення раніше виготовлених
виробів: серветок, рушників, одягу для ляльок, нарукавних пов’язок, деталей
карнавального одягу. Виконання мережки на рушниках, серветках, фіранках,
фартушках.
Проект конструктивної діяльності: Виготовлення аплікацій писанки
відомими техніками. Декорування писанки.
Практичні завдання:
1. Художне оздоблення сорочки вишивкою.
2. Опис мотивів в обраному орнаменті вишивки.
3. Добір фольклорних мотивів: народних пісень про вишиванку тощо.
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Індивідуальні завдання:
- розробка ігрового дизайн-проекту для молодших школярів, практичні
завдання якого спрямовані на формування конструктивних умінь учнів під
час роботи з текстильними матеріалами.
- розробка портфоліо: презентація виробу з текстильних матеріалів та
інноваційна техніка його створення (формат Microsoft PowerPoint).
Підсумковий проект конструктивної діяльності:
Дизайн та оформлення студентами театральної постановки «Різдвяні
зустрічі» раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами.
Практичні завдання:
- підібрати сюжет різдвяної вистави, скласти сценарій, розподілити ролі між
собою.
- художньо оформити місце інсценізації, спроектувати афішу заходу.
- конструювання декорацій.
- моделювання костюмів до вистави.
- режисерський пошук різдвяної вистави.
- музичне оформлення вистави.
- гра різдвяної вистави.
8. Методи навчання: Лекції, практичні завдання, конспектування, виконання
завдань дизайн-проектів, укладання глосарію, тестові завдання.
9. Методи контролю: Перевірка практичних робіт та конспектів студентів;
консультація; тестова перевірка знань; перевірка самостійної роботи та
індивідуальних завдань; експрес-опитування; екзамен.
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10.

Розподіл балів, що отримують студенти
ЗМ 1
10

ЗМ 2
50

Екзамен Сума
40
100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
всі види
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
90 – 100
відмінно
А
82-89
В
добре
зараховано
75-81
С
69-74
D
задовільно
50-68
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
35-49
можливістю повторного
FX
повторного
складання
складання
не зараховано з
незадовільно з
обов’язковим
обов’язковим
0-34
повторним
F
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
дисципліни
11.Методичне забезпечення
Робоча програма навчальної дисципліни.
Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та
виконання індивідуальних завдань.
Тестові завдання до курсу.
12.Рекомендована література
1.
2.

3.
4.
5.

Апишева А. Ш. Дизайн и эргономика : учеб. пособие / А. Ш. Апишева. – К.:
НТУУ «КПИ», 2006. – 280 с.
Базовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального
призначення для кабінетів початкової освіти// Початкова школа.- 2006. - №
10. – С. 5.
Бегей В.М., Максименко Н.Б., Сторожук Л.П. Нестандартні уроки в
початковій школі: Метод. посібник. – Івано- Франківськ: Плай, 1998. – 82 с.
Веремійчик І.М. Методика викладання трудового навчання в початкових
класах. – К., 2006. – 156 с.
Веремійчик І.М. Трудове навчання. Майстровиті руки: Підруч. з трудового
навчання 3 кл. початкової шк.– К.: Педагогічна думка, 2003.- 128 с. 5.
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6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Веремійчик І.М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підручник для 4 кл. К.: Педагогічна думка, 2004.- 128 с.
Веремійчик І.М. Трудове навчання. Стежинка до майстерності: Навч.
посібник з трудового навчання для 1 кл. почат. шк. - К.: Педагогічна думка,
2004.- 128 с.
Державний стандарт початкової загальної освіти // Почат. освіта. – К. : Шк.
світ, 2011. – С. 4–39.
Жлудько В. М. Ігродизайн : метод. посіб. для майбут. учителів почат. кл.
/ В. М. Жлудько. – Чернігів : ЧНПУ, 2014.
Закон «Про вищу освіту» (2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http: // vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu. –
Загол. з екрану. – Мова укр.
Інноваційні техніки ручної обробки матеріалів: Навчально-методичний
посібник / І. Чорней, А. Федак. – Чернівці, Видавничий дім «Родовід», 2013.
– 188 с.
Календарне планування. 1–4 класи / упоряд. Ю.Є.Бардакова. – Х.:
Видавнича група «Основа», 2011. – 240 с.: табл. – (Серія «Календарне
планування»).
Клименко В. В. Психологія творчості: навч. посіб. / В. В. Клименко. – К. :
Центр навч. л-ри, 2006. – 480 с.
Книга вчителя трудового навчання: Довідково-методичне видання / Упоряд.
С.М.Дятленко. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. – 272 с.
Лисенко О. Ю. Основи дизайну предметного середовища : конспект лекцій
для студ. Ін-ту архітектури / О. Ю. Лисенко. – Л. : Растр-7, 2012. – 150 с.
Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну:
Навчальний посібник / Н. Луцан. – К.: Видавничий дім «Слово», 2009. – 172
с.
Масол Л. М. Загальна мистецька освіта: теорія і практика : монографія
/ Л. М. Масол ; Ін-т пробл. виховання АПН України. – К. : Промінь, 2006. –
432 с.
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Додаток Н
Практичні завдання для майбутніх учителів початкової школи
на період проходження педагогічної практики
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

Проаналізувати роботу вчителя з формування конструктивних умінь на
уроках трудового навчання.
Підібрати діагностичні методики та провести діагностику молодших
школярів на рівень наявності конструктивних умінь. Визначити рівень
обдарованості та креативності молодших школярів.
Підібрати та розробити систему ігрових завдань для формування
конструктивних умінь на уроках трудового навчання.
З метою формування конструктивних умінь учнів розробити та апробувати
виховний розважальний захід для дітей з використання ігрової та
театральної діяльності.
Спроектувати уроки конструктивної діяльності молодших школярів з різних
навчальних предметів початкової школи.
Розробити індивідуальну програму формування конструктивних умінь на
уроках в початковій школі.
Розробити та провести інтегрований урок трудового навчання з іншим
навчальним предметом (на вибір) з метою формування конструктивних
умінь молодших школярів
Проаналізувати проведений урок. Вказати на позитивні сторони та недоліки
(якщо вони є). Описати шляхи їх подолання та рекомендації щодо його
удосконалення уроку.
Оцінити рівень власної готовності до формування конструктивних умінь
молодших школярів на уроках трудового навчання. Яких знань та вмінь Вам
не вистачало під час організації ігрової конструктивної діяльності
молодших школярів?
Додаток розроблено автором
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Додаток П
Змістова лінія «Інтегровані заняття»
у шкільному курсі «Дизайн і технології» (1 клас)
Інтегроване заняття: Ми присвячуємо мріям почуття, думки і дії
Використання теми з образотворчого мистецтва
«Розвиток художнього сприймання» і тем з інших навчальних предметів (за
вибором учителя).
Інтегроване заняття: Ми у хвилях і промінні помічаєм красу ліній
Використання теми з образотворчого мистецтва «Напрями ліній» і тем з
інших навчальних предметів (за вибором учителя).
Інтегроване заняття (мистецтво, праця, інші предмети): Вабить барвами і
плод таємничий світ природи
Інтегроване заняття (праця, мистецтво, інші предмети): Веселковий твір
Краплинки, Сонцезайчика, Іскринки
Інтегроване заняття: Сонячний дощик надворі, я у художньому творі
Використання теми з образотворчого мистецтва « Уявлення про основні і
похідні кольори» і тем з інших навчальних предметів (за вибором учителя).
Інтегроване заняття: Дощик грибний накрапає, Гриб парасольку здіймає
Використання теми з образотворчого мистецтва: «Виражальні можливості
силуетної форми. Узгодження силуетної форми і декору» і тем з інших
навчальних предметів (за вибором учителя).
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Додаток Р
Змістова лінія «День ДІДа: дитячого ігрового дизайну»
у програмі «Дизайн і технології» (1 кл.)
Тема 2.8. День ДІДа: дитячого Учні виявляють проектно-художню
компетентність:
поєднують
ігрового дизайну.
мовленнєві, графічні і практичні
Є подібність у хмарини,
уміння
у
процесі
підготовки
колективної
виставки
з
у істоти і рослини
фантастичними
істотами
та
Дивосвіт
неба,
рослинного
і рослинними формами лісу і саду;
тваринного світу у дитячому ігровому виявляють натуралістичну здібність у
дизайні; колективне конструювання середовищі дизайну ландшафтів.
фантастичних істот лісу і саду,
створення пейзажної композиції на
площині.
Тема 3.5. День ДІДа: дитячого
ігрового дизайну.
Ми образи утворим власні,
душа і одяг наш - прекрасні
Колективне
конструювання і
моделювання іграшкових манекенів і
лялькових
костюмів,
атрибутів
різдвяних свят. Створення сюжетної
композиції на площині.

Учні виявляють проектно-художню
компетентність
у
середовищі
новорічного і
різдвяних
свят:
поєднують мовленнєві, графічні і
практичні
уміння
у
процесі
підготовки колективної виставки з
новорічних,
різдвяних
іграшок,
карнавальних масок та костюмів;
виявляють внутрішньо-особистісну
(інтраперсональну)
здібність
у
середовищі дизайну інтер’єрів.

Тема 4.4. День ДІДа: дитячого Учні виявляють проектно-художню
компетентність
у
середовищі
ігрового дизайну.
музейних
експонатів
давнього
Всім у світі до вподоби
українського побуту і архітектури:
поєднують мовленнєві, графічні і
український давній побут
практичні
уміння
у
процесі
Ознайомлення із зразками давньої підготовки колективної виставки
української архітектури і побуту. дитячого дизайну інтер’єрів
і
Художнє
зображення
пластики екстер’єрів; виявляють просторову
предметного довкілля у сюжетній здібність або профіль практичної
композиції на площині.
обдарованості,
зумовлений
середовищем
етнічного
дизайну
інтер’єрів і екстер’єрів.
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Тема 5.4. День ДІДа: дитячого Учні виявляють проектно-художню
компетентність
у
середовищі
ігрового дизайну.
експонатів
техніки,
технічних
Ми в конструкціях відродим
конструкторів і наборів: поєднують
досконалість форм природи
мовленнєві, графічні і практичні
у
процесі
підготовки
Елменти дитячого індустріально- уміння
виставки
дитячого
промислового дизайну. Колективне колективної
створення сюжетної композиції за індустріально-промислового дизайну;
виявляють просторову здібність у
темами розділу.
середовищі
індустріальнопромислового дизайну.
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Додаток С
Діагностична методика «Моя геометрична фігура»
Вкажи найпривабливішу і найменш привабливу для тебе геометричну
фігуру. Найпривабливішу фігуру познач знаком «плюс», а найменш привабливу
– знаком «мінус»

Трикутник. Цей учень може бути лідером, сам вирішувати і брати на себе
відповідальність за інших. Йому властивий егоїзм, бажання бути в центрі уваги.
Рішучий, але не переносить заперечень. Легко розуміє головне, схоплює зміст
пояснення, але нетерплячий , не уміє слухати інших, йому подобається змагатися
і перемагати. Іноді переоцінює свої можливості. Які професії рекомендуються
«трикутникам»?
Квадрат. Це учень організований, працелюбний, розумний, але інколи
занадто приділяє увагу дрібницям і тому втрачає основне. Дуже впертий ,іноді
важко його переконати в чому-небудь. Багато знає, проте схильний до хизування
своїми знаннями. Терплячий, але може бути нерішучим, дуже заощадливий,
іноді до скупості. Які професії рекомендуються «квадратам»?
Круг. Це вроджений психолог. Йому дуже цікаво вивчати інших людей.
Він доброзичливий і чуйний, але йому важко бути рішучим і принциповим.
Добре розуміє інших людей, намагається всім догодити. Справедливий. Більше
подобається література, історія, аніж математика. Які професії рекомендуються
«кругам»?
Прямокутник. Це означає, що даний учень знаходиться в стані зміни. Він
сумнівається і в собі ,і в усьому. Не постійний у своїх інтересах, думках,
оцінюваннях, тому що не знає, що дійсно краще ,а що гірше для нього самого.
Допитливий, жваво цікавиться всім, що відбувається. Не боїться ставити питання
і братися за незнайому справу, легко засвоює все нове. З часом такі учні
змінюють свій вибір , їх приваблюватимуть більш стійкі фігури – трикутник або
квадрат. Які професії рекомендуються «прямокутникам»?
Зигзаг. Творча особистість. Чимось схожий на «коло», але не боїться
сварок і суперечок. Завжди шукає власне оригінальне рішення , терпіти не може
правил і обмежень. Дещо насмішкуватий, нестриманий, але завжди повний ідей
і готовий поділитися ними з усім світом. Часто не вистачає наполегливості і
впертості, щоб довести почату справу до кінця. З ним завжди цікаво. Які професії
рекомендуються «зигзагам»?
Інтерпретація.
Трикутник – «діяч-майстер». Квадрат- «слухач-мислитель». Круг – «глядачхудожник». Зигзаг – «ігродизайнер». Прямокутник – становлення особистості
«діяча-майстра» або «слухача-мислителя».
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Додаток С1
Три дороги у тридев’яте царство…
Тест «Три дороги» (В. Тименка)

Прочитай казковий епізод про «три дороги»:
А) «ліворуч підеш – сам будеш голодним, а кінь твій буде ситим»;
Б) «праворуч підеш – сам будеш ситим, а кінь твій буде голодним»;
В) «прямо підеш – і коня втратиш, і себе погубиш».
Яку з трьох доріг ти обереш? Чому?

Інтерпретація:
А) Психологічна установка «глядача-художника». (Домінанта правої художньообразної півкулі мозку)
Б) Психологічна установка «слухача-мислителя». (Домінанта лівої логічнопонятійної півкулі мозку)
В) Психологічна установка «діяча-майстра». (Взаємодоповнюваність правої
художньо-образної і лівої логічно-понятійної півкуль мозку)
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Додаток С2
«Тридев’яте царство» (тест В.Тименка)
Обведи кружальцем обране тобою бажання (число і букву). Можна
обводити і одне, і два, і три бажання. Лиш би вони були «твоїми», запозиченими
із власного досвіду.
«У тридев’ятому царстві» я хочу і можу..
1а- проводити свій час на 2а.вирішувати
природі, в туристичному екологічні питання, бо я
поході.
належу до людей, які є
активістами
якихось
1б.- проводити час на
природничих спілок, і я
самоті, робити
обізнаний з багатьох
медитацію, відпочивати
питань
стосовно
чи роздумувати над
природи.
важливими життєвими
питаннями.
2б.- відвідувати різні
семінари, що
1в. – співати, бо маю
стосуються
приємний і мелодійний
особистісного росту
голос.
людини, бо я прагну
дізнатися про себе
якомога більше.

3а.- піклуватися про
тварин, у мене багато
тварин є вдома.
3б.- реагувати на
невдачі з особливою
витримкою.
3в.- слухати музику по
радіо, у записах на
касетах, дискетах тощо.

2в.- прислухатися до
музики і співу і легко
уловлювати фальшиві
ноти у музичному чи
пісенному творі.
4а-працювати в саду,
виконувати інші дії у
природі,
наприклад,
доглядати птахів.

5а.- охороняти природу,
я
хочу
записатися
(записався) на курси у
центр, пов’язаний з
природою.

4б.- домогтися до себе
поваги інших, бо маю
5б .- реалістично
особливе хобі або інтерес. оцінювати свої сильні і
слабкі сторони.
4в.- грати на музичному
інструменті.
5в.- підносити настрій
завдяки музиці, бо без
неї моє життя було б
менш цікавим.

6а.- піклуватися про
рослини і тварин, бо я
знаюся на відмінностях
між різними видами
собак, пташок, інших
представників флори і
фауни.
6б.- проводити вихідні
в маленькому
будиночку десь в лісі
на самоті, а не в
гамірному товаристві
багатьох людей.
6в.- не розлучатися з
піснею, бо, йдучи
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«прокручую» в умі
якусь музику або
наспівую.
7а.читати
книги,
журнали,
дивитися
телепередачі, фільми про
природу.
7б.-вважати себе
вольовою і незалежною
людиною.

8а.- надавати перевагу
відпочинку на природі,
аніж
відвідуванню
якихось розважальних
закладів.

9а.- гуляти на свіжому
повітрі протягом
тривалого часу,
відвідувати зоопарки,
аквапарки тощо.

8б.- вірити у те, чим
цікавлюся або
захоплююся, а тому
7в.- зіграти уривок якоїсь веду особистий
мелодії на примітивному щоденник, щоб
ударному інструменті або фіксувати свої
відтворити потрібний
внутрішні переживання.
ритм голосом.
8в.- слухати різні стилі
музики, бо знаю дуже
багато музичних творів.

9б.- розраховувати
лише на себе самого.

10а – з великим
задоволенням працювати
у саду.

12а – побільше
рухатися, бо мені
важко усидіти на
одному місці.

10б – працювати на себе,
замислююсь над
відкриттям власного
бізнесу.
10в – наспівувати під час
роботи, навчання,
вивчення чогось нового,
іти по життю з піснею.

13а - брати участь в іграх
на свіжому повітрі,
займатися спортом.
13б.- співпрацювати з
іншими у складі малих
груп, бо коли маю

11а – здійснювати
руками конкретні
практичні дії: шити,
переплітати, займатися
різьбою, моделювати
тощо
11б- навчатися у
взаємодії з іншими, бо я
відношуся до типу
людей, до яких
приходять за порадою
колеги по роботі чи
сусіди.

9в.- виконувати пісенні
або музичні твори, бо я
, почувши один-два
рази музичний уривок,
можу точно його
відтворювати.

12б – займатися
груповими видами
спорту, такими як
бадмінтон, волейбол чи
футбол, але не
плаванням чи
спортивною ходьбою.

11в – ознайомлюватися
з новітніми
досягненнями науки.

12в - поглиблено
опановувати
математикою, бо вона –
мій улюблений
предмет.

14а- спілкуватися
невербально
(наприклад, мовою
жестів, пантомімою і
мімікою).

15а.- займатися
фізичною діяльністю,
бо найкращі ідеї у мене
виникають під час
руху.

14б – мати не менше

15б –брати участь у
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проблему, мені кортить
поділитися нею з кимось,
а не тримати у собі.

аніж трьох, а то й
більше близьких друзів.

14в - не мати ніяких
13в – влаштовувати
справ з неорганізомаленькі експерименти
ваними людьми, бо мій
типу: «Що буде, якщо…». розум вимагає
Наприклад, що буде,
системності, порядку,
якщо чорнобривці висіяти правильності,
на зиму у кімнаті
послідовності у всьому,
і всіх.
16а – якомога частіше
прогулюватися на
свіжому повітрі.
16б – насолоджуватися
нагодою повчити інших
людей, бо це я дуже
добре умію робити.
16в – розв’язувати
головоломки, які
вимагають з'ясування
причин, логічного
мислення.

17а – займатися
експериментальними
дослідженнями, бо я
найкраще пізнаю
предмет завдяки
безпосередньому дотику
до нього.
17б – бути завжди
«командним гравцем»,
бо я сам вважаю себе
або інші вважають мене
лідером.

колективних іграх, бо
мені подобаються
соціальні ігри типу
«монополія», «брідж»,
але не відеоігри, а
реальні.
15в - легко здійснювати
підрахунки в думках,
без ручки і
калькулятора.
18а – зустрічатися з
екстримальними
ситуаціями в ході
прогулянок, поїздок,
експериментів.
18б – комфортно
почувати себе серед
натовпу людей.
18в – вірити у те, що все
у світі має раціональне,
наукове пояснення.

17в – мислити чіткими,
абстрактними,
безсловесними
поняттями.
19а – робити щось
практично самому, аніж
читати про таку роботу
чи пасивно дивитися на
чиїсь практичні дії.

20а – вести активний
стиль життя, вдаватися
до танців, бо
відзначаюся
скоординованими
рухами.

19б – проводити вечір у
веселому товаристві, аніж 20в – відшукувати
сидіти вдома самому.
недоліки у тому, що
інші говорять чи
19в – завжди почуватися роблять вдома або на
впевненим, коли все на роботі.
своєму
місці,
все
перебуває у звичному 20б – бути задіяним у
порядку.
соціальній діяльності,
пов’язаній із
доброчинством,

21а – помічати
кольори, бо я маю до
них підвищену
чутливість.
21б - обговорювати
різні життєві питання,
зокрема, про сенс
життя.
21в - робити нотатки,
бо я легко
«прокручую» слова в
умі, перед тим, як їх
говорити або писати
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церквою, спілками
тощо.
22а – фіксувати
кінокамерою або
фотоапаратом усе, що
мене оточує.

23а – заплющувати очі і
викликати яскраві уявні
образи про будь-які
події.

22б – бути фаталістом, бо 23б - виконувати свою
релігія залишається дуже роль у житті, займати
важливою для мене.
своє місце під сонцем.
22в – слухати частіше
радіо, аудікасети, аніж
дивитися телевізор і
відеокасети. Бо я краще
сприймаю і розумію
інформацію слухом, а не
зором.

23в – читати книги, бо
вони мають велике
значення для мене

25а.- уночі бачити
яскраві, чіткі сни.

26а – подорожувати, бо
я, як правило, завжди
відшукую шлях у
незнайомій місцевості.

25б – робити вправи на
релаксацію та медитацію.
25в - вести щоденник,
записувати туди власні
твори, якими я сам
пишаюся і які схвалюють
інші.

28а – користуватися
знаннями з геометрії, бо у
школі геометрія давалася
мені легше аніж алгебра.

26б - відвідувати місця,
де я можу відпочити,
відволіктися від
реальності буття.

24а – залюбки складати
різноманітні пазли.
24б - споглядати твори
мистецтва, розуміти їх
взаємозв’язок, розуміти
висловлювання: «все є
в усьому», «пізнай себе
і ти пізнаєш світ».
24в – розважатися
самому чи з гуртом
друзів анекдотами,
каламбурами,
скоромовками,
віршиками.
27а – частіше
малювати чи
підсвідомо робити
мазки або відбитки
кольорових плям на
площині.
27б - читати
стародавніх та
сучасних філософів,
бачити перспективу
розвитку завдяки
вивченню історії та
стародавньої культури

26в - розгадувати
кросворди, бо я
отримую задоволення
від ігор типу
«анаграми», «плутанина
слів», «пасворди» тощо. 27в – писати із
задоволенням,
пояснювати на
прохання інших людей
значення слів, які я
вживаю в усному чи
писемному мовленні.
29а – згадувати
зображення предметів
або легко уявляти
предмети з висоти

30а – надавати
перевагу читанню мало
ілюстрованого
матеріалу.
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28б - оволодівати
пташиного польоту.
знаннями міфології,
розуміючи їх цінність для 29б – дізнатися, чи є
розумні створіння у
культури.
Всесвіті.
28в – вивчати залюбки
29в – вивчати рідну
іноземні мови:
мову, гуманітарні науки,
англійську, німецьку,
історію, бо вони
французьку, бо я легко
даються мені легше
ними оволодіваю.
аніж математика чи
природничі дисципліни.

30б – молитися,
відвідувати храми.
30в – користуватися
цитатами, бо в моєму
мовленні часто
зустрічаються
висловлювання, які
десь прочитані або
почуті.

Обробка результатів діагностики.
Познач унизу ячейок кружальцями царства-інтелекти з найбільшою
кількістю бажань.
Познач унизу ячейок квадратами царства-інтелекти з найменшою
кількістю бажань.
А

Б

В

Царство 1
(1а-10а)
Натуралістичний
інтелект

Царство 2
(11а-20а)
Тілеснокінестетичний
інтелект

Царство 4
(21б-30б)
Екзістенціональний
інтелект
Царство 7
(1в-10в)
Музичний
інтелект

Царство 5
(11б-20б)
Міжособистісний
інтелект

Царство 8
(21в-30в)
Лінгвістичний
інтелект

Царство 3
(21а-30а)
Просторовий
інтелект

Царство 6
(1б-10б)
Внутрішньоособистісний
інтелект
Царство 9
(11в-20в)
Логікоматематичний
інтелект

А: діяч-майстер. Б:глядач-художник. В: слухач-мислитель.
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Додато С3
Діагностична методика «Піктограми»
Мета: дослідження особливостей опосередкованого запам’ятовування і
його продуктивності, а також характеру мовленнєвої діяльності, рівня
сформованості понятійного мислення.
Матеріал: чистий аркуш паперу, один простий і кілька кольорових олівців,
набори слів із тем, що контролюються.
Інструкція: „Я буду називати слова, а ти до кожне слово познач графічним
зображенням”.
Хід тестування
Слова для зображень.
Веселе свято
тяжка праця
розвиток
Смачна вечеря
обман
хвороба
Щастя
розлука
перемога
любов
смуток
подвиг
ворожнеча
справедливість
сумнів
Інтервал між названими словами – до 30 секунд. Відводиться час для
зображення лексичних значень слів (на розсуд учителя). Швидкість і час
виконання до уваги не беруться.
Додаткові дані. Поки учень малює, йому можна ставити запитання: «Що ти
малюєш?», «Як це допоможе тобі пригадати слово ?» та інші. Відповіді учнів
заносяться до протоколу.
Відтворення словесного матеріалу здійснюється через 40-60 хвилин після
малювання. На основі малюнків складається зв’язна розповідь за темою, рівень
засвоєння якої цікавить експериментатора.
Ключ до тесту
Підраховується кількість правильно відображених слів у співвідношенні з їх
загальною кількістю.
Зміст малюнків відображає запас понять і уявлень учнів, особливості
індивідуального життєвого досвіду, здатність до логічно-поняттєвого мислення.
Усі зображення можна класифікувати за п’ятьма видами: абстрактні,
знаково-символічні, конкретні, сюжетні й метафоричні.
Абстрактні зображення (А) – у вигляді ліній, без оформлення в графічні
образи, які можна розпізнати.
Знаково-символічні зображення (З) – у вигляді знаків або символів
(геометричні фігури, стрілки тощо).
Конкретні (К) – названі предмети, явища, образи, трудові дії.
Сюжетні (С) – предмети, персонажі або один персонаж, який виконує певну
дію.
Метафоричні (М) – зображення у вигляді метафор, асоціацій, художніх
домислів („радість” у вигляді істоти на крилах).
Поруч з малюнком експериментатор ставить букву, яка означає вид
зображення: (А), (З), (К), (С), (М).
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Вид зображення, який зустрічається найчастіше, вказує на характер
мисленнєвого процесу учня. «Мислитель» характеризується абстрактним і
знаково-символічним типом малюнків.
«Художник» характеризується сюжетними і метафоричними зображеннями.
Схильний до творчості, має художні здібності, відзначається художньообразним мисленням.
«Майстри» обирають конкретний вид зображення. Оперують предметами,
які сприймають безпосередньо. Відзначаються практичним, конкретно-дійовим
мисленням.
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