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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Необхідність реалізації 

компетентнісного, особистісно орієнтованого навчання на основі принципу 

дитиноцентризму у початковій освіті спонукає педагогів до пошуку шляхів 

підвищення ефективності освітнього процесу з метою формування всебічного 

інтелектуального, творчого, естетичного розвитку молодших школярів. 

Початкова школа потребує вчителів, які мають високий рівень професійної 

компетентності, володіють новітніми методиками навчання й виховання, готові 

до постійного удосконалення педагогічної майстерності. Проте сучасний стан 

підготовки вчителів в Україні не відповідає новим суспільним вимогам. У 

зв’язку з цим післядипломна освіта має сприяти підвищенню рівня 

професіоналізму вчителя, здатного забезпечувати розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Післядипломна педагогічна освіта є невід’ємною складовoю вітчизняної 

системи освіти, яка забезпечує неперервне професійне зростання педагогічних 

кадрів відповідно до вимог освітньої політики України. Щороку понад 123 тис. 

педагогів і управлінців закладів освіти різних рівнів здійснюють підвищення 

кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти. 

На важливості внесення змін до змісту підготовки вчителів, створення 

умов для професійного розвитку педагогів відповідно до їх особистісних 

інтересів, потреб та здібностей наголошується у Законі України «Про вищу 

освіту» (2014 р.), а також у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 рр. (2013 р.), Концепції розвитку післядипломної освіти (2002 р.), 

Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.). Пріоритети 

початкової освіти окреслено у Державному стандарті початкової загальної 

освіти (2011 р.). 

Фундаментальні проблеми теорії педагогічної освіти висвітлено у працях 

філософів і педагогів: А. Алексюка, В. Андрущенка, С. Гончаренка, М. Євтуха, 

І. Зязюна, В. Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало, О. Савченко та ін. Теоретичні 
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та методичні аспекти професійної підготовки педагогів визначено у працях 

Н. Бібік, О. Дубасенюк, Н. Клокар, О. Пєхоти та ін. 

Методологічним засадам поліпшення якості підготовки педагогів у 

системі післядипломної педагогічної освіти присвячені роботи С. Крисюка, 

А. Кузьмінського, Л. Пуховської, В. Олійника, Н. Протасової, Т. Сорочан, 

Т. Сущенко та ін. 

Питанням професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи 

присвячені дослідження Л. Коваль, О. Комар, О. Кучерявого, М. Марусинець, 

Н. Павленко та ін. Важливість післядипломної освіти для професійного 

удосконалення вчителів початкової школи доведено у науковому доробку 

О. Варецької, Н. Гордуз, Л. Сущенко, І. Титаренко. Різні аспекти професійної 

діяльності вчителя початкової школи висвітлено у працях вітчизняних 

науковців (Л. Онищук, Л. Хомич, Л. Хоружа та ін.). 

Психолого-педагогічні аспекти розвитку творчих здібностей учнів 

розглянуто у дослідженнях Д. Гілфорда (J. Guіlford), В. Роменця, 

С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, В. Тименка, Е. Торенса (Е. Torrance). 

Водночас нами не виявлено праць, в яких було цілісно проаналізовано 

проблему післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. У наукових дослідженнях ще недостатньо 

розкрито аспект діяльності вчителя початкової школи з розвитку творчого 

потенціалу учнів. Наявна практика підвищення кваліфікації вчителів, її зміст, 

форми і методи спрямовано переважно на оновлення предметних знань, що не 

сприяє розв’язанню проблеми готовності учителя-практика до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Аналіз педагогічних і навчально-методичних джерел з теми дослідження 

та стану освітньої практики дозволяє визначити суперечності щодо 

необхідність удосконалення післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів, зокрема, між: 
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- задекларованою державою необхідністю розвитку професійної 

компетентності педагогів і дискретністю науково обґрунтованого супроводу 

професійного становлення вчителів початкової школи; 

- зростаючими потребами вчителів початкової школи до результатів 

післядипломної підготовки і недостатнім рівнем її організаційно-методичного 

забезпечення у системі післядипломної педагогічної освіти; 

- необхідністю розвитку творчого потенціалу молодших школярів і 

неготовністю вчителів до творчої діяльності з учнями. 

Відтак, невизначеність шляхів подолання окреслених суперечностей і 

соціальна значущість підготовки вчителів у післядипломній педагогічній освіті 

зумовили вибір теми дисертації: «Післядипломна підготовка вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів». 

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

Дисертацію виконано відповідно до плану комплексної теми науково-дослідної 

роботи відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

НАПН України «Теорія і практика особистісного і професійного розвитку 

дорослого населення» (РК ғ 0114U003163).  

Тему дисертаційної роботи затверджено вченою радою Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (протокол ғ 6 від 

26.05.2016 р.) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації 

наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні НАПН 

України (протокол ғ 5 від 14.06.2016 р.). 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні педагогічних 

умов ефективної післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Для досягнення мети дослідження було визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів у теорії та практиці 

післядипломної освіти. 
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2. Обґрунтувати зміст післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

3. Виявити педагогічні умови післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

4. Розробити та експериментально перевірити ефективність моделі 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

5. Підготувати навчально-методичні рекомендації з удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Об’єкт дослідження: післядипломна підготовка вчителів початкової 

школи.  

Предмет дослідження: педагогічні умови післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на філософських, 

психолого-педагогічних положеннях, що уможливлюють визначення 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи як інтеграції формальної, 

неформальної освіти та самоосвіти педагогів. Переосмислення підходів до 

модернізації післядипломної підготовки, поява нових й удосконалення наявних 

форм і методів навчання дорослих зумовлюють обґрунтування педагогічних 

умов, що забезпечують післядипломну підготовку вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. За цих умов пріоритетним є не 

процес, а результат підготовки педагогів, виражений у сформованості готовності 

вчителя до розвитку особистості кожного учня. 

Гіпотеза дослідження. Післядипломна підготовка вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів набуває ефективності за таких 

педагогічних умов: 1) забезпечення мотивації вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; 2) цілеспрямоване наповнення змісту 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи у курсовий період 

творчим компонентом з метою розширення професійної компетентності 
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вчителів про розвиток творчого потенціалу молодших школярів; 3) організація 

в міжкурсовий період навчально-методичного супроводу підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Методологічну основу дослідження становлять філософські аспекти 

теорії наукового пізнання; концептуальні положення професійної підготовки 

фахівців у системі післядипломної освіти, неперервної педагогічної освіти; 

педагогічні теорії розвитку й саморозвитку професійно важливих якостей 

особистості, єдності теоретичної та практичної діяльності; методологічні 

принципи науковості, системності, цілісності, практичної спрямованості, 

раціонального поєднання колективних та індивідуальних форм і методів 

освітнього процесу; ідеї психології праці та професійної педагогіки. 

Теоретичну основу дослідження становлять: положення щодо проблем 

філософії освіти (В. Андрущенко, І. Бех, І. Зязюн, В. Кремень та ін.); 

особистісно-професійного розвитку (К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, 

Е. Зеєр, В. Рибалка та ін.); неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, 

Л. Лук’янова, Н. Ничкало та ін.); реформування та модернізації післядипломної 

освіти в Україні (А. Кузьмінський, В. Олійник, Н. Протасова, В. Семиченко, 

Т. Сущенко та ін.); теорії і методики професійної підготовки вчителів 

(О. Дубасенюк, С. Сисоєва, В. Сластьонін, Л. Хомич та ін.); професійної 

компетентності вчителів початкової школи (Н. Бібік, О. Савченко та ін.). 

Методи дослідження. Для розв’язання визначених завдань, досягнення 

мети, перевірки сформульованої у роботі гіпотези було використано теоретичні 

методи: аналізу наукових джерел з метою конкретизації і деталізації 

понятійного апарату дослідження; вивчення законодавчої та навчально-

методичної документації щодо організації навчального процесу у 

післядипломній педагогічній освіті; систематизація теоретичних здобутків з 

підготовки вчителів початкової школи у післядипломній педагогічній освіті з 

метою теоретичного обґрунтування педагогічних умов і моделі; емпіричні: 

анкетування, бесіди – з метою визначення вмотивованості  вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів; спостереження, тестування; 
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педагогічний експеримент; методи математичної статистики – для обробки 

результатів дослідження, статистичні критерії для перевірки достовірності 

отриманих результатів дослідження. 

Організація дослідження. Науковий пошук здійснювався впродовж 

2010 – 2016 рр. і охоплював три етапи. 

На першому етапі (2010 – 2011 рр.) на основі аналізу наукових і 

документальних джерел систематизовано вітчизняні й зарубіжні наукові ідеї, 

підходи до підготовки вчителя в умовах післядипломної освіти; виявлено 

суперечності між вимогами, що мають місце у педагогічній теорії, та зрослими 

потребами освітньої практики до формування професіоналізму вчителів 

початкової школи. На цьому етапі визначено сутність основних понять 

дослідження на основі філософських, психолого-педагогічних джерел; 

здійснено загальний аналіз стану розвитку неперервної та післядипломної 

педагогічної освіти, виявлено нормативні документи, законодавчу базу 

дослідження.  

На другому етапі (2012 – 2013 рр.) обґрунтовано методологічні підходи 

до післядипломної підготовки вчителів початкової школи; визначено 

педагогічні умови ефективної післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; зреалізовано констатувальний етап 

експерименту, розроблено модель і науково-методичний супровід 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

На третьому етапі (2014 – 2016 рр.) перевірено педагогічні умови 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

упроваджено модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів і здійснено її дослідно-експериментальну 

перевірку; узагальнено результати дослідження, сформулювано висновки. 

Здійснювалося впровадження результатів дослідження в педагогічну практику.  

Експериментальна база. Дослідження виконувалося у Комунальному 

закладі «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
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Запорізької обласної ради, Комунальному закладі «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 

Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти, Українській 

асоціації «Розвивальне навчання», територіальному відділі освіти 

Олександрівського району м. Запоріжжя. На різних етапах дослідження в 

експерименті брали участь 442 вчителя початкової школи. 

Наукова новизна і теоретичне значення одержаних результатів 

дослідження полягає в тому, що: 

- уперше теоретично обґрунтовано педагогічні умови післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

(забезпечення мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; цілеспрямоване наповнення змісту післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи у курсовий період творчим компонентом з метою 

розширення професійної компетентності вчителів про розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів; організація в міжкурсовий період навчально-

методичного супроводу підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів); розроблено модель післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, яка орієнтована на 

досягнення вчителями достатнього і високого рівня готовності до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; доведено необхідність інтеграції в 

післядипломній підготовці педагогів формальної, неформальної освіти і 

самоосвіти з метою удосконалення їхньої готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; 

- уточнено науково-термінологічний апарат проблеми дослідження: 

«післядипломна підготовка», «творчий потенціал», «готовність вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів»;  

- подальшого розвитку набули положення щодо оновлення змісту, форм і 

методів післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів в умовах формальної і неформальної освіти. 



12 
 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці і 

впроваджені навчально-методичних рекомендацій з удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; методичних рекомендацій на тему «Формування 

готовності вчителя початкової школи в умовах неформальної освіти до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів», що містять конспекти 

уроків, тренінг для педагогів, семінар-практикум, поради для вчителів з 

організації розвитку творчого потенціалу молодших школярів на заняттях. 

Основні результати дослідження, його положення і висновки можуть бути 

використані у процесі викладання навчальних курсів і спецкурсів у системі 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, при розробленні 

навчальних планів і програм, укладанні навчальних посібників і дидактичних 

матеріалів у галузі теорії та методики професійної освіти.  

Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес 

Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізької обласної ради (довідка ғ 402 від 19.09.2016 р.), 

Комунального закладу «Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (довідка ғ 01-572 від 

19.09.2016 р.), Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти 

(довідка ғ 435 від 13.10.2016 р.), Української асоціації «Розвивальне навчання» 

(довідка ғ 1 від 28.07.2016 р.), Запорізької загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

ғ 15 Запорізької міської ради (довідка ғ 4 від 15.08.2016 р.), середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ 48 м. Львова (довідка ғ 12 від 

17.10.2016 р.), територіального відділу освіти Олександрівського району (довідка 

ғ 07.01-19/1160 від 12.10.2016 р.). 

Особистий внесок здобувача. В опублікованій у співавторстві праці 

[105] особистий внесок здобувача полягає в обґрунтуванні напрямів 

удосконалення професійної підготовки вчителів в умовах неперервної освіти.  

Вірогідність одержаних результатів дослідження забезпечується 

застосуванням методів, адекватних меті й завданням дисертації, а саме: 
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поєднанням якісного і кількісного аналізу матеріалу, одержаного у процесі 

емпіричного дослідження; використанням комплексу методик, що мають 

практичну спрямованість; репрезентативністю вибірки, емпіричними даними, 

здобутими під час тривалої дослідницької роботи; статистичною достовірністю 

одержаних показників.  

На захист винесено: 

1) науково обґрунтовані педагогічні умови післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів: забезпечення 

мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

цілеспрямоване наповнення змісту післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи у курсовий період творчим компонентом з метою 

розширення професійної компетентності вчителів про розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів; організація в міжкурсовий період навчально-

методичного супроводу підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; 

2) модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, яка інтегрує цільовий, методологічний, 

змістово-процесуальний та результативно-оцінний блоки і відображає 

підготовку вчителів до розвитку творчого потенціалу учнів як цілісну 

структуру, яка складається з окремих елементів та враховує зв’язки 

формальної, неформальної освіти і самоосвіти педагогів. 

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні і практичні 

результати дослідження оприлюднено в доповідях на міжнародних науково-

практичних конференціях, наукових семінарах, освітніх форумах: «Професійна 

культура фахівця: сутність, реалії, перспективи» (Суми, 2012), «Педагогіка та 

психологія: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (Київ, 2012), 

«Педагогіка та психологія: минуле, сучасне, майбутнє» (Одеса, 2012), 

«Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2013), «Педагогіка 

та психологія: проблеми науки та практики» (Львів, 2013), «Veda a vzniк – 

2014» (Прага, 2014), «Интеграция науки в современном мире» (Москва, 2016); 
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на регіональних методичних семінарах та круглих столах з проблем   

післядипломної підготовки вчителів початкової школи (Запоріжжя, 2014–

2015). 

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи відображено у 13 

публікаціях, з-поміж яких: 1 методичні рекомендації; 3 статті у наукових 

фахових виданнях України; 2 статті у зарубіжному періодичному науковому 

виданні та виданні України, що включено до міжнародних наукометричних 

баз; 7 статей та тез у збірниках матеріалів міжнародних науково-практичних 

конференцій і семінарів.  

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (260 найменувань, з них 15 – іноземними мовами), 9 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 287 сторінок, обсяг основного тексту 

складає 175 сторінок. Дисертація містить 12 таблиць, 9 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ПІСЛЯДИПЛОМНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  

 

У розділі на підставі проаналізованих джерел визначено та уточнено 

сутність взаємопов’язаних ключових дефініцій; здійснено обґрунтування 

положень методологічних підходів до аналізу післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи; визначено стан розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів у початковій школі. 

 

1.1. Аналіз базових понять дослідження 

 

Нами було визначено три взаємопов’язані групи базових понять з 

проблеми дослідження: перша група – «підготовка», «професійна підготовка», 

«післядипломна підготовка»; друга група – «неперервна освіта», 

«післядипломна освіта»; третя група – «молодші школярі», «творчий потенціал 

молодших школярів». На основі психологічний, педагогічних джерел уточнимо 

їхню сутність. 

Відправними документами для теоретичного аналізу сутності і змісту 

першої групи понять «підготовка», «професійна підготовка», «післядипломна 

підготовка» вчителів будь-якої професійної спрямованості є низка 

законодавчо-нормативних документів. Це Закон України «Про вищу освіту» 

(2014 р.) [65], Концепція розвитку неперервної педагогічної освіти (2013 р.) 

[92], Концепція розвитку післядипломної освіти (2002 р.) [94].  

У тлумачних словниках сучасної української мови поняття «підготовка» 

визначено як : «запас знань, навичок, досвід і т. ін., набутий у процесі 

навчання, практичної діяльності» [32, с. 767]; дія зі значенням «підготувати»: 

«давати необхідний запас знань, передавати навички, досвід…» [150, с. 359]. 
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У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу праці 

О. Гури [51], Н. Клокар [83], Н. Ничкало [145; 146], В. Поліщук [174], 

В. Семиченко [202], Л. Сушенцевої [218], В. Радкевич [188], О. Щербак [244] 

та ін., в яких висвітлено теоретичні підходи та практичні рекомендації щодо 

професійної підготовки різних категорій фахівців. Шляхом системного аналізу 

різних поглядів сучасних дослідників доведено, що поняття «підготовка» 

науковцями трактується подвійно як: процес  навчання (спеціально 

організований процес формування готовності до виконання майбутніх завдань) 

[51; 174; 218]; результат (готовність, під якою розуміється наявність 

компетенції, знань, умінь та навичок, необхідних для успішного виконання 

певних завдань) [83; 188; 244]. 

У дослідженні ми опираємось на визначення В. Семиченко щодо сутності 

поняття «підготовка», яке розкривається у таких значеннях, як: деякий 

спеціально організований процес формування готовності до виконання 

майбутніх завдань; готовність – наявність компетенції, знань, умінь та навичок, 

необхідних для успішного виконання певної сукупності завдань [202]. 

У Законі України «Про вищу освіту» професійна підготовка визначається 

як здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або 

спеціальністю [65]. У філософському енциклопедичному словнику подано таке 

визначення професійної підготовки: – це об'єктивний процес, «в основі якого 

лежать певні закономірності: обумовленість системи професійної готовності 

потребам соціально-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…» [238, с. 75]. 

У педагогічній енциклопедії професійна підготовка трактується як 

«система професійного навчання, основною метою якого є швидке засвоєння 

умінь та навичок, необхідних для виконання робіт» [168, с. 162]. У 
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лексикографічній літературі професійну підготовку розглядають як систему 

професійної готовності і професійного навчання.  

У сучасних вітчизняних дослідженнях з проблем професійного розвитку 

майбутніх фахівців різної професійної спрямованості (М. Бубнова [24], 

Н. Колесник [86], Е. Остапенко [162]) професійну підготовку тлумачать як: 

результат навчання, процес повідомлення студентам відповідних знань, 

формування умінь та навичок, що визначаються сукупністю вимог, які 

висуваються до педагогів [24]; процес професійного розвитку фахівця, що 

забезпечує набуття базових знань, умінь, навичок, практичного досвіду, норм 

поведінки, які забезпечують можливість успішної роботи з певної професії, а 

також як процес повідомлення відповідних знань… [86]; «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»; 

цілісний процес засвоєння та закріплення загальних і спеціальних знань, умінь 

і навичок [162].  

Слушною є думка О. Волярської про те, що професійну підготовку 

дорослих варто розглядати як передумову професіоналізму фахівця [39]. На 

думку вченої, отриманий рівень професійної підготовки визначається 

готовністю дорослого до розвитку професійної компетентності.  

Приєднуємося до думки Є. Чернишової про те, що «професійна 

підготовка персоналу є основним шляхом отримання додаткової професійної 

освіти. Працюючи, постійні працівники повинні підвищувати рівень 

професійної освіти, мати досвід практичної діяльності» [243, с. 111]. Вона 

наголошує на необхідності неперервної професійної освіти педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 

Здійснений теоретичний аналіз праць В. Байденка [17], 

Ю. Кулюткіна [114], Г. Сухобської [212], Ю. Татура [222] дозволив виявити 

такі особливості професійної підготовки фахівців: професіоналізація освітніх 

програм, що означає перехід від вищої академічної, фундаментальної освіти до 
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професійної освіти, зміст і методи якої повинні відповідати майбутній професії 

тих, хто навчається; посилення ролі професійного вдосконалення фахівця, що 

підвищує вимоги готовності особистості до постійного професійного 

зростання; визначення освітніх цілей, результатів відповідає вимогам 

економічної ефективності. Ми вважаємо, що з урахуванням цих особливостей 

професійна підготовка може характеризуватися гнучкістю, неперервністю, 

рівневістю і послідовністю. 

Здійснений аналіз наукових праць [17; 24; 114; 145; 162; 212; 222; 243] 

засвідчив, що в обґрунтуванні сутності поняття «професійна підготовка» не 

існує однозначності. Відзначимо, що у працях науковців зустрічаються 

тлумачення професійної підготовки як рівня професійних знань, вмінь, 

навичок, професійного досвіду. Найчастіше поняття «професійна підготовка» 

дослідники трактують як процес повідомлення відповідних знань та 

формування загальних і спеціальних умінь і навичок, дещо рідше – як 

результат спеціально організованої навчальної діяльності. Професійна 

підготовка розглядається як досягнутий на певний час рівень професійної 

компетентності фахівця. Ретроспективний аналіз видів професійної підготовки 

нами надано у табл. А 1 додатку А. Узагальнені результати здійсненого аналізу 

дають можливість стверджувати, що професійну підготовку в різні часи 

ототожнювали з різноманітними видами професійної освіти.  

Нині в суспільстві висуваються нові вимоги до професійної підготовки 

вчителів початкової школи, яка визначається рівнем їхньої загальної 

професійної освіти, педагогічної культури і майстерності, готовності до 

застосування психолого-педагогічних інновацій у початковій школі, 

вмотивованістю до неперервного професійного зростання.  

Так, О. Кучерявий зазначає, 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 
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процесу її педагогічного стимулювання [115, с. 15]. Погоджуємося з 

твердженням, що всі ланки професійної підготовки педагогів взаємопов’язані і 

доповнюють одна одну, а вирішальне значення має стимулювання вчителів 

початкової школи до вдосконалення професійної діяльності. 

Л. Хомич, вивчаючи проблему професійно-педагогічної підготовки 

вчителів початкових класів, зазначає, що головним завданням закладу, що їх 

готує, є формування суб’єкта професійної діяльності. Такий суб’єкт, як 

зазначає науковець, здатний творчо розв’язувати проблемні ситуації в 

педагогічної діяльності в спільній взаємодії з учнями [240]. 

Післядипломна підготовка вчителів початкової школи в Україні 

реалізується в умовах післядипломної педагогічної освіти, яка відзначається 

усталеністю організаційної структури, змісту, форм і методів навчання, що 

зумовлено пріоритетами національної освітньої політики.  

Л. Сущенко визначала післядипломну підготовку вчителя початкової 

школи як процес здобуття нової кваліфікації, наукового ступеня або нового 

фаху на основі наявного професійного рівня [220]. 

Обґрунтуванню основних проблем підготовки вчителів початкової 

школи в системі післядипломної педагогічної освіти присвячено дослідження 

О. Варецької [28]. Вона акцентує увагу на тому, що зміст сучасної 

післядипломної підготовки потребує осучаснення й збагачення соціальною 

компонентою. Важливим, на думку вченої, є постійний науково-методичний 

супровід вчителів початкової школи у курсовому та міжкурсовому періодах за 

умови опертя на їхній професійний і особистісний досвід [28].  

Варто зауважити, що поняття «післядипломна підготовка вчителів 

початкової школи» у вітчизняній педагогічній науці розглянуто крізь призму 

проблем післядипломної педагогічної освіти. У контексті нашого дослідження 

розуміємо його як спеціально організований пролонгований процес 

професійного розвитку вчителів початкової школи, що забезпечує розвиток 

професійних знань, умінь, навичок, практичного досвіду та сформованість 

особистісних якостей. 
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На особливу увагу заслуговує питання удосконалення післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи на рівнях формальної, неформальної та 

інформальної освіти. Це пояснюємо тим, що в сучасних умовах проблема 

навчання впродовж життя, вагомою складовою якої є і післядипломна 

підготовка вчителів початкової школи, стає все більш актуальною. 

Таким чином, потребує розгляду та уточнення взаємопов’язана група 

понять «неперервна освіта», «освіта дорослих», «післядипломна освіта». 

Неперервна освіта в Україні включає: середню спеціальну освіту; базову 

(бакалаврат) і повну (магістратура) ступені вищої освіти, фундаментальну 

наукову освіту (аспірантура, докторантура тощо), а також додаткову 

професійну освіту за програмами спеціалізації, підвищення кваліфікації та 

перепідготовки фахівців. 

Поняття «неперервної освіти» багатовимірне. Вихідним в ньому, на нашу 

думку, є положення про розвиток дорослого на всіх етапах його 

життєдіяльності. У працях Н. Ничкало [145; 147], Л. Лук’янової [124], 

О. Огієнко [153] визначено, що неперервна освіта є умовою всебічного 

розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу і можливостей, 

реалізації здібностей, набуття компетенцій і компетентностей, удосконалення 

отриманих у процесі професійної підготовки знань, умінь, навичок. Слушною є 

думка Н. Ничкало про неперервну освіту як складову освіти дорослих [145]. 

У контексті аналізу проблем неперервної освіти необхідно уточнити 

сутність освіти дорослих. Стан розвитку освіти дорослих постійно перебуває в 

центрі уваги різноманітних міжнародних інститутів. У багатьох європейських 

документах (Global Employment Trends 2014 [248]; The Lisbon European Council 

[256]) зазначено, що неперервна освіта дорослих (освіта впродовж життя) 

охоплює все цілеспрямоване навчання (формальне, неформальне) з метою 

розширення професійних знань, удосконалення навичок і компетентностей. 

Європейська стратегія зайнятості (2003 р.) визначила провідні принципи 

розвитку освіти впродовж життя: відкритість, доступність, гнучкість, 

наступність, добровільність тощо [246]. 
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Сучасні дослідники, зокрема О. Аніщенко [6], В. Буренко [25], 

О. Василенко [29], Л. Лук’янова [124], освіту дорослих розглядають як 

«цілеспрямований процес розвитку і виховання особистості шляхом реалізації 

освітніх програм і послуг, здійснення освітньо-інформаційної діяльності в 

межах та поза межами загальної середньої, професійно-технічної, вищої і 

післядипломної освіти» [125, с. 64]. Метою цієї освіти, на нашу думку, є  

професійний і особистісний розвиток дорослої людини, її здатність 

адаптуватися до економічних, професійних і соціокультурних змін. 

С. Вершловський [34], С. Змєйов [72] до функцій освіти дорослих 

відносили забезпечення соціалізації особистості дорослого завдяки засвоєнню 

нових професійних ролей; сприяння розвитку професійної компетентності та 

професійної мобільності; доповнення соціалізації дорослої людини  шляхом 

залучення її до загальнолюдських цінностей, діяльності, спілкування. 

Відзначимо, що вчені надавали пріоритет навчальному процесу у малих 

групах, модульній побудові навчання, використанню інтерактивних методів. 

Слушною є думка С. Вершловського про те, що життєвий та професійний 

досвід дорослих здійснює суперечливий вплив на навчання: з одного боку, він 

сприяє усвідомленню нових знань, умінь і навичок, а з іншого, гальмує людину 

щодо сприймання нового навчального матеріалу [34].  

Неперервна освіта є інтегральною складовою життєдіяльності дорослого, 

коли поєднуються базова підготовка (формальна освіта), додаткове навчання та 

самоосвітня діяльність (неформальна й інформальна освіта). Необхідно 

відзначити, що в умовах сьогодення, неперервна освіта дорослих може 

реалізовуватися на формальному, неформальному чи інформальному рівнях.  

Проаналізуємо сутність і зміст післядипломної освіти як складової 

неперервної освіти, яка може існувати на всіх зазначених рівнях. У ст. 10 

Закону України «Про вищу освіту» визначено, що «післядипломна освіта – це 

спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом 

поглиблення, розширення та оновлення її професійних знань, умінь та навичок 



22 
 

або отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше 

освітнього рівня та практичного досвіду» [66].  

Необхідно зауважити, що цей вид освіти створює умови для 

неперервності і наступності освіти дорослих. За зазначеним вище законом 

післядипломна освіта включає перепідготовку, спеціалізацію, розширення 

профілю (підвищення кваліфікації) та стажування фахівців.  

Так, Н. Протасова в якості елементів структури післядипломної освіти 

розглядає підвищення кваліфікації, отримання нової спеціальності 

(перекваліфікацію), отримання нової спорідненої спеціальності, отримання 

кваліфікації відповідно до специфічної функціональної діяльності, додаткову 

освіту, аспірантуру, докторантуру, самоосвіту [180]. Серед особливостей 

вітчизняної післядипломної освіти вченою відзначені гуманізація, 

андрагогізація навчального процесу, підвищення інформаційної насиченості 

навчальних курсів.  

А. Кузьмінський [112], Н. Протасова [180], досліджуючи теоретико-

методологічні засади післядипломної освіти в Україні, як одне із завдань 

інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО) виокремлюють зміну 

життєвого і професійного стереотипу слухачів курсів підвищення кваліфікації, 

переконання їх в доцільності, об’єктивності наявних змін, необхідності, з 

одного боку, змінитися у контексті адаптації до цих реалій, з іншого – 

переглянути зміст, засоби своєї  професійної діяльності. 

В. Олійник, розглядаючи перспективи і тенденції розвитку вітчизняної 

післядипломної педагогічної освіти, її місію визначає як забезпечення нової 

якості педагогічних і керівних кадрів освіти, здатних ефективно здійснювати 

професійну діяльність в умовах нестабільності, невизначеності та постійних 

змін [156]. 

На переконання С. Крисюка, з метою розвитку національної системи 

шкільної освіти необхідною є кардинальна перебудова післядипломної 

педагогічної освіти у контексті підвищення соціальної відповідальності 

вчителя за результат професійної діяльності [97]. Як зазначає Т. Сорочан, 
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метою післядипломної педагогічної освіти «стає не лише вдосконалення 

педагогічної техніки та опанування нових технологій, а створення умов для 

досягнення педагогом високого рівня професіоналізму та набуття ним навичок 

творчої діяльності» [197, с. 14]. З’ясовано, що мета післядипломної 

педагогічної освіти спрямована на задоволення освітніх потреб та професійних 

інтересів педагогів. 

Досліджуючи особливості підготовки вчителів у післядипломній 

педагогічній освіті, В. Вітюк [36], Н. Гоцул [50], Л. Ніколенко [148] 

проаналізували інтегративні процеси в освітньому простору. Встановлено, що 

діяльність закладів післядипломної педагогічної освіти має набувати 

випереджувально-моделювального характеру й будуватися за такими 

принципами: модернізації освіти; взаємозв’язку та інтеграції наукових, 

психолого-педагогічних та методичних знань; диференціації наукових, 

професійних інтересів педагогів; наступності та етапності різних форм 

неперервної освіти дорослих. 

Аналіз досвіду діяльності ІППО свідчить про те, що основними 

напрямами їхньої роботи є організація гнучкої післядипломної педагогічної 

освіти, підґрунтям якої є андрагогічні принципи навчання, використання 

сучасних форм і методів навчання дорослих на курсах підвищення кваліфікації, 

запровадження ІКТ навчання, розвиток психолого-педагогічної культури 

вчителя і його педагогічної майстерності, готовності реагувати на зміни  в 

суспільстві загалом, і в освіті зокрема [36]. На нашу думку, основною метою 

діяльності ІППО є забезпечення неперервності професійної освіти вчителів, 

розвиток у них готовності адаптовуватися до змін в освітній сфері, до нових 

вимог суспільства з урахуванням результативності навчання учнів. 

Відзначимо, що заклади післядипломної освіти мають забезпечувати 

умови для особистісного і професійного зростання дорослого, поглиблення, 

розширення та оновлення його професійних знань, умінь, компетентностей 

передусім в освітній діяльності в різних формах післядипломної освіти (із 

здобуттям наступної вищої або професійно-технічної освіти за іншою 
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спеціальністю (професією) у межах здобутого раніше освітньо-

кваліфікаційного рівня) через науково-, навчально-методичне забезпечення 

навчального процесу [67]. Узагальнені результати опрацьованого теоретичного 

матеріалу щодо визначення структури післядипломної освіти фахівців подано у 

табл. А 2 додатку А.  

Проаналізуємо особливості післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи у контексті формальної, неформальної та інформальної 

освіти. Здійснений теоретичний аналіз оригінальної англомовної літератури 

[245; 251; 254] з питання складових неперервної освіти педагогів свідчить про 

те, що погляди зарубіжних дослідників на післядипломну систему освіти 

учителів відрізняються. Так, деякі науковці (О. Василенко [29], 

Л. Лук’янова [124]) розрізняють дві складові – формальну та неформальну 

освіту педагогічних кадрів. Поширеними є  погляди на неперервну освіту 

педагогів у форматі формальної, неформальної, інформальної та 

напівформальної освіти. 

Слушною є думка С. Бабушко, про те, що позиція напівформальної 

освітньої ланки чітко невизначена. Вона зазначає, що «її розташування 

вбачають або на межі формальної та інформальної освіти, або формальної та 

неформальної, або як площини перетину та накладання. Відсутня 

одностайність і в тлумаченні напівформальної освіти. Вона сприймається від 

розмови між колегами до організованого навчання персоналу» [9 , с. 58].  

С. Бабушко [9], О. Василенко [29], Л. Лук’янова [124], О. Огієнко [153] 

розрізняють три ланки неперервної освіти і використовують терміни 

«формальна», «неформальна», «інформальна освіта». Таку специфіку 

післядипломної підготовки вчителів у формальній освіті обґрунтовано в працях 

українських учених: В. Бондара [22], А. Кузьмінського [112], С. Крисюка [97], 

В. Олійника [156], Н. Протасової [180], О. Пєхоти [171] та ін. 

Формальну освіту педагогів у контексті післядипломної педагогічної 

освіти необхідно розуміти як загальноприйнятий вид освіти, представлений 

традиційними освітніми системами, що здійснюється в освітніх установах за 
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навчальними планами та програмами, які відповідають державним стандартам 

та вимогам до рівня підготовки педагога і завершується документальним 

підтвердженням проходження навчання. Нами у  таблицях А 3 і А 4 додатку А 

надано визначення неформальної освіти та характеристики основних ланок 

післядипломної освіти вчителів початкової школи. Необхідно відзначити, що у 

вітчизняній педагогічній теорії і практиці відсутні дослідження щодо вивчення 

специфіки підготовки вчителя початкової школи у контексті неформальної 

освіти.  

Розгляду цієї проблеми нами присвячена наукова праця «Зміст 

підготовки вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів у післядипломній освіті» [101]. Узагальнено, що 

неформальна освіта здійснюється за різноманітними напрямами навчання, але 

не завершується виданням офіційно визначеного на державному рівні 

документу. 

Неформальну освіту дорослих С. Сисоєва визначає як освіту, що 

здійснюється згідно з інтересами і потребами окремих категорій населення в 

спеціалізованих навчальних центрах, шляхом навчання на різних курсах, у 

гуртках за інтересами, завдяки спілкування через мережу Інтернет [205]. 

Як зазначено в дослідженні С. Бабушко, неформальна освіта може 

здійснюватися на робочому місці чи в межах діяльності громадських 

організацій (наприклад, у політичних партіях, молодіжних, жіночих 

товариствах тощо) чи соціальних груп. Її можна здобути через організації та 

служби, що доповнюють формальну освітню ланку (наприклад, мовні, музичні, 

спортивні, художні школи чи приватні заняття з викладачами тощо) [9].  

Важливо зауважити, що результати неформальної освіти поки що не 

мають визнання на ринку праці і офіційно не підтверджують кваліфікації 

педагога. Однак у контексті ідеї неперервної освіти вона разом із 

інформальною освітою педагога набуває значної вагомості щодо розвитку 

професіоналізму, особистісного зростання. 
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Зарубіжними і вітчизняними дослідниками (С. Бабушко, О. Огієнко, 

С. Сігаєва, Р. Federighi та ін.) доведено, що термін «informal»  взято на 

озброєння для позначення інформальної освіти (префікс in- вживається у 

своєму другому значенні: без освітніх інституцій, без структури, навчального 

плану, без диплома чи сертифіката тощо). Для пояснення інформальної освіти 

науковці віддають перевагу термінам «spontaneous» (спонтанний, мимовільний, 

невимушений) [153] чи «experiential» (емпіричний, досвідний) [250]. Так, 

С. Бабушко відзначає, що інформальна освіта є природним доповненням 

щоденного життя. С. Сігаєва розглядала інформальну освіту як аматорську, що 

спрямована на задоволення потреби інтересів особистості [217]. 

У Меморандумі освіти впродовж життя визначено, що на відміну від 

формальної та неформальної в інформальній освіті не завжди чітко 

простежується мета навчання, навіть сама людина не усвідомлює, що набула 

певних знань чи навичок [245]. Отже, найбільшим визначальним чинником,  що 

відрізняє інформальну освіту сучасного педагога, є наявність у вчителя наміру 

чи потреби навчатися, розвивати професійні знання, уміння та навички. 

Здійснений теоретичний аналіз наукових джерел [153; 250; 217; 245; 255] 

дозволяє стверджувати, що важливою умовою післядипломної освіти вчителя 

початкової школи щодо вдосконалення педагогічної діяльності є поєднання 

формальної, неформальної та інформальної освіти. Формальна освіта, на наше 

переконання, є соціально зумовленою і передбачає розвиток чітко визначених 

професійних компетентностей. Вона здійснюється в освітніх та навчальних 

закладах за спеціально організованою програмою навчання і завершується 

отриманням диплома і здобуттям кваліфікацій. Неформальна освіта, доповнює 

формальну і сприяє розвитку особистості педагога, задовольняє його освітні та 

особистісні інтереси і потреби. Крім того, вона збагачує професійний рівень 

педагога, що набуває пріоритетного значення в умовах неперервної освіти 

дорослих.  

Здійснений теоретичний аналіз праць С. Гончаренка [48], 

К. Корсака [95], В. Сластьоніна [206] дозволив розглянути післядипломну 
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освіту як освітню систему, оскільки вона має всі ознаки, властиві системі, а 

саме: наявність теоретичного підґрунтя та законодавчо-нормативного 

супроводу; наявність навчальних закладів та методичних установ; сукупність 

взаємопов’язаних цілей, форм, методів та засобів, необхідних для організації 

підготовки, підвищення кваліфікації вчителів, удосконалення їхньої 

педагогічної майстерності, зростання професійної компетентності. Означена 

освітня система, функціонує відповідно до потреб суспільства на різних рівнях: 

державному, інституційному, суспільному та особистісному.  

Ключовим поняттям нашого дослідження є «післядипломна підготовка 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів». Для більш 

ґрунтовного аналізу його сутності нами вже проаналізовано поняття 

«післядипломна підготовка вчителів початкової школи». Цілісне уявлення 

щодо сутності цього поняття, на нашу думку, неможливо без аналізу дефініцій 

понять «готовність», «готовність до професійної діяльності». У контексті 

логічного висвітлення проблеми дослідження узагальнення потребують 

поняття «молодші школярі», «розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів», «готовність вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів».  

У словниках ([20]; [165]; [167]; [168]; [185]; [207]) поняття «професійна 

підготовка» і «готовність» мають різне значення. Готовність розрізняють 

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. 

Так, у психологічних словниках поняття «готовність» визначено як: 

«такий стан людини, при якому вона готова мати користь з деякого досвіду. 

Залежно від типу досвіду цей стан може розумітися як відносно просте і 

біологічно детерміноване (наприклад, сексуальна готовність) або як складне у 
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когнітивному плані і в плані розвитку (наприклад, готовність до читання)» 

[20, с. 200]; «момент індивідуального життя організму, коли осягнутий рівень 

зрілості дозволяє йому мати користь з конкретного досвіду научіння» [185, с. 38].  

У психологічній науці готовність трактується як активний стан 

особистості, спрямованість на певний стиль поведінки, мобілізацію сил на 

виконання завдання. В. Моляко наголошує на багаторівневості готовності до 

праці, що включає цілу систему якостей і властивостей, визначає рівні 

готовності до праці (професійний, допрофесійний, непрофесійний), 

особливості готовності до виконання творчої дії [137]. На думку К. Платонова, 

готовність «має різні значення (широкі, конкретніші)» [173, с. 28]. 

Зауважимо, що готовність нерідко розглядається як складне утворення, 

як сукупність знань, умінь і навичок, професійно значущих якостей, якими має 

володіти особистість з метою успішної адаптації до діяльності [39]. Тому 

необхідно розуміти важливість готовності до удосконалення професійної 

діяльності у структурі післядипломної підготовки дорослого. 

У психолого-педагогічних джерелах професійну підготовку тлумачать як 

процес навчання елементам професійної діяльності, а готовність  як результат 

підготовки. Так, у сучасному педагогічному словнику надано таке визначення 

професійної готовності: «це високий рівень розвитку мотиваційних, 

пізнавальних, емоційних та вольових процесів особистості, колективу, який 

забезпечує успіх майбутньої діяльності; це адекватна установка на майбутню 

діяльність» [207, с. 64].  

Вивчення готовності до професійної діяльності у працях психологів 

(Л. Карамушки [80], О. Киричука [81], В. Семиченко [201]) зумовило певну 

розбіжність у тлумаченні сутності цього феномену. Вони розуміють готовність 

до професійної діяльності як базову структуру особистості, що визначає її 

спрямованість до певної професійної діяльності. З огляду на це вважаємо за 

доцільне розглянути, готовність до професійної діяльності, як стан людини, що 

забезпечує її професійну спрямованість у подальшій діяльності.   
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Л. Даниленко розглядає готовність до професійної діяльності як 

інтеграційну характеристику мотивації до певного виду діяльності, 

особистісних якостей і творчих здібностей особистості та виокремлює в ній 

мотиваційно-діяльнісний, когнітивний і особистісний компоненти [53, с. 83]. 

О. Пєхота тлумачить її як складне-структуроване утворення, що 

забезпечує необхідні внутрішні умови для успішного формування професійної 

грамотності особистості, її сталого професійного зростання [171, с. 19]. Вона 

зазначає, що готовність складається з низки компонентів: ціле-мотиваційного 

(стійка професійна спрямованість; інтерес до професії; орієнтація на 

досягнення високих результатів у професійній діяльності; цінність 

самореалізації; здатність проявити творчу індивідуальність у професійній 

діяльності); змістового (система професійних знань, вмінь та навичок); 

операційного (система вмінь і навичок з професійної діяльності в сучасних 

умовах); інтеграційного (уміння відібрати або створити індивідуально 

прийняту модель професійної діяльності і на її основі визначити шляхи 

подальшого професійного розвитку).  

Слушним є твердження О. Пєхоти про те, що готовність до професійної 

діяльності є інтегрованим особистісним утворенням, яке забезпечує необхідні 

внутрішні умови для успішного здійснення особистістю професійної 

діяльності.  

Зауважимо, що суспільство потребує творчої особистості учня, тому 

важливим є розвиток творчого потенціалу учнів молодшого шкільного віку.  

Саме тому виникла необхідність уточнення третя взаємопов’язана група 

понять: «молодші школярі», «творчий потенціал молодших школярів». У 

«Державному стандарті початкової загальної освіти» [54] наголошено, що 

зміст освіти у початковій школі зорієнтований на вікові особливості молодших 

школярів і «всебічний розвиток та виховання особистості через формування в 

учнів повноцінних, мовленнєвих, читацьких умінь та навичок, бажання і 

вміння вчитися». У молодшого школяра, як зазначено у документі [54], 

повинен бути сформований «достатній особистісний досвід культури 
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спілкування і співпраці в різних видах діяльності, самовираження у творчих 

видах завдань». Тому важливо, щоб учитель володів професійними знаннями, 

вміннями й навичками, сформованими у процесі професійної підготовки, мав 

умотивованість до неперервного професійного зростання. 

В. Бик зазначає, що сучасні педагоги повинні бути культурним і 

моральним взірцем для учнів. Місія педагога, – наголошує автор, – полягає 

передусім у вихованні духовних ціностей і творчого потенціалу школярів [14]. 

Пріоритетом педагогічної діяльності сучасного вчителя початкової школи є 

забезпечення особистісно орієнтованого простору для формування духовно 

розвиненої особистості молодшого школяра, здатної до соціальної адаптації в 

нових соціальних умовах. На нашу думку, визначені вимоги змінюють усталені 

уявлення щодо сутності підготовки вчителя початкових класів в умовах 

післядипломної освіти. 

Існує чимало наукових праць у галузі вікової психології, педагогіки, де 

подано достатньо детальний опис вікових психологічних особливостей дітей 

молодшого шкільного віку. Узагальнення вікової періодизації Л. Виготського, 

Д. Ельконіна дозволило відзначити, що молодший шкільний вік – це вік від 6–7 

до 10–11 років [43], молодше шкільне дитинство, в якому навчальна діяльність 

є провідною. Зазначений шкільний вік також характеризується формуванням 

важливих особистісних рис дитини. 

В. Давидов зауважив, що до основних компонентів навчальної діяльності 

в молодшому шкільному віці необхідно віднести: навчальну ситуацію, 

навчальні дії, контроль та самоконтроль [52].  

Дослідження Н. Дубровінської, М. Безруких, Д. Фарбера з 

психофізіологічного розвитку дітей є цікавими у зв’язку з обговоренням 

проблеми вікової періодизації. Науковці доводять, що «важливою особливістю 

молодших школярів є великий індивідуальний діапазон темпів розвитку, який 

досягається на цьому віковому етапі 1–1,5 років» [60, с. 57]. Така особливість, 

як доводить власний практичний досвід роботи з молодшими школярами, може 

ускладнити процес навчання. 
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Ґрунтовну характеристику вікових, психолого-педагогічних 

особливостей молодших школярів наведено у працях педагогів і психологів: 

І. Беха [11], М. Прокоф’євої [179], О. Савченко [198], М. Савчин [199] та ін. 

Учені доходять висновку, що діти цього віку, як правило, з готовністю 

виконують вимоги дорослих. Молодші школярі схильні до научіння та 

емоційного сприймання. Особливістю їхньої розумової діяльності є те, що вони 

часто обмежуються сприйняттям зовнішніх ознак понять, явищ, діють не 

усвідомлено. Такі вікові особливості молодших школярів, як підвищена 

сприйнятливість, випереджаючий інтелектуальний розвиток, недорозвиненість 

мотиваційної і вольової сфери багато в чому зумовлюють результативність 

навчальної діяльності у початковій школі. 

М. Савчин відзначає, що молодші школярі засвоюють на елементарному 

рівні наукові поняття, причинні зв’язки, поступово оволодівають такими 

розумовими операціями, як аналіз, порівняння, узагальнення істотних ознак 

предметів чи явищ і відкидання неістотних та ін. Окрім того, систематичне 

навчання сприяє розвитку довільності психічних процесів, плануванню, 

самоконтролю й самооцінюванню власних дій [199]. 

І. Бех приділяє увагу таким фундаментальним новоутворенням 

молодшого шкільного віку, як: суб’єктність (за допомогою рефлексії 

молодший школяр стає суб’єктом навчальної діяльності, поведінки та 

спілкування); процес індивідуалізації (дитина прагне виявити себе, виокремити 

власне  «Я», протиставити себе іншим, висловити власну позицію стосовно 

інших людей, отримати від них визнання її самостійності, посівши активне 

місце в різноманітних соціальних стосунках); самоконтроль (узагальнена 

здібність встановлювати логіку (порядок своїх дій та, за необхідності, 

коригувати їх) [11, с. 2–6]. За спостереженнями науковця, більшість молодших 

школярів позитивно ставляться до спільної роботи з однолітками, бо вона 

викликає яскраві емоційні переживання, мають елементарне уявлення про 

правила співпраці, можуть узгоджувати свої інтереси з бажаннями інших. 
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На думку Н. Павленко, пізнавальна діяльність молодших школярів, на 

відміну від навчальної, формується як мотиваційне утворення [163]. Необхідно 

зауважити, що в процесі шкільного навчання пізнавальна активність як 

психологічне новоутворення у більшості випадків формується стихійно. Тому 

важливо приділяти увагу формуванню в учнів початкової школи уяви, 

логічного, понятійно-логічного і творчого мислення. 

О. Савченко, аналізуючи розвивальний потенціал молодших школярів, 

наголошує, що неодмінною умовою психічного розвитку дитини є особистісна 

активність, тобто готовність діяти. На думку вченої, вона «виявляється в різних 

формах: наслідування дій дорослих, участь у численних іграх, навчання, 

спілкування, формування умінь і навичок, нарешті, уже в цьому віці деякі діти 

виявляють творчу активність» [198, с. 128]. 

Як відомо, активні самостійні дії дитини можливі лише тоді, коли вона 

має потребу чи інтерес. Важливим зі шляхів стимулювання навчальної 

діяльності молодших школярів, як відзначають Н. Кудикіна, Р. Михайленко, є 

створення умов для виникнення у дітей інтересу до неї [76]. Науковці довели, 

що такий інтерес супроводжується емоціями позитивного забарвлення: 

допитливості, здогадки, здивування, зацікавленості, захоплення, піднесення. 

У працях В. Давидова [52], Н. Павленко [163], М. Прокоф’євої [179] 

відзначено, що емоції не тільки супроводжують навчально-пізнавальну 

діяльність, а ще й виступають своєрідним регулятором цієї діяльності. 

Науковці стверджують, що позитивний емоційний досвід, що створюється в 

умовах цікавої для дитини навчальної діяльності, викликає у неї потребу 

частіше перебувати в подібних ситуаціях.  

Таким чином, поняття «молодші школярі» розуміємо як певну вікову 

групу учнів початкової школи  віком від 6–7 до 10–11 років з притаманними 

віковими, психолого-педагогічними особливостями і відповідним рівнем 

пізнавальної активності. 

Варто зауважити, що у предметі нашого дослідження є категорії 

«розвиток» і «творчий потенціал». Шляхом цілісного аналізу філософських 
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джерел [128], [231], [237] нами було з’ясовано, що розвиток – філософська 

категорія, що характеризує специфічний процес сходження від нижчого до 

вищого, від простого до складного; внаслідок розвитку виникає новий якісний 

стан об’єкта. 

Поняття «розвиток» є ключовим у психолого-педагогічних працях. У 

психології розвиток трактують як процес якісних змін у психіці [194]. У 

педагогіці його характеризують як результат педагогічних впливів на 

особистість [206]. У контексті нашого дослідження розвиток розуміємо як 

системно організований процес педагогічних впливів вчителя на особистість  

молодшого школяра, що зумовлює поступове накопичення кількісних змін  і 

призводить до появи якісно нового стану дитини. 

Проаналізуємо поняття «розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів». У сучасній науковій літературі представлено кілька 

теорій,концепцій, ідей щодо вивчення проблем творчості, творчих здібностей 

та творчого потенціалу особистості. Вивченням означених проблем 

займаються філософи, психологи й педагоги. В. Вернадський, Б. Гершунський 

характеризують творчість як діяльність людини, що створює якісно нові  

матеріальні та духовні цінності й зумовлюється потребами суспільства, що й 

визначають ті завдання, над розв’язанням яких працюють митці, вчені, 

письменники, художники тощо [33; 44]. 

У психології творчість розглядають у двох аспектах: як процес створення 

нового [137] та як сукупність властивостей і якостей особистості, що 

забезпечують її включення у процес творчості [43]. У педагогіці творчість 

обґрунтовано як «продуктивну людську діяльність, здатну породжувати якісно 

нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення» [230, с. 450].  

У межах нашого дослідження розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів постає у взаємозв’язку  з проблемою формування творчих здібностей, 

що розглядаються синтезовано з іншими психолого-фізіологічними 

властивостями та індивідуально-типологічними особливостями дитини. 
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Простудіювавши праці багатьох вітчизняних і зарубіжних учених 

(Л. Виготського [43], Д. Гілфорда [247], В. Моляко [137], В. Рибалки [191], 

В. Роменця [193], В. Тименка [225] та ін.), ми дійшли до висновку, що творчі 

здібності – властивості, індивідуально-типологічні особливості, що 

виявляються в діяльності особистості і зумовлюють її розвиток. 

Слушною, на нашу думку, є положення В. Рибалки, який стверджує, що 

творчі здібності необхідно аналізувати у співвіднесенні з творчою діяльністю, а 

специфіка їх вияву дозволяє визначати особливості творчої особистості [191]. 

Здійснений теоретичний аналіз психологічних праць М. Дружиніна [59], 

В. Роменця [193], С. Рубинштейна [194; 195] з проблеми розвитку творчих 

здібностей зумовив висновок про складність, багатоаспектність їх виникнення. 

Так, М. Дружинін характеризує творчі здібності як «індивідуальні особливі 

якості людини, які визначають успішність виконання нею творчої діяльності 

певного виду [59, c. 271]. 

Творчі здібності, як зазначає Ю. Калюжна, часто ототожнюються із 

знаннями, ерудованістю дитини, і саме тому результативність навчання в 

початковій школі оцінюється сформованістю знань у учнів. Відповідно, на 

думку автора, їхній творчий потенціал оцінюється за здатністю здійснювати 

такі розумові операції, як аналіз та синтез, робити досконалі узагальнення 

вивченого  матеріалу, застосовувати теоретичні дані на практиці, передбачати 

та оцінювати результати власних навчальних дій [78]. 

В. Клименко зазначає, що, крім репродуктивної, в поведінці дитини 

виявляється ще і творча діяльність, результатом якої є створення нових образів 

або дій [82]. Зазначимо, що підґрунтям цього виду діяльності є творчі 

здібності. Проте, як доводять психологічні дослідження, ознаками творчої 

особистості є здатність ініціювати нові ідеї, креативність, інтуїція, поєднання 

розгорнутої розумової діяльності з творчою уявою. Така суперечність, на нашу 

думку, виявляє необхідність розроблення навчально-творчих завдань для учнів 

початкової школи, спрямованих на розвиток навчальної і творчої активності. 
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Доречно зауважити, що творчі здібності особистості залежать не тільки 

від властивостей і якостей, але й від певних рис характеру (відповідальності, 

мотиваційної спрямованості, стилю поведінки, наполегливості тощо). Вчені 

приділяли багато уваги вивченню творчих особистостей для того, щоб 

з'ясувати, які їх риси характеру сприяють розвитку творчих здібностей. 

Здійснений теоретичний аналіз праць психологів і педагогів довів, що 

творчі здібності формуються протягом усього життя людини, але саме 

молодший шкільній вік є найсприятливішим для розвитку творчого потенціалу. 

У цей віковий період, як зазначено у психологічних дослідженнях 

В. Моляко [137], В. Роменця [193], С. Рубінштейна [194] активно розвиваються 

уява, здатність фантазувати, творчо мислити, критично оцінювати діяльність. У 

контексті нашого дослідження творчі здібності молодших школярів розуміємо 

як інтегративну якість особистості дитини, що спрямовує її на 

перетворювальну діяльність і забезпечує творчий рівень навчально-

пізнавальної діяльності.  

З'ясовано, що розвинені творчі здібності молодших школярів неможливі 

без таких якостей, як: орієнтація на особисті, а не на зовнішні оцінки; 

відкритість як сприйнятливість до нового й незвичайного; оригінальність 

мислення; розумова самостійність, незалежність думок і розумових дій; 

готовність до вольової напруги; висока конструктивна активність; 

спрямованість особистості на творчість.  

Психологами і педагогами (В. Моляко [137], В. Рибалка [191], 

В. Тименко [225]) доведено, що у структурі творчих здібностей особистості 

дитини необхідно виокремлювати індивідуально-типологічний, когнітивно-

пізнавальний, емоційно-вольовий, мотиваційний і дієво-практичний 

компоненти. Оптимальним для педагогічного впливу вчителя на молодших 

школярів нами визначено когнітивно-пізнавальний компонент творчих 

здібностей. На основі ґрунтовного вивчення цього компоненту психологічними 

передумовами розвитку творчих здібностей у навчальному процесі початкової 

школи нами виокремлено: розвиток довільної стійкої уваги та 
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спостережливості, формування образної пам’яті, сенсорний розвиток, 

стимулювання наочно-образного мислення та уяви.  

Роль творчої уяви як потужного засобу розвитку творчих здібностей 

дитини визначали психологи і педагоги Л. Виготський [43], В. Рибалка [191], 

С. Рубінштейн [194], В. Роменець [193], О. Рудницька [196] та ін.  

О. Рудницька підкреслювала, що важливим механізмом розвитку творчих 

здібностей учнів є рефлексія як складова творчої особистості дитини [196]. У 

зв’язку з цим процес формування творчої особистості молодших школярів в 

навчально-виховній діяльності є актуальним. Однією зі складових цього 

процесу є розвиток творчого потенціалу молодших школярів. 

У наукових дослідженнях аналізуються різні аспекти прояву і реалізації 

творчого потенціалу особистості, а саме: здатність до компонування відомих 

елементів та комбінування знайомих способів діяльності (В. Моляко [137]); 

розвиток уяви і уявлення (Л. Виготський [43]), цілісність сприймання 

предметів і явищ (В. Рибалка [191]); гнучкість та асоціативність мислення 

(Д. Гілфорд [247]); спрямованість на творчу взаємодію у міжосособистісних 

стосунках (В. Роменець [193]); високий рівень уважності, пам’яті, регуляція 

емоцій і вольових актів (С. Рубінштейн [194]). 

Закономірності розвитку творчого потенціалу дітей досліджували як 

педагоги, так психологи, зокрема подвижники освіти В. Сухомлинський [213], 

К. Ушинський [234] та ін. Здійснений аналіз філософських, психологічних і 

педагогічних праць В. Вернадського [33], С. Гончаренка [47], 

Л. Виготського [43], В. Роменця [193]; С. Рубінштейна [194] дозволяє 

стверджувати, що творчий потенціал особистості – складова загальної 

культури, що вміщує актуальні та потенційні здатності людини до створення 

чогось нового або перетворення вже відомого, як відкритість особистості  до 

самовдосконалення [33; 194]; цілісний комплекс здібностей і особистісних 

якостей, необхідних для активної і компетентної діяльності зі збагачення 

наявного соціального досвіду [167, с. 451]. 
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Разом з тим, як зазначають К. Петров, Н. Устинова, творчий потенціал не 

можна охарактеризувати як статичний: він характеризується динамікою, 

постійно піддається трансформаціям [233]; характер його прояву залежить від 

динамічних характеристик дійсності, в яких перебуває особистість, і від неї 

самої (її мотивації, вольових якостей, впевненості в собі, креативності, 

самостійності тощо) [170]. У зв’язку з цим доцільно говорити про його 

розвиток. 

У контексті нашого дослідження поняття «творчий потенціал молодших 

школярів» розглядаємо як наявні і потенційні здібності і можливості дітей 

молодшого шкільного віку до усвідомлення і створення чогось нового або 

перетворення вже відомого. На нашу думку, цей потенціал молодших школярів 

формується і розвивається в межах початкової освіти, де відбувається його 

розкриття, удосконалення та збагачення. Це дає підстави розглядати розвиток 

творчого потенціалу  молодших школярів як психолого-педагогічний феномен, 

сутність якого полягає в організації навчального процесу молодших школярів, 

спрямованого на формування і розвиток творчих здібностей і особистісних 

якостей дітей. Вважаємо, що запровадження творчо орієнтованого навчання в 

початковій школі дасть змогу розвивати творчий потенціал молодших 

школярів. Таким чином, розвиток творчого потенціалу молодших школярів 

розуміємо як системно організований процес педагогічних впливів вчителя на 

особистість молодшого школяра, внаслідок якого творчі здібності та 

особистісні якості молодших школярів набувають нових якісних змін.  

Підсумовуючи вищезазначене, сформулюємо визначення поняття 

«готовність вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів». 

На нашу думку, готовність вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів – системна якість особистості вчителя, що спрямована на 

розвиток творчого потенціалу як динамічної інтегративної властивості 

молодших школярів. 

Зауважимо, що така готовність формується у процесі професійної 

діяльності у початковій школі та є цілісною інтегративною системою 



38 
 

загального та індивідуального аспектів професійного становлення вчителя. 

Загальний аспект є складовою готовності до професійної діяльності, а 

індивідуальний – відображає залежність готовності від рівня особистісно-

професійних характеристик вчителя початкової школи. 

Необхідно відзначити, що поняття «післядипломна підготовка вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів» і «готовність вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів», на нашу думку, 

взаємозалежні й взаємообумовлені поняття. Це пояснюється тим, що 

післядипломна підготовка вчителя початкової школи сприяє удосконаленню 

його готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, а рівень 

зазначеної готовності є результатом післядипломної підготовки. 

Шляхом узагальнення сутність характеристик основних понять 

дослідження встановлено, що післядипломна підготовка вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів має спрямовуватися на забезпечення: 

1) психологічної готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів (мотивація до творчої взаємодії з учнями молодшого 

шкільного віку; усвідомлення напрямів діяльності з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів); 2) теоретичної готовності вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів (наявність професійних 

знань, вмінь та навичок з розвитку творчого потенціалу молодших школярів); 

3) практичної готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів (вміння планувати та організовувати навчально-виховну роботу з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, володіння методами 

навчання і виховання молодших школярів у процесі творчої діяльності). 

Таким чином логічно, поняття «післядипломна підготовка вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів» розглядати як цілісний 

педагогічний процес, який має ознаки формальної, неформальної та 

інформальної освіти дорослих, що забезпечує комплексний розвиток складових 

професійної компетентності, особистісних і професійних якостей педагогів у 

курсовий та міжкурсовий періоди. Основним завданням зазначеної підготовки 
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є розвиток педагогічних здібностей, професійної компетентності вчителів. 

Результатом такої підготовки є сформована готовність учителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Таким чином, розглянувши базові поняття дослідження, було уточнено 

термінологічний апарат щодо вивчення сутності досліджуваної проблеми. 

Однак, аналіз був би неповним без огляду методологічних принципів і підходів 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи. Відтак у наступному 

підрозділі детально їх охарактеризуємо. 

 

1.2. Методологічні підходи післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи  

 

Потреба суспільства у висококваліфікованих учителях початкової школи 

актуалізує проблему оновлення та удосконалення їхньої післядипломної 

підготовки, яку проаналізуємо з позиції взаємозумовленості явищ об’єктивної 

дійсності, теорій наукового пізнання, педагогічних систем, 

загальнопедагогічних і специфічних принципів навчання дорослих.  

Методологічне підґрунтя дослідження становлять положення теорії і 

методики професійної підготовки вчителя (О. Дубасенюк [183], К. Корсак [95], 

О. Лавріненко [117]); концептуальні ідеї неперервної професійної освіти 

(Л. Лук’янова [125], Н. Ничкало [145], С. Сисоєва [205]); прогресивні 

досягнення вітчизняного досвіду підготовки вчителів початкової школи 

(В. Бондар [22], О. Кучерявий [116], О. Савченко [198], Л. Хомич [239]). 

У процесі визначення принципів, що зумовлюють післядипломну 

підготовку вчителів початкової школи, нами, по-перше, враховано особливості 

сучасної вітчизняної післядипломної педагогічної освіти. По-друге, наше 

дослідження базувалося на міждисциплінарному вивченні проблеми 

підготовки вчителів початкової школи. Так, зміст такої підготовки враховує 

уявлення про інтегрованість наук щодо пізнання особистості – визначення 

поняття особистості та її розвитку; ідеї про доцільність вивчення особистості в 
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контексті життєдіяльності; знання про чинники, що впливають на професійний 

і особистісний розвиток дорослого; знання про професіоналізм педагога як 

інтегративну характеристику фахівця.  

Відзначимо, що професійна діяльність вчителя початкової школи 

представляє діалектичну єдність його професійного й особистісного 

самовдосконалення, є базовим поняттям нашого дослідження. У контексті 

дослідження означеної проблеми необхідно окреслити не лише наукові, а й 

загальнопедагогічні та андрагогічні принципи. Проаналізуємо кожну групу 

принципів.  

До наукових принципів нами віднесено принцип узгодженості, який 

дозволяє розглянути післядипломну підготовку вчителів початкової школи у 

контексті цілісного системного уявлення про об'єкт і предмет дослідження; 

передбачає об’єднання окремих професійних компетенцій в єдину цілісність – 

професійну компетентність. Узгодженість дозволяє систематизувати наявний 

професійний досвід вчителя початкової школи. Принцип цілісності стосовно 

підготовки цієї категорії вчителів у післядипломній освіті реалізуємо при 

дотриманні таких послідовних дій, як: визначення основних дефініцій, 

складових зазначеної підготовки, подальше їх вивчення та аналіз.  

Сучасна вітчизняна післядипломна педагогічна освіта, як зазначає 

А. Кузьмінський, характеризується реалізацією принципу системності. 

Сьогодні поняття «системність» вживається настільки часто, що, за словами 

В. Андрущенка, «нерідко розглядається як основний критерій науковості» 

[112]. Між тим, принцип системності щодо післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи ми розуміємо як вивчення специфіки 

післядипломної освіти, її складових та її результативності як складно 

організованого об’єкту. 

Здійснений теоретичний аналіз проблеми дослідження дозволяє 

стверджувати, що післядипломна підготовка вчителів початкової школи 

повинна ґрунтуватися на загальнодидактичних принципах i конкретизуватися 

крізь призму андрагогічних принципів навчання.  
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До загальнодидактичних принципів, на нашу думку, необхідно віднести 

такі: науковість, наступність, зв’язок теорії з практикою. Важливим є принцип 

самоосвіти вчителя початкової школи. Самоосвітня діяльність забезпечує 

неперервність і ефективність професійного зростання, вона сприяє виникненню 

стійкої потреби щодо управління педагогом розвитком власної професійної 

компетентності. Ці принципи забезпечують засвоєння вчителями початкової 

школи теоретичних знань на основі практичних умінь та навичок.  

Враховані нами андрагогічні принципи є підґрунтям навчання дорослих. 

Відзначимо, що вчителі початкової школи є однією з категорій дорослих. 

Відповідно до завдань нашого дослідження до андрагогічних принципів 

навчання вчителів початкової школи віднесено: контекстність навчання, 

актуалізація результатів навчання, індивідуальна і практико орієнтована 

спрямованість навчання, опертя на минулий життєвий і професійний досвід 

педагогів. Зауважимо, що визначені принципи характеризують специфіку 

педагогічної взаємодії в умовах післядипломної підготовки, зумовлюють вибір 

доцільних технологій, форм і методів навчання вчителів у курсовому періоді 

післядипломної педагогічної освіти. 

Оскільки розв’язання окреслених завдань дослідження можливе лише за 

умови врахування методологічних основ, то доцільно проаналізувати 

методологічні підходи до проблеми післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи. Здійснений аналіз наукової літератури дозволив виокремити 

провідні методологічні підходи післядипломної підготовки вчителів: 

андрагогічний (С. Вершловський [34], С. Змєйов [72], Л. Лук’янова [124], 

С. Сисоєва [205]); акмеологічний (H. Кузьміна [113], Л. Мітіна [135]); 

аксіологічний (І. Зязюн [73], В. Сластьонін [206]); діяльнісний (Б. Анан’єв [3], 

Л. Виготський [43], С. Рубінштейн [194]); інтегративний (О. Вознюк [37], 

О. Орлов [158], М. Прокоф’єва [179]); компетентнісний (Н. Бібік [13], 

О. Варецька [27], І. Зимня [71], О. Кучерявий [115], О. Пометун [176], 

Л. Хоружа [240], А. Хуторський [241]); особистісно орієнтований (І. Бех [11], 

А. Бик [14], О. Пєхота [171]), технологічний (О. Комар [87], Л. Коваль [84]).  
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Більш детально зупинимося на обґрунтуванні андрагогічного, 

акмеологічного, аксіологічного, діяльнісного, інтегративного, 

компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів. Вважаємо за доцільне 

проаналізувати основні положення зазначених підходів та довести необхідність 

їхнього застосування у післядипломній підготовці вчителів початкової школи 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Аналіз особистості вчителя початкової школи, його професійних якостей 

потребує звернення до андрагогічного підходу. Метою андрагогіки як науки, 

відзначають С. Вершловський [34], С. Змєйов [72], є оновлення технологій 

самоосвіти і вдосконалення дорослого та активне впровадження 

андрагогічного підходу в практику післядипломної освіти. 

Так, Л. Лук’янова наголошує, що підґрунтям  цього підходу є врахування 

специфіки освіти дорослих. Андрагогічний підхід, як зазначає вчена, 

характеризується такими особливостями: у навчальному процесі провідну роль 

відіграють потреби, мотиви, професійні проблеми дорослих; дорослому 

необхідно надати можливості для самостійності, самореалізації, 

самокерованості; досвід дорослої людини може бути використаний як під час її 

власного навчання, так і у процесі навчання колег; у ході професійного 

навчання необхідно враховувати попередній життєвий досвід особистості, але 

він формує в особистості низку бар’єрів (як правило, психологічного характеру 

– стереотипи, страх, тривогу, настанови тощо) і може заважати ефективному 

засвоєнню навчальної інформації [124]. 

З позиції андрагогічного підходу навчальний процес необхідно 

орієнтувати на розв’язання значущої для дорослого проблеми, а результати 

навчання потрібно відразу використовувати в практико орієнтованій 

діяльності. Зазначимо, що навчання відбувається в умовах суттєвих обмежень 

(особистісних, соціальних, часових, матеріальних тощо), як спільна діяльність 

суб’єктів навчального процесу, в результаті чого їх взаємовідносини 

наближуються до партнерського рівня [124]. 
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У межах цього підходу підготовка вчителя початкової школи як 

дорослого повинна відбуватися з урахуванням вікових, освітніх, професійних і 

особистісних потреб. У змісті післядипломної підготовки необхідно означити 

такі характеристики, що зумовлені особливостями навчання дорослої людини: 

професійне навчання, що включає професійну підготовку, перепідготовку, 

підвищення кваліфікації; загальнокультурну додаткову освіту, яка не пов'язана 

з професійною діяльністю, але відповідає особистісній спрямованості педагога. 

Показниками зазначеної підготовки є отримання вчителями документального 

підтвердження післядипломного навчання, сформованість професійної 

компетентності, загальної і професійної культури. 

Андрагогічний підхід до організації підготовки вчителів початкової 

школи у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної освіти спонукає 

педагога оцінювати рівні власної професійної компетентності, виявляти 

недоліки у професійній діяльності і планувати подальше професійне 

вдосконалення. 

Вважаємо, що вдосконалення професійної діяльності вчителів початкової 

школи пов’язане з реалізацією у їхній підготовці акмеологічного підходу. 

Необхідно зауважити, що в педагогічні контексти акмеологічні теорії були 

впроваджені лише в кінці ХХ ст. Професійне становлення педагога, досягнення 

ним майстерності, шляхи та способи удосконалення професійної діяльності 

стали напрямами вивчення педагогічної акмеології. У якості предмета 

акмеології Н. Кузьміна визначає вивчення цілісної особистості педагога в 

період професійної самореалізації та самостворення [113]. 

К. Гоцуляк зазначає, що в педагогічній акмеології професійна 

самореалізація є важливою науковою категорією, що характеризується 

співвідношенням понять, які описують її прояви та результати: продуктивність 

– ефективність – успішність – результативність діяльності вчителя [50]. 

Л. Мітіна вважає, що одним із важливих питань, які вивчає акмеологія, є 

співвідношення професіоналізму та творчості. В акмеологогії як науці про 

рівень творчого розвитку особистості, як зазначає дослідниця, визначають такі 
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категорії: творча індивідуальність, процес саморозвитку та самовдосконалення, 

креативний досвід як результат самоактуалізації [135]. Необхідно зауважити, 

що ці акмеологічні категорії складають основу педагогічної діяльності вчителя.  

Суттєвими положеннями акмеологічного підходу, які поглиблюють 

розуміння сутності професійної підготовки вчителя початкової школи в умовах 

післядипломної підготовки, на нашу думку, є вмотивованість до самоосвітньої 

діяльності, прагнення до професійного самовираження. Це, на нашу думку, 

характеризує готовність педагогів до професійного зростання. Підсумуємо, що 

післядипломну підготовку вчителів початкової школи на засадах 

акмеологічного підходу варто розглядати як результат досягнення ними 

певного рівня готовності до професійної діяльності та її удосконалення, що 

надає можливість планувати самоосвітню діяльність і проектувати професійне 

зростання. 

Зауважимо, проблема гуманізації сучасної післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи має чітко виражений аксіологічний характер. 

Н. Ничкало поняття «аксіологія» визначає як «учіння про цінності суспільства, 

соціальних груп та особистості» [184, с. 13], відповідно виокремлює соціальні, 

етичні, моральні цінності. 

У педагогічних довідникових джерелах ціннісні орієнтації визначено як 

«вибіркову, відносно стійку систему спрямованості інтересів і потреб 

особистості, зорієнтованої на певний аспект соціальних цінностей» [231, 

с. 276]. Вважаємо, що ціннісні орієнтації вчителя початкової школи потрібно 

розглядати як спрямованість педагога на досягнення певного рівня 

педагогічно-гуманістичних цінностей у професійній, соціокультурній взаємодії 

з учнями, колегами, оточуючими.  

Важливим для нашого дослідження є положення гуманістичної філософії 

про людину як суб’єкт відносин, яке К. Абульханова-Славська пов’язує зі 

структурою ціннісної сфери особистості. Показником якісного процесу 

становлення суб’єктності людини, на думку вченої, є її цілеспрямований 

саморозвиток [1]. 
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І. Зязюн, досліджуючи аксіологічні особливості педагогічної дії педагога, 

зауважив, що вчитель є центральною фігурою всіх соціальних перетворювань. 

Саме від його соціальної позиції, – наголошував учений, – залежать результати 

розвитку здібностей кожної особистості [73]. 

В. Сластьонін [206] визначав, що ціннісні орієнтації вчителів формують 

їх особистісну і професійну самосвідомість. До складу професіоналізму 

педагога він відносить цінності-цілі, цінності-засоби, цінності-знання, цінності-

ставлення, цінності-якості. Провідними він визнає цінності-цілі як підґрунтя 

змістових характеристик педагогічної діяльності.  

Власний досвід взаємодії з учителями початкової школи дозволяє 

стверджувати, що освітні цінності не завжди є пріоритетними для цієї категорії 

педагогів. Значна кількість учителів має невпорядковані професійні знання, 

розвиток їхніх умінь і навичок має несистемний характер. Професійна 

підготовка найчастіше відповідає соціальним вимогам, а не співвідноситься з 

аксіологічною особистісною спрямованістю дорослої людини – гармонізацією 

її ціннісної сфери. 

Відзначимо, що сутність аксіологічного підходу до післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи полягає у спрямованості післядипломної 

педагогічної освіти на розвиток професійних, особистісних і соціокультурних 

цінностей. Зазначені цінності характеризують цілісність особистість вчителя. В 

основу цього підходу покладено ідею якості професійної діяльності дорослого. 

Завдання післядипломної підготовки на засадах аксіологічного підходу 

полягають в перетворенні, удосконаленні якостей, які вже має особистість, 

розвитку професійної компетентності. Сформовані ціннісні орієнтації вчителя 

початкової школи визначають його ставлення до професійної діяльності, до 

взаємодії з учнями. 

Досліджуючи проблему післядипломної підготовки вчителів початкової 

школи, на нашу думку, необхідно звернути увагу на використання діяльнісного 

підходу у її змісті. Так, Б. Анан’єв [3], Л. Виготський [43] діяльність розуміли 

як активність особистості щодо досягнення певної мети. Діяльнісний підхід, як 



46 
 

зазначає С. Рубінштейн [194], 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. Слушною є думка Н. Морзе про те, що цей підхід 

спрямовує вчителів на використання певних форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів [139].  

Діяльнісний підхід у післядипломній підготовці вчителів початкової 

школи зумовлює сформованість у вчителів різних видів готовності до 

педагогічної діяльності щодо навчання молодших школярів. Це, на нашу 

думку, сприяє  розвитку у педагогів пізнавальної активності, професійного 

мислення, удосконаленню складових педагогічної майстерності. 

У межах дослідження використовуємо також інтегративний підхід до 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи. Варто зауважити, що 

комплексне бачення професійної діяльності вчителя 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. 

О. Орлов, розробляючи інтегративний підхід як методологію, на основі 

якої здійснюється не тільки реалізація міждисциплінарних зв’язків, але й 

розвиток і збагачення творчого потенціалу особистості, обґрунтовує проектну 

ідею розвитку післядипломної освіти. Ця ідея полягає в тому, що зміст освіти 

визначається на основі інтегративного підходу, у зв’язку з чим досягається 

можливість розвитку вчителів з яскраво вираженою гуманістичною 

спрямованістю, педагогічною майстерністю [158]. 

Упровадження інтегративного підходу в післядипломну підготовку 

вчителів початкової школи, на наше переконання, сприяє підвищенню її якості. 

Вважаємо, що використання інтегративного підходу дає змогу обґрунтувати 

міждисциплінарний рівень післядипломної підготовки зазначеної категорії 

вчителів, а також застосувати ідеї інтеграції у формування різних видів 

готовності вчителів до професійної діяльності з молодшими школярами.  
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Як засвідчує практика, серед критеріїв оцінювання результативності 

післядипломної підготовки, а також кваліфікаційних характеристик вчителів 

початкової школи, визначено компетентності і компетенції. Відповідно до 

предмету нашого дослідження необхідно уточнити дефініції понять 

«компетентність» і «компетенція». Зведені визначення цих понять подано нами 

у табл. А 5 додатку А. 

Українські науковці, як відзначають О. Овчарук, Н. Бібік [13], 

спростовують новизну компетентнісного підходу з огляду на існування 

орієнтації на освоєння умінь, узагальнених способів діяльності як 

другорядного напряму педагогічних досліджень і практики підготовки 

школярів [89]. 

О. Варецька стверджує, що «компетентнісний підхід є системним, 

міждисциплінарним, інноваційним, орієнтується на сучасне й майбутнє, 

виступає засобом і чинником модернізації, характеризується особистісним, 

діяльнісним аспектами з огляду на ціннісно-смислову, особистісну, змістову 

складові освіти, доповнює освітні інновації й класичні підходи, що 

допомагають гармонійно поєднувати позитивний досвід для реалізації 

сучасних освітніх цілей; пов’язує професійне навчання з системою підвищення 

кваліфікації» [28, с. 32].  

О. Пометун зауважує, що компетентнісний підхід є провідною 

педагогічною категорією, що передбачає ефективне створення певних 

педагогічних умов у навчально-виховному процесі, які забезпечують 

формування уміння вирішувати професійні завдання на основі отриманих у 

професійній підготовці знань, умінь та навичок [176]. І. Зимня цей підхід 

характеризує як процес і результат освіти [71]. 

І. Бех зазначає, що компетентнісний підхід у сучасній післядипломній 

освіті має забезпечити вищий рівень компетентності суб’єкта підготовки, який 

характеризується сформованістю в нього науково орієнтованої основи дій. 

Учений звертається до ідей особистісного підходу щодо їх узгодження з метою 
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та завданнями саме компетентнісного підходу як найбільш актуального і 

прогресивного [11]. 

Доречно наголосити, що впровадження в післядипломну підготовку 

вчителів початкової школи положень компетентнісного підходу сприяє 

професійному становленню педагога. Розвиваються складові (інтегральна, 

загальна, професійна, спеціальна) професійної компетентності, формуються 

необхідні ключові (інформаційні, комунікативні, загальнокультурні, 

психолого-фасилітативні тощо) компетенції. Пріоритетність розвитку в 

учителя початкової школи ключових компетенцій у післядипломній підготовці, 

на нашу думку, сприяє зміщенню уваги з накопичення професійної інформації 

у площину практичного застосування отриманих знань, умінь та навичок. 

Орієнтація процесу післядипломної підготовки вчителів початкової 

школи на удосконалення їхньої професійної компетентності визначає 

пріоритетність завдань особистісно орієнтованого підходу. Метою цього 

підходу вважаємо розвиток особистості вчителя в її самостійному прагненні до 

самовдосконалення.  

Особистісно орієнтований підхід у післядипломній освіті обґрунтовано у 

працях І. Беха [11], О. Пєхоти [171]. Аналізуючи чинники, що зумовлюють 

необхідність підвищення професійного рівня фахівців та способи його 

здійснення, науковці відзначають, що потреба в підвищенні кваліфікації може 

зумовлюватися зміною в мотиваційній сфері особистості, зокрема бажанням 

підвищити творчий потенціал, або пристосуванням до змін соціального 

середовища тощо [171]. 

Ідеї особистісного орієнтованого підходу в післядипломній освіті 

розвиває А. Бик. Він тлумачить духовність як якість особистості, що 

ідентифікується з толерантністю, з повагою особистості до самої себе та до 

всього, що її оточує. Саме тому, – зауважує науковець, – «педагогічний 

інструментарій духовності в системі післядипломної освіти працівників стає 

сьогодні для української освітньої традиції домінуючим пріоритетом й 

основним практичним завданням усіх модернізаційних змін на національному, 
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регіональному й місцевому рівнях», [14, с. 4–5]. Вчений доводить значення 

духовності як педагогічного інструментарію у післядипломній освіті вчителів 

початкової школи. 

Отже, особистісно орієнтований підхід у контексті післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи ґрунтується на зорієнтованості 

курсового і міжкурсового періодів цієї підготовки на особистий досвід 

педагога, на результативність педагогічної взаємодії. Наприклад, це 

досягається впровадженням у курсову підготовку занять з аналізу 

професійного досвіду педагогів. До основних принципів реалізації визначеного 

підходу, на нашу думку, необхідно віднести врахування індивідуальних 

потреб, інтересів, особистісних характеристик вчителя, що сприяють 

результативності його професійної діяльності з навчання молодших  школярів. 

Таким чином, з урахуванням вищезазначених принципів і 

методологічних підходів розглядаємо післядипломну підготовку вчителів 

початкової школи як інтегративний, неперервний, особистісно орієнтований 

процес, що охоплює комплекс різних структурних елементів (мету, завдання, 

принципи, зміст, форми, методи, засоби, компетентності і компетенції) щодо 

удосконалення професійної діяльності на основі наукових, 

загальнопедагогічних і андрагогічних принципів, які взаємопов’язані і 

спрямовані на розвиток професійної компетентності педагогів у початковій 

школі. 

 

1.3. Стан розвитку творчого потенціалу молодших школярів у теорії 

і практиці 

 

Зростання інтересу науковців, педагогів, психологів до проблеми 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів викликано об’єктивним 

розумінням суспільства щодо його значення в становленні особистості дитини. 

З-поміж основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012 – 2021 рр. для загальної середньої освіти визначено такі: «перебудова та 
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оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного процесу на 

засадах дитиноцентризму, особистісної орієнтації; підвищення ефективності 

навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки, педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних 

технологій; забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів 

відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей; розвиток та 

підтримка системи роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю» 

[144, с. 12]. 

У сучасній початковій освіті також відбуваються постійні зміни, зокрема 

2012 року впроваджено Державний стандарт початкової загальної освіти [54] 

та нові навчальні програми. Ці зміни стосуються передусім необхідності 

оновлення змісту навчання у початкових класах на засадах досягнення 

результату – формування ключових компетентностей; впровадження 

інноваційних технологій навчання учнів на засадах особистісно орієнтованого, 

діяльнісного та здоров’язбережувального підходів; активного використання 

інформаційно-комунікаційних технологій; розроблення нових підручників на 

основі принципу диференціації тощо [54].  

У відповідь на ці новації діяльність вчителя початкових класів потребує 

постійного удосконалення професійної компетентності та особливої 

відповідальності за результативність навчання молодших школярів.  

Необхідно відзначити, що причинами незадовільного стану розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів є відсутність цілісного розуміння 

вчителями стратегії розвитку творчих здібностей, обмеженість методів і 

прийомів, які вчителі використовують для розвитку творчих здібностей учнів у 

процесі навчально-пізнавальної діяльності; недостатня кількість навчально-

методичних матеріалів з розвитку творчих здібностей молодших школярів.  

Вважаємо, що успішність розвитку творчого потенціалу в процесі 

навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів забезпечує дотримання 

вчителями таких дидактичних дій, як: активізація мовленнєвотворчої 

діяльності молодших школярів на основі збагачення емоційно-чуттєвого та 
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комунікативного досвіду; забезпечення вербалізації уявлень учнів на основі 

мовленнєвотворчої діяльності на заняттях [90]. Так, ще К. Ушинський 

відзначав, що важливу роль щодо розвитку творчих здібностей молодших 

школярів мають уроки української мови. Як основу видатний педагог радив 

використовувати найкращі зразки народної творчості (пісні, казки, загадки, 

прислів’я, тощо), а також кращі твори письменників [234]. 

За результатами психолого-педагогічних досліджень можна 

сформулювати такі особливості дітей молодшого шкільного віку з розвиненим 

творчим потенціалом: хороша пам'ять, особливий світогляд, добре розвинуте 

абстрактне мислення; теоретичний спосіб мислення; активність; високі вимоги 

до себе, гостре сприйняття суспільної несправедливості; розвинуте почуття 

справедливості; наполегливі в досягненні результату в галузі, яка їх цікавить; 

характерний творчий пошук; прагнення навчатися і досягати у навчанні 

успіхів, що дає їм задоволення; здатність класифікувати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки, планувати і прогнозувати, робити висновки, 

займатися самостійною діяльністю, особливо з літератури, математики тощо; 

уміння фантазувати, критично оцінювати навколишню діяльність і прагнення 

зрозуміти сутність речей і явищ; ставлять багато запитань і зацікавлені в 

позитивних відповідях на них; виконання із задоволенням складних 

довготривалих завдань; виявлення інтересу до читання, великий словниковий 

запас; порівняно зі своїми однолітками виявлення уміння розкривати 

взаємозв'язки між явищами, індуктивно і дедуктивно мислити, здійснювати 

логічні операції; чимало з них ставлять перед собою завдання, виконання яких 

потребує багато часу; їм притаманне почуття гумору, вони мають добре 

здоров'я, життєрадісні, хоча зрідка зустрічаються і зі слабким здоров'ям; у них 

гіперболізоване почуття страху, емоційна залежність, незбалансованість 

порівняно з їхніми однолітками. 

На нашу думку, у молодших школярів з розвиненим творчим 

потенціалом зберігаються риси сенситивності щодо розвитку уяви. Проблема 

розвитку уяви актуальна тому, що цей психічний процес є невід’ємним 
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компонентом будь-якої форми творчої діяльності особистості. Відзначимо, що 

уява виступає не тільки передумовою ефективного засвоєння молодшими 

школярами навчального матеріалу, але і є умовою творчої переробки наявних у 

дітей знань.  

Найперше – це цілі і цінності навчально-виховного процесу в початковій 

школі. За В. Сухомлинським, центром шкільного життя є особистість дитини 

як головна мета і цінність навчально-виховного процесу [213]. Тому метою, 

покликанням кожної школи, її педагогічного колективу є створення найкращих 

умов для всебічного розвитку особистості школяра: світоглядного, морального, 

інтелектуального, трудового, естетичного, фізичного. Ця ідея відображена у 

багатьох творах ученого, а також у літературній творчості.  

В. Сухомлинський широко використовував такі терміни, як: всебічний 

розвиток, розвиток мислення, розвиток почуттів, мовленнєвий розвиток, 

інтелектуальний розвиток, культурний розвиток, фізичний розвиток, розвиток 

навчальної діяльності, розвиток потреб та інтересів, розвиток мотивів учіння, 

розвиток працелюбності, розвиток культури бажань  тощо. Аналізуючи стан 

шкільної освіти, видатний педагог дійшов висновку, що вона лише тоді досягає 

мети, якщо у школі панує яскрава думка, живе слово і творчість дитини. На 

цих особливостях, як зазначав учений, має ґрунтуватися весь зміст навчання, 

характер духовного життя школи, його стиль, атмосфера взаємин. Варто 

відзначити, що таке розуміння мети шкільної освіти було новаторським і дуже 

сміливим. 

Аналізуючи праці В. Сухомлинського [214; 215; 216], ми переконуємося, 

що успіх його педагогічних ідей зумовлений саме достовірними знаннями, 

розумінням світу дитинства, увагою, любов’ю до кожної дитини, незалежно від 

її успіхів у навчанні. Зауважимо, що В. Сухомлинський виокремив два 

важливих напрями розвитку творчого потенціалу молодших школярів: 

1) цілеспрямована, спланована робота вчителя; 2) відносини (моральні, 

трудові, творчі, громадські взаємини в колективі), які оточують дітей [215]. 

Найважливішою складовою всебічного розвитку молодших школярів 
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В. Сухомлинський вважав розвиток їх мислення. Центральним у цьому процесі 

є формування на заняттях у школярів навчальних умінь, які дозволяють їм 

усвідомлено визначити мету роботи, продумати і здійснити її організацію, 

обираючи необхідні методи: аналіз, порівняння, спостереження, причино-

наслідкові зв’язки, доведення тощо.  

За результатами аналізу праць В. Сухомлинського зазначимо, що 

психологічним фундаментом навчальних занять в початковій школі є глибоке, 

всебічне, доброзичливе і неперервне вивчення внутрішнього світу дитини, її 

здібностей, характеру, волі, здоров’я, ставлення до рідних, Батьківщини, 

природи, товаришів, книги, її мрії, потреби, почуття. Стосунки молодшого 

школяра з навколишнім середовищем повинні пробуджувати його 

інтелектуальну і творчу ініціативу, стимулювати гуманність і етику 

взаємовідносин.  

На сьогоднішній день існує багато теорій розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, за якими працюють сучасні вчителі. Найбільш 

поширеною у вітчизняній початковій школі є теорія розвивального навчання. 

Д. Ельконін та В. Давидов створили для учнів початкової школи систему 

розвивального навчання. Головна мета цієї системи – навчити дитину вчитися. 

Як зазначали автори, ця мета реалізується шляхом використання вчителем 

проблемно-пошукового методу, методу проектів та розвитку творчого 

потенціалу учнів під час навчально-пізнавальної діяльності [52]. 

Зауважимо, що організація розвивального навчання у початковій школі, 

вимагає тривалої та кропіткої роботи вчителів та відповідної їхньої підготовки. 

Розвивальне навчання спрямовує процес навчання молодших школярів від 

репродуктивного рівня до творчого, який визначається найскладнішою 

організацією навчального процесу у початковій школі. 

Значну увагу при розвивальному навчанні приділяють рефлексії вчителя 

і молодших школярів під час уроку. Професійна рефлексія педагога, на думку 

М. Марусинець, розуміється як якісна характеристика суб’єкта діяльності, що 

перетворює світ, носія свідомості і самосвідомості, що усвідомлює специфіку 
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свого професійного «Я», осмислює процес та результати педагогічної 

діяльності, аналізує свій стиль діяльності і його співвідношення з діяльністю 

учнів, оцінює адекватність вибраної стратегії, вміє аналізувати та виправляти 

недоліки з метою підвищення ефективності рішення творчих педагогічних 

завдань [132]. 

У змісті професійної рефлексії вчителя відповідно до вимог педагогічної 

праці М. Марусинець визначає дві взаємозалежні підсистеми. Перша – це 

сукупність уявлень фахівця про сутнісні ознаки ефективної педагогічної 

діяльності. Друга – сукупність уявлень про себе як суб’єкта професійної 

діяльності, який володіє професійно значущими особистісними якостями 

(рефлексивність, висока емпатія, інтелектуальність – здатність до аналітичної 

діяльності, багатий активний словник, дивергентність мислення, творчість, 

гнучкість тощо), їхню сформованість, а також визначення способів щодо 

їхнього розвитку і корекції.  

На нашу думку, це і призводить до постійного творчого пошуку вчителя 

з метою розвитку творчого потенціалу молодших школярів під час проведення 

занять. Схема поступового розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

на заняттях у початковій школі представлена на рис 1.1. 

 

Рис. 1.1. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на заняттях у 

початковій школі  

Спочатку пропонуємо завдання репродуктивного типу, які повністю 
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відтворюють виконання завдання з вчителем (10%), потім переходимо до 

реконструктивних завдань (20–25%), за ними використовуємо завдання 

евристичного типу (75–80 %), далі переходимо до найскладніших та 

найефективніших завдань творчого типу, що потребують самостійності, 

цілеспрямованості та наполегливості учнів (90–100 %). 

У підрозділі 1.1. нами визначено, що сутність розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів полягає в організації навчально-пізнавальної 

діяльності, спрямованої на формування і розвиток творчих здібностей на 

заняттях у початковій школі.  

Проаналізуємо кількість навчальних годин курсу початкової освіти, що 

відведено на розвиток творчого потенціалу молодших школярів на таких 

навчальних курсах, як: «Я у світі», «Мистецтво», «Трудове навчання», 

«Природознавство» (табл. 1.1).  

Зазначимо, що найменше навчального навантаження (5,64 %) відведено 

на розвиток творчого потенціалу молодших школярів при вивчені курсу «Я у 

світі», найбільше (43,98 %) – при вивчені курсу «Трудове навчання». 

Зауважимо, що на розвиток творчого потенціалу молодших школярів у курсі 

«Мистецтво» в навчальних планах відведено 39,10 % навчальних годин, а у 

курсі «Природознавство» – тільки 11,28 %.  

Таблиця 1.1 

Розподіл годин на розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів у курсі початкової освіти 

Курс 

початкової школи 

К
-т

ь
  
г
о

д
 

н
а

 р
ік

 

1-4 класи   
Разом 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Я у світі 32 3 1,87 3 1,87 4 2,5 5 3,12 15 5,64 

Мистецтво  32 20 12,50 24 15,00 30 18,75 30 18,75 104 39,10 

Трудове навчання 32 27 16,86 28 17,50 30 18,75 32 20,00 117 43,98 

Природознавство 64 7 4,48 6 3,75 8 5,00 9 5,62 30 11,28 

Разом  160 57 35,62 61 38,12 72 45,00 76 47,5 266 100 
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Необхідно підкреслити, що загальна кількість навчального навантаження 

згідно з навчальними курсами «Я у світі», «Трудове навчання», «Мистецтво», 

«Природознаство» за Державним стандартом початкової загальної освіти 

складає 640  навчальних годин. За результатами аналізу змісту цих курсів нами 

встановлено, що 266 годин (41,56 %) навчального навантаження спрямовано на 

розвиток творчого потенціалу молодших школярів. Акцентуємо увагу на тому, 

що при аналізі змісту таких навчальних курсів початкової школи, як 

«Математика», «Читання», «Українська мова» и т.д., нами визначено тільки 

фрагментальні завдання, які сприяють розвиткові творчого потенціалу 

молодших школярів. Вибір таких завдань залежить від професійної 

компетентності вчителя. Тому в подальшому ми вирішили розробити 

конспекти занять з математики і читання з використанням форм, методів і 

прийомів з розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

З’ясовано, що за стандартами навчання у початковій школі учні можуть 

більше отримати знань, умінь і навичок з розвитку творчого потенціалу на 

заняттях з «Трудового навчання» і «Мистецтва». Розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів повинен бути невід’ємною умовою оновлення змісту всіх 

навчальних курсів початкової школи, органічно доповнювати навчально-

виховний процес, забезпечувати урахування вмінь і навичок учнів, їхніх 

творчих можливостей. 

За результатами психолого-педагогічних досліджень вітчизняних і 

зарубіжних науковців [149; 193; 215; 234; 239] визначено, що основним 

принципом ефективної роботи вчителя з молодшими школярами з розвитку 

їхнього творчого потенціалу є відповідність навчальних програм особистісним 

властивостям дітей молодшого шкільного віку. 

На думку М. Коновальчук [90], О. Савченко [198], В. Тименка [225], ці 

програми повинні якісно відрізнятися від програм, розрахованих на дітей із 

середніми можливостями, але ця відмінність не повинна здійснюватися за 

рахунок збільшення обсягу навчального матеріалу, темпу навчання або 

включення завдань з програм для більш  розвинених дітей.  
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В. Тименко, аналізуючи якісні особливості навчання молодших 

школярів, зазначив, що зміст навчальних програм повинен: виходити за межі 

загальноприйнятої програми; враховувати специфіку інтересів молодшого 

школяра; відповідати їхньому стилю засвоєння знань, відпрацювання вмінь і 

навичок; не обмежувати прагнення учнів глибоко розуміти сутність тієї чи 

іншої теми [225]. 

Узагальнення поглядів М. Марусинець [132], В. Моляко [137], 

А. Савенкова [197], В. Тименка [224] дає підстави для виокремлення таких 

загальних вимог складання навчальних програм для молодших школярів з 

метою розвитку творчого потенціалу: 

1) зміст програми має відповідати інтересам і потребам дитини, 

задовольняти різноманітні потреби у навчанні; 

2) для забезпечення оптимального розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів програма має передбачати повільний поступовий перехід з 

одного рівня навчання на інший; 

3) програма має бути збалансованою і сприяти всебічному розвиткові 

дитини, враховувати потребу у фізичному та емоційному вдосконаленні, а 

також у спілкуванні; 

4) у програмі має бути передбачена система оцінювання її ефективності, 

що дозволить оцінити відповідність певної програми потребам дитини і 

можливостям досягнення нею необхідних результатів; 

5) основною метою програми має бути розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Дотримання визначених вимог, на нашу думку, зумовить ефективну 

організацію навчального процесу у початковій школі з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Сучасні дослідники, зокрема Ю. Калюжна, Т. Яновська відзначають, що 

зміст програм, за якими навчаються молодші школярі, орієнтований на 

індивідуальне опанування учнями навчального матеріалу. Але потреби 

суспільства, як зазначають автори, дедалі більше вимагають формування 
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навичок колективної творчості. Така суперечність визначає необхідність 

формування на заняттях у початковій школі соціальних навичок творчої 

особистості молодшого школяра. Складність цього процесу полягає у тому, що 

дитина з розвиненим творчим потенціалом «досить часто відчуває труднощі 

саме у створенні стосунків з оточуючими, оскільки її мотиви поведінки, 

глибокі пізнавальні інтереси та емоційні реакції, пов’язані з ними, не завжди 

поділяються і підтримуються однокласниками та однолітками» [78, с. 62].  

План навчальних занять повинен бути спрямований на розвиток як 

соціальних, так і інтелектуальних властивостей учнів, а саме на: пізнавальні 

колективні можливості і навички, володіння великим обсягом інформації, 

формування багатого словникового запасу, застосування засвоєного у новому 

матеріалі, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, виявлення прихованих 

залежностей і зв'язків, вміння робити висновки, уміння інтегрувати і 

синтезувати інформацію, прагнення до вирішення складних проблем, уміння 

розуміти складні ідей, розрізняти тонкі відмінності, використання 

альтернативних шляхів пошуку інформації, здатність аналізувати ситуацію, 

уміння оцінювати як сам процес, так і результат, уміння передбачати наслідки, 

уміння міркувати, здатність до перетворень, критичність мислення, розвинену 

допитливість. 

Зазначимо, що одним із найважливіших напрямів роботи вчителів з 

удосконалення навчальної діяльності молодших школярів щодо розвитку 

їхнього творчого потенціалу є впровадження на заняттях інтерактивних 

методів навчання. У результаті цього підвищується ефективність уроку, в класі 

створюється доброзичлива атмосфера співпраці, порозуміння, в учнів 

з’являється можливість демонструвати власну творчість. Наш досвід щодо 

застосуванні таких методів свідчить, що заняття стають цікавими, 

продуктивними, учні з різним рівнем навчальних досягнень стають більш 

активними. 

Таким чином, аналіз наукових праць з проблеми дослідження [99; 100; 

101; 102; 106; 107], а також власний досвід роботи вчителем в початковій 
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школі дозволяє сформулювати основні заходи щодо діяльності вчителя з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів: 

- надання молодшим школярам можливості виконувати більший обсяг 

навчальних завдань (зауважимо, що має бути витриманий оптимальний обсяг 

додаткової роботи з учнями); 

- збільшення кількості завдань має поєднуватися з обов'язковим 

підвищенням їх складності, що сприятиме інтелектуальному розвиткові, 

формуванню здібностей; 

- забезпечення зростання творчої активності шляхом розвитку у 

молодших школярів, формування вміння виділяти проблему, створювати 

проблемні ситуації у процесі навчання і знаходити шляхи їх вирішення, 

відбирати і структурувати навчальний матеріал, визначати головне, суттєве, 

прагнення до самовдосконалення; 

- пошук вчителем дієвих стимулів для активізації творчості молодших 

школярів, диференційований підхід, заохочення учнів до творчого пошуку.  

З’ясовано, що розвиток творчого потенціалу молодших школярів 

потребує ґрунтовної теоретичної підготовки вчителя, сформованості 

відповідних професійних умінь і навичок, готовності до використання методів і 

прийомів стимулювання творчої діяльності дітей, наявної педагогічної 

імпровізації, здатності і можливості до постійного удосконалення професійної 

компетентності.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Здійснений аналіз базових понять дослідження дав змогу уточнити 

термінологічний інструментарій проблеми післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів  

Посилення уваги до перспективного напряму досліджень післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи у контексті неперервної освіти дорослих 

сприяє розумінню післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 
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потенціалу молодших школярів як цілісного педагогічного процесу, який має 

ознаки формальної, неформальної та інформальної освіти, що забезпечує 

комплексний розвиток складових професійної компетентності, особистісних і 

професійних якостей педагогів у курсовий та міжкурсовий періоди 

післядипломної педагогічної освіти. 

Обґрунтовано провідні принципи післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів: 

наукові (системності, узгодженості, цілісності); загальнопедагогічні 

(науковості, наступності, зв’язку теорії з практикою) та андрагогічні 

(контекстності навчання, актуалізації результатів навчання, індивідуальної і 

практико орієнтованої спрямованості навчання, опертя на минулий життєвий і 

професійний досвід дорослого, самоосвіти). Аналіз методологічних підходів 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи засвідчує, що 

андрагогічний, акмеологічний, аксіологічний, діяльнісний, інтегративний, 

компетентнісний та особистісно орієнтований підходи зумовлюють 

ефективність післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Встановлено, що розвиток творчого потенціалу молодших школярів – це 

багатоаспектний, складний процес, який спрямований на розкриття творчих 

здібностей учнів. Такий розвиток передбачає забезпечення оптимальних умов 

для повноцінної реалізації дитиною своїх індивідуально-типологічних 

особливостей у навчально-пізнавальній діяльності, формування у неї потреб в 

самореалізації, ціннісних орієнтацій, що охоплюють її соціальну поведінку.  

Аналіз стану розвиненості творчого потенціалу молодших школярів 

довів, що згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти загальне 

навчальне навантаження навчальних курсів «Я у світі», «Трудове навчання», 

«Мистецтво», «Природознаство» складає вцілому 640 навчальних години. За 

результатами вивчення змісту цих курсів нами встановлено, що 266 (41,56 %) 

навчальних годин можна використовувати для розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Таким чином, основними чинниками, що сприяють 
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розвитку творчого потенціалу молодших школярів  на заняттях у початковій 

школі, є зміст навчання, навчально-методичне забезпечення навчально-

пізнавальної діяльності учнів, педагогічна майстерність вчителя, соціальні 

характеристики учнівського колективу, особистісні якості і здібності 

молодшого школяра. 

Вивчення стану розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

довело необхідність використання на заняттях репродуктивних, 

реконструктивних, евристичних і творчих завдань, застосування вчителем 

методів і прийомів стимулювання творчої діяльності учнів. 

У наступному розділі проаналізуємо зміст, умови післядипломної 

підготовки і виокремимо складові готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів та проаналізуємо їх з позицій системотвірних 

зв’язків, ієрархічних відносин, структурних характеристик.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в наукових працях 

автора [102] і матеріалах конференцій [105], [106], [108]. 

 
 



62 
 

РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

 

У розділі проаналізовано зміст післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, обґрунтовано педагогічні 

умови, що безпосередньо впливають на ефективність післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи; визначено структуру готовності та 

розроблено модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, де логічно структуровано її складові з 

урахуванням специфіки навчально-виховної діяльності у початковій школі. 

 

2.1. Аналіз змісту післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів 

 

Проаналізуємо зміст підготовки вчителів у післядипломній педагогічній 

освіті щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів. У контексті 

філософських аспектів організації навчального процесу в закладах 

післядипломної педагогічної освіти значний інтерес мають роботи 

В. Андрущенка [5], В. Кременя [98], В. Олійника [155]. Проблему інтеграції 

педагогічної науки і практики в підготовці вчителів у неперервній освіті 

розглядають у своїх працях Л. Лук’янова [124], Н. Ничкало [145], 

Л. Хоружа [240] та ін. 

Дослідженню змісту підготовки вчителів початкової школи в умовах 

післядипломної педагогічної освіти присвячені праці О. Варецької [27], 

Б. Вульфсон [42], О. Нікулочкіної [149]. Як зазначає Б. Вульфсон, цей вид 

освіти передбачає організоване і систематичне навчання дипломованих 

фахівців з метою усунення розриву між отриманою ними раніше професійною 
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підготовкою та новими вимогами, що висуваються сучасним розвитком 

економіки, науки, соціально-культурної та освітньої сфер [42]. На переконання 

О. Варецької, О. Нікулочкіної, сучасні вчителі початкової школи прагнуть до 

неперервного професійного удосконалення в структурах післядипломної 

освіти. 

Здійснений В. Вітюк [36], О. Варецькою [28], Н. Гордуз [49], 

К. Гоцуляк [50] аналіз діяльності обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти (ІППО) щодо післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи свідчить про те, що основними напрямами роботи закладів є: 

організація неперервної освіти педагогічних і управлінських кадрів з 

використанням специфічних і андрагогічних принципів навчання; формування 

нового змісту післядипломної підготовки та впровадження інноваційних 

освітніх технологій у навчальний процес; розвиток психолого-педагогічної 

компетентності вчителів і управлінської культури керівних кадрів закладів 

освіти; розвиток готовності педагогічних працівників мобільно реагувати на 

зміни в освітніх процесах. 

Для нас важливою є позиція В. Тименка стосовно змісту підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на курсах 

підвищення кваліфікації у післядипломній педагогічній освіті. Науковець 

відзначає, що зміст зазначеної підготовки відповідає таким особливостям як: 

концентризм (дозволяє встановити зв'язок між відомим і невідомим, розвивати, 

розширювати, систематизувати уявлення вчителів про види і способи розвитку 

творчих здібностей учнів); перехід при навчанні дорослих від простого до 

складного, від відомого до невідомого або маловідомого (дає можливість 

поступово розширювати, збагачувати зміст кожної навчальної теми); 

взаємозв’язок змісту навчання на курсах підвищення кваліфікації з практичною 

діяльністю у початковій школі (передбачає відвідування у школах уроків 

педагогів-методистів); забезпечення позитивної мотивації слухачів при 

засвоєнні навчального матеріалу з метою закріплення інтересу до розвитку 

творчої діяльності молодших школярів на заняттях; взаємозв’язок методів і 
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прийомів навчання (з метою їхнього ефективного оптимального поєднання в 

різних навчальних ситуаціях) [224].  

У структурі змісту підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів у післядипломній освіті необхідно враховувати 

особливості організації навчального процесу дорослої аудиторії на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у вітчизняних ІППО. 

Оскільки наше завдання полягає у визначенні питомої ваги навчальних 

дисциплін, що спрямовують вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, доцільно проаналізувати змістове наповнення навчальних 

тем курсів підвищення кваліфікації, яке буде підставою для удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів початкових класів  

Так, навчальні плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи в обласних ІППО містять від 144 годин (наприклад, у Закарпатському 

ІППО) до 174 годин (як 3-х тижневі курси в КЗ «ЗОІППО» ЗОР) чи 216 годин 

(як 4-х тижневі курси в КЗ «ЗОІППО» ЗОР) (додаток Б). 

Аналіз навчальних планів обласних ІППО дало підстави констатувати, 

що в умовах формальної освіти до навчальних планів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів обов’язково входять такі модулі: 

соціально-гуманітарний, фундаментальний, професійний (фаховий) і 

контрольно-діагностичний (діагностико-аналітичний) і педагогічна практика.  

Аналізуючи навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів Закарпатського ІППО та КЗ «ЗОІППО» ЗОР можна 

зробити висновки:  

У Закарпатському ІППО під час післядипломної підготовки передбачено 

три модулі: модуль «Соціально-гуманітарний» (11,11 % від загального 

навчального навантаження); модуль «Професійний» (77,78 % від загального 

навчального навантаження); модуль «Діагностично-аналітичний» (11,11 % від 

загального навчального навантаження). 

У першому модулі вивчаються такі дисципліни: «Філософія освіти», 

«Законодавство про освіту», «Законодавство з охорони дитинства», «Охорона 
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праці». Також змістом навчального плану передбачено вивчення спецкурсів: 

«Дитяча література рідного краю», «Мовної політики України: історія, 

сучасний стан, перспективи» та «Українське ділове мовлення. Культура 

педагогічного спілкування». 

У змісті другого модулю передбачено вивчення таких навчальних 

дисциплін, як: «Інноваційна педагогіка», «Сучасна педагогічна психологія»: 

«Сучасного стан розвитку наукових дисципліни», «Сучасна методика 

викладання навчальних предметів у початкових класах» (освітні галузі «Мова і 

література», «Математика», «Людина і світ», «Мистецтво», «Технологія»), 

«Інформаційні та телекомунікаційні технологій у викладанні навчальних 

предметів початкової школи». Також до цього модулю належить педагогічна 

практика, у процесі якої розглядаються моніторингові дослідження, інтеграція 

навчальних предметів, організація навчально-методичної роботи, атестація 

працівників. 

Третій модуль включає комплексне діагностування, моніторинг якості 

підготовки, захист індивідуальних курсових проектів, контрольно-оцінювальну 

роботу слухачів та випускні іспити. 

Аналіз тематики модулів навчального плану, вивчення змісту навчальних 

дисциплін («Інноваційні психодидактичні технології», «Інтерактивні форми 

роботи в сучасних технологіях», «Психолого-педагогічна готовність учителя 

до інноваційних процесів», «Навчання та виховання обдарованих дітей», 

«Сучасна методика уроку читання», «Методика сучасного уроку», 

«Індивідуальна, групова та колективна робота на уроці») дали можливість 

визначити, що з 144 годин навчального плану підготовці вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів відведено 24 години – 16,67 % від 

загального навчального навантаження.  

Здійснений аналіз навчального та навчально-тематичного планів 

різнотижнєвих курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у 

Луганському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

(ЛОІППО) дозволив встановити, що у змісті післядипломної підготовки 
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передбачено п’ять модулів: «Соціально-гуманітарний» (7,41 % від загального 

навчального навантаження), «Професійний» (12,96 % від загального 

навчального навантаження), «Фаховий» (61,11 % від загального навчального 

навантаження), «Організаційно-контрольний» (7,41 % від загального 

навчального навантаження) та «Модуль самостійної роботи» (11,11 % від 

загального навчального навантаження). 

Метою курсової підготовки ЛОІППО є оволодіння філософсько-

методологічними основами сучасної української педагогіки і психології, 

компетентнісним підходом до навчально-виховного процесу, а також 

методичною організацією навчання базовим дисциплінам у початкових класах.  

Перший модуль передбачає вивчення таких навчальних дисциплін: 

«Людина в сучасному соціумі», «Освіта як соціальний інститут», 

«Євроінтеграційні процеси України», «Права та обов’язки учасників навчально 

виховного процесу». У змісті другого модулю вчителі початкових класів 

вивчають інноваційну спрямованість змісту і технологій навчально-виховного 

процесу, психолого-фасилітативну компетентність педагога, психологічні 

механізми формування в дітей та молоді життєвої компетентності, 

інформаційні технології у навчально-виховному процесі закладів освіти та 

організацію виховного процесу в закладах освіти. 

Зміст третього модулю передбачає предметно-теоретичну підготовку 

(«Нормативно правове забезпечення загальної середньої освіти», «Стратегії 

подолання агресивної поведінки учнів початкових класів», «Медіаосвіта в 

навчально-виховному процесі», «Особливості роботи з гіперактивними 

дітьми») і методичну підготовку («Розвиток логічного мислення школярів на 

уроках математики», «Розвиток орфографічного зору молодших школярів на 

уроках з російської мови», «Ознайомлення учнів з основними художніми 

техніками на уроках образотворчого мистецтва», «Впровадження в навчально-

виховний процес Державного стандарту початкової загальної освіти», 

«Формування ключових компетентностей на уроках в початкових класах», 

«Формування культури здоров’я учнів», «Інтерактивні методики організації 
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пізнавальної діяльності молодших школярів», «Розвиток комунікативної 

компетентності молодших школярів на уроках з української мови», 

«Організація навчально-виховного процесу», «Робота вихователя ГПД у 

різновіковій групі», «Фізкультурно-оздоровча робота в ГПД», «Педагогічні 

засади організації дитячого колективу ГПД»). Також до змісту модулю 

включені спецкурси та спецпрактикуми. 

«Організаційно-контрольний» модуль включає діагностичну роботу та 

заліки. Модуль «Самостійної роботи» відводиться на самостійну роботу 

слухачів за актуальними проблемами. 

Аналіз змісту занять з вчителями початкової школи на курсах 

підвищення кваліфікації у ЛОІППО дав можливість визначити, що до тематики 

з підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів із 

108 годин віднесено 28 години (25,92 %) навчального навантаження.  

Здійснений аналіз навчального та навчально-тематичного планів 

різнотижнєвих курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР дозволив встановити, що у змісті післядипломної підготовки 

передбачено чотири модулі: модуль «Соціально-гуманітарна підготовка» 

(6,90 % від загального навантаження на 3-х тижневих курсах, 6,94 % – на 4-х 

тижневих курсах), модуль «Фундаментальна підготовка» (24,14 % від 

загального навантаження на 3-х тижневих курсах, 26,39 % – на  4-х тижневих 

курсах), модуль «Фахова підготовка» (60,34 % від загального навантаження на 

3-х тижневих курсах, 59,73 % – на 4-х тижневих курсах), модуль «Контрольно 

– діагностичний» ( 8,62 % від загального навантаження на 3-х тижневих 

курсах, 6,94 % – на 4-х тижневих курсах). 

Перший модуль передбачає вивчення таких навчальних дисциплін: 

«Філософії освіти», «Нормативно  правове забезпечення освіти», «Андрагогічні 

засади післядипломної освіти». У змісті другого модулю вчителі початкових 

класів вивчають проблеми педагогічної психології, інклюзивної освіти, 

інноваційних освітніх технологій, теорії та методики виховання, сучасної 

дидактики та оцінки якості освіти.  
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Зміст третього модулю передбачає науково-теоретичну («Державний 

стандарт початкової загальної освіти», «Критерії та оцінювання навчальних 

досягнень учнів початкової школи», «Програмно-методичне забезпечення 

інваріантної та варіативної складових навчальних дисциплін початкової 

школи», «Управління якістю освіти у початковій школі» та «Відкрита освіта та 

дистанційне навчання») і методичну підготовку (освітні галузі «Мова і 

література», «Математика», «Людина і світ»). Також до змісту модулю 

«Фахова підготовка» включені спецкурси, факультативи та педагогічна 

практика. 

«Контрольно-діагностичний» модуль присвячений проведенню вхідного 

та вихідного тестування, заняттям з охорони дитинства та праці та включає 

залік. 

Аналіз змісту занять з вчителями початкової школи на курсах 

підвищення кваліфікації у КЗ «ЗОІППО» ЗОР дав можливість визначити, що 

тематиці з підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів відведено 174 годин на 3-тижневих курсах 32 години (18,39 %), а на 

4-х тижневих курсах з 216 годин загального навантаження 48 годин (22,48 %). 

Відзначимо, що саме на заняттях зі спецкурсів частково були розглянуті 

питання щодо готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів на уроках у початковій школі.  

Як приклад проаналізуємо навантаження та змістове наповнення модулів 

«Фундаментальна підготовка» і «Фахова підготовка» на 3-тижневих курсах 

підвищення кваліфікації вчителів початкової школи в КЗ «ЗОІППО» ЗОР. Так, 

до складу модулю «Фундаментальна підготовка» входять такі навчальні 

дисципліни: педагогічна психологія (9 годин), інклюзивна освіта (6 годин), 

інноваційні освітні технології (9 годин), теорія і методика виховання (6 годин), 

сучасна дидактика та оцінка якості освіти (12 годин). Отже, у зазначеному 

модулі не виявлено навчальних дисциплін, в яких було б приділено увагу саме 

підготовці вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  
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Розподіл навантаження та змістове наповнення модулю 

«Фундаментальна підготовка» 3-тижневих курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи в КЗ «ЗОІППО» ЗОР зображено на рис. 2.1.  

 

 
 

Рис. 2.1. Розподіл навантаження та змістове наповнення модулю 

«Фундаментальна підготовка»  

У модулі «Фахова підготовка» (рис. 2.2.) розподіл навантаження такий: 

науково-теоретична підготовка (30 годин), методична підготовка (33 години), 

спецкурси (36 годин). 

 
 

Рис. 2.2. Розподіл навантаження та змістове наповнення модулю «Фахова 

підготовка»  

Ознайомлення з темами цього модулю дало змогу виокремити у сучасній 

методиці викладання навчальних предметів у початкових класах особливості 
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змісту і завдання освітньої галузі «Мистецтво». На жаль, для вивчення шляхів 

реалізації навчальних курсів «Музичне мистецтво» і «Образотворче 

мистецтво» відведено тільки 4 години, з яких 2 години – на практичне заняття, 

а 2 – на самостійну роботу слухача. 

Зазначимо, що в навчально-тематичних планах у модулі «Професійна 

підготовка» в спецкурсах є теми, присвячені саме окремим аспектам 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Також, зауважимо, що в практику навчання на курсах вчителів початкової 

школи з 2012 р. у КЗ «ЗОІППО» ЗОР було впроваджено спецкурс «Розвиток 

соціальної компетентності вчителя початкової школи та учня», на який було 

відведено з 24 годин спецкурсу 4 години (16,77 %) на практичне заняття 

«Методи та засоби формування  творчої діяльності вчителя». 

Здійснений аналіз змісту післядипломної підготовки вчителів початкових 

класів в обласних ІППО та опрацювання навчальних і навчально-тематичних 

планів ІППО (додаток Б) свідчить, що вони не забезпечують належного рівня 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Так, 

у модулі «Фундаментальна підготовка» у темах, пов’язаних з інноваційними 

технологіями у початковій школі, відсутній матеріал, який би спрямовував 

учителів на розвиток творчого потенціалу молодших школярів. Зауважимо, що 

у модулі «Професійна підготовка» навчально-тематичних планах також 

відсутні теми, які б давали  вчителю уявлення про методи і засоби розвитку 

творчого потенціалу учнів початкових класів.  

Варто зауважити, що окрема навчальна інформація з розвитку творчих 

здібностей молодших школярів запропонована у тематиці «Спецкурсів», які 

входять до навчально-тематичного плану курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів. У планах роботи творчих груп учителів початкової 

школи нами не виявлено тем, в яких би розкривалися питання підготовки 

вчителів до розвитку творчих здібностей або творчого потенціалу молодших 

школярів. 
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На нашу думку, необхідно до навчально-тематичних планів курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів впровадити тематику 

занять, яка б передбачала формування мотивації вчителів до розвитку творчих 

здібностей учнів. Наприклад, пропонуємо до навчально-тематичного модулю 

«Фундаментальна підготовка» зокрема у зміст навчальних дисциплін 

«Педагогічна інноватика» або «Інноваційні освітні технології» впровадити такі 

теми, як: «Психолого-педагогічна готовність учителя до інноваційних процесів 

у освіті» (лекційне заняття); «Майстерність педагога у впровадженні 

інноваційних освітніх технологій як умова розвитку творчих здібностей 

молодшого школяра» (лекційне заняття), «Специфіка побудови уроків на 

гуманно-особистісній основі в початковій школі» (практичне заняття), 

«Культура педагогічної творчості як умова реалізації гуманно-особистісної 

технології в початковій школі» (практичне заняття), «Технології розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів» (практичне заняття), «Система 

розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій школі» (лекційне 

заняття). У тематику навчальної дисципліни «Педагогічна психологія» варто 

включити практичне заняття «Специфіка розвитку творчості молодших 

школярів».  

До спецкурсів пропонуємо внести такі спецкурси: «Духовно-естетичне 

виховання школярів», «Розвиток духовного потенціалу педагога і дитини в 

умовах гуманізації навчально-виховного процесу», «Розвиток творчих 

здібностей молодших школярів». Необхідно зазначити, що в КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР у програму курсів підготовки вчителів початкової школи ці спецкурси 

було впроваджено. 

Проаналізувавши тематику чинних методичних семінарів під 

керівництвом викладачів і методистів ІППО (додаток Ж), варто відзначити, що  

на них розглядаються теми, які присвячені удосконаленню діяльності вчителів 

початкової школи з розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Потрібно наголосити, що запропоновані теми висвітлюють тільки окремі 

аспекти формування і розвитку творчих здібностей учнів, відсутня системність 
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і послідовність у підготовці вчителів початкових класів у міжкурсовий період 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

У наукових працях В. Олійника [156], А. Кузьмінського [112], 

Н. Протасової [180] акцентовано увагу на тому, що завданнями ІППО є 

удосконалення змісту післядипломної підготовки вчителів. Зазначимо, що 

основною метою діяльності ІППО є забезпечення неперервності професійної 

освіти педагогів, розвиток у них готовності адаптуватися до змін в освітній 

галузі, до нових вимог суспільства щодо результатів навчання і виховання 

підростаючого покоління.  

Слушною, на нашу думку, є думка Г. Сухобської про те, що у процесі 

оновлення змісту підготовки вчителів початкових класів необхідно 

враховувати особливості дорослої людини та якості творчої особистості, серед 

яких: спрямованість на самореалізацію і саморозвиток, де проявляються 

вмотивованість і емоційна культура особистості; високий рівень рефлексії, 

самокритичність і критичність у судженнях; відкритість до сприйняття нового, 

оригінального у професійній діяльності і власне ставлення до виконання 

професійних функцій [212]. 

Важливо зауважити, що підготовка вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті може 

бути реалізована як у курсовий і міжкурсовий періоди, так і в самоосвітній 

діяльності педагогів. 

З’ясовано, що у курсовий період післядипломної підготовки вчителів 

початкових класів у процесі вивчення навчальних дисциплін «Інноваційна 

педагогіка» та «Сучасна методика викладання навчальних предметів у 

початковій школі» можливе проведення занять з ознайомлення педагогів з 

формами методами, прийомами розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів у навчально-виховному процесі. У зміст ліцензованих програм 

спецкурсів і навчальних тренінгів необхідно впровадити вправи з розвитку 

креативних, рефлексивних умінь учителів з метою розвитку в них критичного 

мислення і творчого ставлення до професійної діяльності. У тренінг Intel 
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«Навчання для майбутнього» рекомендуємо внести вправи, що спрямовані на 

розвиток у вчителів емоційних якостей і творчого використання ІКТ. 

Відзначимо, що заходи курсового періоду є обов’язковим для всіх учителів.  

У міжкурсовий період післядипломна підготовка вчителів початкових 

класів відбувається у ході участі у обласних семінарах за актуальною для 

кожного регіону тематикою, на заняттях творчих груп учителів (тематика 

творчих груп відповідає особистісно-професійній спрямованості і спектру 

професійних інтересів вчителів початкових класів), у ході проведення 

районних або місцевих методичних об’єднань учителів початкових класів. 

Необхідно відзначити, що відвідування заходів у міжкурсовий період не 

є обов’язковим для всіх вчителів. Так, наприклад, в Олександрівському районі 

м. Запоріжжя із 83 вчителів початкової школи в міжкурсовий період були 

задіяні у творчих групах різних рівнів 25 (30,12 %) вчителів. Займаються 

самоосвітою та відвідують додаткові курси, семінари в інших містах України 

тільки 7 (8,43 %) вчителів. Отже, самоосвітня діяльність і неформальна освіта 

вчителів початкової школи є показником творчої особистості, вона 

характеризує мотивацію до професійного самовдосконалення. 

На підставі проведеного аналізу нормативної документації [67; 68; 69; 

92; 94] встановлено, що підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів є важливим складником навчального процесу в курсовий 

період у ІППО і в міжкурсовий період (як пролонговане явище), що має свої 

особливості та ставить за мету розвинути у вчителів готовність до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів.  

Водночас неформальна освіта сучасного вчителя також впливає на його 

післядипломну  підготовку і визначає в цілому рівень сформованості його 

готовності до професійної діяльності, зокрема до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Варто зазначити, що викладачі і методисти ІППО активно співпрацюють 

з вчителями початкових класів як у очному, так і в дистанційному форматі. 

Так, наприклад, на порталі ЗапоВікі КЗ «ЗОІППО» ЗОР створено он-лайн 



74 
 

бібліотеку з метою здійснення позаудиторної діяльності слухачів у курсовий 

період, а також для самовдосконалення вчителів у міжкурсовий період і для 

самосвіти. 

У підрозділі 1.3. нашого дослідження обґрунтовано методологічні 

підходи і загальнодидактичні та андрагогічні принципи, які, на нашу думку, є 

базовими у післядипломній педагогічній освіті. Це дало нам підстави 

виокремити такі суттєві особливості організації підготовки вчителів початкової 

школи на курсах підвищення кваліфікації щодо розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів: а) надання можливостей слухачам для прояву 

напрацювань з їхнього професійного досвіду (наприклад, обговорення на 

семінарських заняттях особистого досвіду з розвитку творчих здібностей 

учнів); б) надання переваги практико орієнтованим формам опрацювання 

навчальної інформації (з нашої точки зору, таке подання допоможе слухачеві 

застосовувати здобутий навчальний матеріал одразу після курсів); в) 

здійснювати пролонговане навчання (наприклад, організувати творчі групи для 

вчителів початкової школи саме з проблеми розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, запровадити постійно діючі методичні семінари 

обласного рівня тощо). 

Необхідно зазначити, що з метою удосконалення змісту підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на курсах 

підвищення кваліфікації важливо добирати такі форми і методи навчання 

дорослих, які враховували б усі зазначені вище особливості.  

Аналіз праць Н. Гордуз [49], І. Дичківської [55], О. Пометун [176], 

С. Сисоєвої [205] довів, що інтерактивності навчання не можна досягнути без 

доброзичливих стосунків між учасниками навчальної взаємодії, відкритості, 

гнучкості і толерантності викладачів, а також умінь викладачів в ІППО 

використовувати спеціальні прийоми навчання. Відзначимо, що специфіка 

інтерактивного навчання дорослих полягає в тому, що в ході його реалізації 

спостерігається порушення звичної логіки навчальної діяльності: навчання 

реалізується не від засвоєння теорії до практики, а від формування нового 
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досвіду, а потім до його теоретичного осмислення та усвідомлення шляхом 

застосування окремих елементів на практиці [205].  

Одним із аспектів аналізу змісту підготовки вчителя до розвитку 

творчого потенціалу учнів, як відзначає О. Комар, є аналіз його «підготовки 

його до запровадження окремих педагогічних технологій, зокрема 

інтерактивної, що зумовлено особливостями педагогічної діяльності вчителя, 

який працює в інтерактивній парадигмі» [87, c. 379]. 

При здійсненні інтерактивного навчання основні компоненти 

педагогічної діяльності вчителя мають бути зумовлені організацією ефективної 

навчально-виховної взаємодії з молодшими школярами, а результатом такої 

взаємодії стане творча спрямованість учнів на заняттях у початковій школі. 

Варто акцентувати увагу на тому, що вчителеві початкових класів з певним 

стажем роботи часто буває складно відійти від усталених стереотипів 

педагогічної діяльності, застосовувати нові освітні технології, методи і засоби 

для підвищення ефективності навчання учнів молодшого шкільного віку.  

До чинників, які стимулюють активність вчителів початкової школи на 

курсах підвищення кваліфікації, необхідно віднести: пізнавальний і професійно 

орієнтований інтерес, творчо-пошуковий характер навчальної діяльності, 

змагальність, ігрові форми і методи проведення занять, емоційний стан 

учасників. 

Потрібно зауважити, що до вчителя, який застосовує в освітній практиці 

інтерактивні форми і методи навчання дітей, вправи на розвиток творчості 

учнів, висуваються особливі вимоги. Серед них, на нашу думку, можна 

виокремити такі вимоги, як: прояв у педагога творчої педагогічної діяльності, 

наявність творчих здібностей, відповідних проективно-конструктивних, 

комунікативних і організаційних умінь і навичок. Означені вимоги мають бути 

реалізовані у готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Більш детальніше на визначенні сутності цього поняття зупинимося 

у наступних підрозділах. 
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Післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів передбачає такі складові, як навчання дорослих, 

психолого-педагогічну підтримку самоосвітньої діяльності вчителя, управління 

професійним удосконаленням педагогів, кожна із яких має свої форми, методи 

і засоби. Відповідно можна вважати, що всі вони властиві відносно 

самостійному цілісному процесу підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу учнів початкових класів. Проте зміст такої підготовки поєднує 

дидактичні, андрагогічні, психологічні засади навчання педагогів як певної 

категорії працездатного дорослого населення.  

Таким чином, результати здійсненого аналізу змісту післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів  

дозволило окреслити провідні положення оновлення змісту, методів і форм цієї 

підготовки. Такими положеннями є:  

1) у курсовий період навчання в ІППО підготовку вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів доцільно здійснювати під час 

вивчення окремого спецкурсу чи педагогічного тренінгу; 

2) заняття зі спецкурсу чи тренінгу мають бути інтерактивними, з 

використанням творчих завдань і демонструванням сучасних інноваційних 

технологій навчання дорослих; 

3) у ході занять обов’язково необхідно враховувати професійний досвід 

учителів, надавати можливість  їм розповісти про власні досягнення з розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; 

4) для надання можливості вчителям отримати дієвий інструмент, 

відповідно варто під час кожного заняття приділяти увагу закріпленню 

здобутих знань, набутих умінь і навичок шляхом практичного їх використання; 

5) збагачення творчою компонентою програм курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів, їх складових, навчально-методичного, 

органiзацiйного та iнформацiйного забезпечення, безпосередньо навчального 

процесу у курсовий період і у контексті самоосвітнього процесу у міжкурсовий 

період; 
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6) у міжкурсовий період післядипломної педагогічної освіти вчителів 

необхідно запрошувати до участі в обласних, регіональних науково-

методичних семінарах, творчих групах з тематики розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів на заняття  у початковій школі. 

Врахування цих положень сприятиме упровадженню гнучкої,  

пролонгованої, професійно орієнтованої підготовки вчителів початкової школи 

як об’єднання формальної і неформальної освіти, комплексного застосування 

різноманітних форм і методів навчання дорослих (зокрема у дистанційному 

форматі), що відповідають професійним і особистісним потребам, мотивам, 

уподобанням учителів. 

Варто зауважити, що процес навчання дорослих у закладах 

післядипломної освіти ґрунтується на певних закономірностях, які у контексті 

нашого дослідження зумовлюють послідовність досягнення мети підготовки 

вчителів початкової школи, уможливлюють ефективне управління процесом 

навчально-пізнавальної діяльності вчителя на курсах підвищення кваліфікації 

та дають підстави для оновлення змісту, методів і форм підготовки вчителя 

початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

З метою розв’язання завдань дослідження вважаємо за доцільне 

обґрунтувати педагогічні умови післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів і структуру їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

 

2.2. Педагогічні умови післядипломної підготовки вчителів 

початкових шкіл до розвитку творчого потенціалу молодших школярів  

 

Визначення й обґрунтування педагогічних умов здійснювалося з 

урахуванням андрагогічного, акмеологічного, аксіологічного, інтегративного, 

компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів, а також на засадах 

наукових, загальнодидактичних і андрагогічних принципів і філософії 

дитиноцентризму. Акцентуємо увагу на тому, що використання зазначених 
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методологічних підходів дало змогу спрямовувати професійну діяльність 

учителя початкових класів на вдосконалення педагогічної майстерності з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Розглянемо положення науковців щодо визначення поняття «педагогічні 

умови» у контексті проблеми нашого дослідження. Спочатку проаналізуємо 

поняття «умови». 

Згідно зі словником С. Ожегова термін «умови» має декілька значень, 

серед яких найбільш прийнятним є таке: «правила, встановлені в якій-небудь 

сфері життя, діяльності; обставина, від якої що-небудь залежить» [154, с. 826].  

У філософських джерелах поняття «умова» визначається як категорія, що 

виражає відношення предмета до навколишніх явищ, без яких предмет не може 

існувати [237], як необхідна обставина, що уможливлює здійснення певної 

діяльності [128]. У психологічному словнику [185], крім розуміння умови як 

обставини, додається, що вкрай важливим, визначення  такої умови, як 

середовище. У педагогіці [2; 10; 206] умови належать до суттєвих компонентів 

педагогічного процесу, що включає складові навчання і виховання (зміст, 

форми, методи, засоби) та зв’язок з внутрішнім світом суб’єкта, що навчається. 

З огляду на визначення поняття «умови» перейдемо до аналізу поняття 

«педагогічні умови». Сутність цього поняття науковці (Я. Болюбаш [19], 

Н. Іпполітова [77], Т. Лошакова [120], В. Сєріков [204] та ін.) розглядають як: 

комплекс взаємопов’язаних чинників, які необхідні для цілеспрямованого 

процесу формування професійної компетентності майбутніх фахівців у ході 

професійної підготовки [19]; сукупність спеціально спроектованих 

можливостей (обставин) змісту, форм, методів навчально-виховного процесу, 

що забезпечують ефективне управління функціонуванням і розвитком 

процесуального аспекту освітньої системи і якість навчання (професійної 

підготовки) [77]; окрему групу умов, яку використовують у педагогічній теорії 

для наукового обґрунтування будь-якого об’єкту педагогічної системи з метою 

визначення сукупності можливостей, що забезпечують його ефективне 

існування [120]; сукупність об’єктивних можливостей для цілеспрямованого 
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відбору, конструювання елементів змісту і форм навчання і виховання, а також 

моніторингу та корегування складових педагогічного процесу для досягнення 

навчальних цілей [204]. 

О. Варецька [28], О. Комар [87], Л. Хомич [239] та ін. педагогічні умови 

визначають як: сукупність зовнішніх об’єктів і внутрішніх обставин, що 

визначають ефективне вирішення поставленої педагогічної проблеми [28]; 

«обстановку, в якій організовується та проводиться робота у напрямі 

формування у вчителів готовності до запровадження інтерактивного навчання, 

так і чинники, які на неї впливають» [87, с. 235]; характеристики, що 

зумовлюють суб’єкт-суб’єктні відносини в навчальному процесі педагогічного 

закладу [239]. Акцентуємо увагу на відсутності єдиного погляду вчених на 

визначення педагогічних умов. Підсумовуючи, відзначимо, що основу поняття 

становлять такі категорії, як: обставини, середовище, сукупність можливостей, 

чинники, від яких залежить впровадження, існування, функціонування та 

результативність педагогічного процесу. 

У нашому дослідженні ми виходили з зрозуміння педагогічних умов як 

сукупності взаємопов’язаних чинників, які необхідні для цілеспрямованого 

процесу розвитку складових професійної компетентності вчителів  у контексті 

післядипломної освіти. Зауважимо, що у визначенні педагогічних умов нами 

враховано соціально спрямовану педагогічну діяльність вчителя щодо 

створення практико орієнтованого освітнього середовища.  

З метою з’ясування окремих педагогічних умов післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів  

нами здійснено опитування і проведено бесіди з вчителями, що навчалися на 

курсах підвищення кваліфікації в обласних ІППО. За їх результатами 

опитування і бесід встановлено загальні характеристики вчителів початкової 

школи, визначено їх ставлення до видів післядипломної підготовки і умов її 

організації. У ході опитування і бесід  взяли участь 442 вчителя початкової 

школи (додаток Д).  

Загальні характеристики респондентів зведені в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Загальна характеристика респондентів 

Респонденти к-ть у % 

Жінки 440 99,55 

Чоловіки 2 0,45 

Разом 442 100 

Респонденти, що мають педагогічний стаж до 10 років 127 28,73 

Респонденти, що мають педагогічний стаж від 10 до 20 років 81 18,33 

Респонденти, що мають педагогічний стаж від 20 до 30 років 224 50,68 

Респонденти, що мають педагогічний стаж більший за 30 років 10 2,26 

Разом 442 100 

Респонденти з середньою освітою 0 0,00 

Респонденти з середньою спеціальною освітою (молодші спеціалісти) 
186 42,08 

Респонденти з вищою освітою (бакалавр, спеціаліст) 183 41,40 

Респонденти з магістерським ступенем 73 16,52 

Разом 442 100 

 

Спостерігаємо значну кількість (99,55 %) респондентів жіночої статі. 

Відзначимо, що серед учителів початкової школи розподіл за педагогічним 

стажем такий: більшість респондентів (50,68 %) має стаж роботи від 20 до 30 

років, педагоги зі стажем до 10 років склали 28,73 %, а вчителів зі стажем від 

10 до 20 років виявилося лише 18,33 %. Найменший показник (2,26 %) 

встановлено в учителів початкової школи, педагогічний стаж яких більший, 

ніж 30 років. 

Стосовно розподілу респондентів за віком отримано такі результати: до 

20 років наявно 1,36 % (6 осіб); від 21до 30 років – 49,55 % (219 вчителів); від 

31 до 40 років – 26,47 % (117 осіб); від 41 до 50 років – 13,12 % (58 

респондентів); від 51 до 60 років – 6, 79 % (30 осіб); решта (12 осіб) – понад 60 

років, що склала 2,71 %. З’ясовано, що значна група респондентів – це вчителя 

початкової школи віком від 21 до 30 років. Вони, на нашу думку, 

характеризуються тим, що мають певну соціально і особистісно зумовлену 

спрямованість до розвитку професійної компетентності.  

З’ясовано, що за рівнем освіти розподіл такий: більшість респондентів 

має освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» – 42,08 %, майже 

така ж кількість (41,40 %) респондентів з освітньо-кваліфікаційними рівнями 
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«бакалавр» і «спеціаліст», тільки невеликий відсоток (16,52 %) учителів 

початкової школи мають магістерський ступінь (рис. 2.3.). 

 

 

Рис. 2.3. Розподіл учителів початкової школи за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

Було з’ясовано погляди вчителів початкової школи щодо оцінювання 

впливу видів післядипломної підготовки (формальної, неформальної, 

самоосвіти), щодо сформованості їхньої готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Результати зведені в табл. 2.2.  

Таблиця 2.2 

Оцінювання вчителями впливу видів післядипломної підготовки  

Види післядипломної 

підготовки вчителів 

Групи респондентів  

Разом Молодші 

спеціалісти 

Бакалаври, 

спеціалісти 
Магістри 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Формальна освіта (курси 

підвищення кваліфікації) 
32 7,24 68 15,38 8 1,81 108 24,43 

Неформальна освіта (курси, 

тренінги тощо за професійними 

і особистісними потребами) 

112 25,34 48 10,86 11 2,49 171 38,69 

Самоосвіта 42 9,50 67 15,16 54 12,21 163 36,88 

 Разом виборів 186 42,08 183 41,40 73 16,52 442 100 

 

Респонденти відзначили, що неформальна освіта дорослих найбільш 

ефективно впливає на формування у вчителів початкової школи готовності до 
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розвитку творчого потенціалу молодших школярів (38,69 %). Ефективним є 

різні форми самоосвіти, про що зазначили 36,88 % респондентів. Найменший 

показник впливу видів підготовки у післядипломній освіті на сформованість 

готовності респондентів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

відповідає такому виду, як формальна освіта, у вигляді курсів підвищення 

кваліфікації (24,43 %). 

Зауважимо, що всі респонденти мають певне уявлення про ефективність 

певного виду підготовки у післядипломній освіті. Необхідно зазначити, що 

існують об’єктивні фактори (фінансування, державна чи приватна власність, 

місце розташування, умови відвідування тощо), що зумовлюють становлення 

респондентів до видів підготовки. 

Наступним кроком в опитуванні респондентів було виявлення умов 

проведення післядипломної підготовки, яким надає перевагу певна категорія 

вчителів початкової школи (табл. 2.3.). 

Таблиця 2.3 

Умови організації післядипломної підготовки 

Умови організації  

післядипломної підготовки 

Групи респондентів  

Разом Молодші 

спеціалісти 

Бакалаври, 

спеціалісти 
Магістри 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Якісне сучасне нормативне 

та методичне забезпечення 

підготовки у закладах 

післядипломної педагогічної 

освіти  

27 6,11 82 18,55 7 1,58 116 26,24  

Урахування власних освітніх 

потреб у нерегламентовані 

терміни 

65 14,71 54 12,22 10 2,26 129 29,19  

Застосування сучасних ІКТ і 

медіа-освіти 
94 21,27 47 10,63 56 12,67 197 44,57  

Разом виборів 186  42,08 183  41,40 73  16,52 442  100 

 

З’ясовано, що серед найбільш бажаних умов організації підготовки у 

післядипломній освіті респонденти відзначили: по-перше, навчання в 

результаті широкого застосування сучасних ІКТ і медіа-освіти (44,57 % 
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респондентів); по-друге, навчання за власною потребою у формі самостійної 

роботи над формуванням готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів (29,19 %); по-третє, навчання за умови якісного сучасного 

нормативного та методичного забезпечення підготовки у закладах 

післядипломної педагогічної освіти (26,24 %).  

Таким чином, здійснений аналіз результатів опитування і бесід з 

учителями початкової школи дозволив визначити: 1) за нормативно 

визначеними формами бажають підвищувати кваліфікацію тільки 24,43 % 

респондентів; 2) найбільш бажаною формою підвищення готовності до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів є неформальна освіта 

(курси, тренінги, майстер-класи за професійними і особистісними потребами), 

яку в результаті бесід визначило 38,69 % респондентів; 3) серед респондентів 

спостерігається бажання отримувати післядипломну підготовку в результаті 

широкого застосування сучасних ІКТ і медіа-освіти і за власною потребою у 

формі самостійної роботи над підвищенням рівнів готовності. 

Здійснений теоретичний аналіз праць О. Варецької [28], Н. Гордуз [49]; 

К. Гоцуляк [50], Л. Коваль [84], О. Кучерявого [115], Л. Хомич [240], 

результати опитування і бесід з учителями дозволили визначити і узагальнити 

педагогічні умови післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Серед них визначено такі педагогічні умови:  

1) забезпечення мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів;  

2) цілеспрямоване наповнення змісту післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи у курсовий період творчим компонентом з метою 

розширення професійної компетентності вчителів про розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів;  

3) організація в міжкурсовий період навчально-методичного супроводу 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

Проаналізуємо кожну педагогічну умову. Перша педагогічна умова 

характеризує спрямованість мотивації вчителя до розвитку творчого 
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потенціалу молодших школярів. Здійснений аналіз словників, енциклопедій, 

психологічних праць [20; 59; 185; 193; 207] дозволив констатувати, що 

мотивацію необхідно розуміти як: спонукання, які викликають активність 

організму і визначають спрямованість цієї активності [185]; сукупність 

мотивів, доказів для обґрунтування чогось [59]; процес розкриття певної 

системи збудників у структурі відповідної діяльності особистості [193]. 

Доведено, що вивчення мотивації є однією з центральних проблем теорії 

навчання, вікової та педагогічної психології [199]. Аналіз теоретичного 

підґрунтя поняття «мотивація», теорій мотивації, функцій мотивації, 

з’ясування мотивів та стимулів учителя початкових класів до розвитку 

творчого потенціалу учнів довели складність і багатоаспектність проблеми 

формування і розвитку мотивації вчителів у процесі післядипломної 

підготовки. 

У контексті теорії С. Рубінштейна всі мотиви професійної діяльності 

вчителів початкової школи можна звести до таких: 1) інтерес до змісту 

професійної компетентності щодо розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; 2) інтерес до видів діяльності, які передбачають підвищення 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 3) інтерес, 

пов’язаний із можливістю реалізувати власні схильності під час 

післядипломної педагогічної освіти; 4) інтерес до підвищення професійної 

компетентності, викликаний необхідністю професійної діяльності після 

проходження післядипломної підготовки [194]. Варто відзначити, що у 

кожного вчителя початкової школи складається власна, відносно стійка 

сукупність мотивів до підвищення готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Вона залежить від його світогляду, рис характеру, 

ціннісних орієнтацій, життєвого та професійного досвіду тощо. 

Зазвичай, вчитель початкової школи починає займатися професійним 

удосконаленням у результаті впливу на нього двох чинників: особистісного 

(внутрішнього) та ситуаційного (зовнішнього). Відповідно до цього, на нашу 
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думку, мотивацію вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів можна поділити на два види: зовнішню та внутрішню. 

Зовнішня мотивація викликана об’єктивними потребами, натомість 

внутрішня – сформованою світоглядною позицією та  ціннісними орієнтаціями 

педагога. Як правило, у своїй роботі зовнішньо мотивовані вчителі початкової 

школи використовують найпростіші способи для досягнення запланованого 

результату навчання учнів, однак знижуються якість виконання творчих 

завдань та рівень креативності у професійній діяльності. Внутрішня мотивація 

пов’язана з інтересом та зосередженістю щодо виконання певної діяльності, 

яка є цінною для суб’єкта.  

Як зазначає В. Піддячий, який розглядав внутрішню мотивацію як 

прагнення до професійної компетентності, результати такої діяльності 

приносять вчителю внутрішнє задоволення, азарт, цікаве і захоплююче 

проведення часу [172]. Серед досліджень внутрішньої мотивації необхідно 

виокремити напрацювання Р. Уайта (R. White). Згідно з його теорією, якщо 

діяльність педагога не підкріплена зовнішніми стимулами, то вона реалізується 

з метою підвищення власної компетентності в ній. Це прагнення виступає 

мотивом діяльності, адже воно дає людині відчуття своїх можливостей [259]. 

Отже, внутрішня мотивація вчителя початкової школи ґрунтується на 

світоглядній позиції, особистісних потребах і ціннісних орієнтаціях педагога.  

Відповідно, для того, щоб забезпечити мотивацію до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, вчителю потрібно визначити власні зовнішні 

та внутрішні мотиви, які ініціювали б, спрямовували та підтримували його 

прагнення до самоосвітньої діяльності у міжкурсовий період післядипломної 

педагогічної освіти. Також варто зауважити, що сформовані мотиви вчителя 

впливають на його навчальну діяльність у неформальній освіті. Наприклад, 

якщо вчитель має бажання на заняттях з учнями початкової школи 

використовувати методи і прийоми з розширення їхнього творчого потенціалу, 

то він вважає за необхідне відвідати додаткові тренінги, навчальні курси, 

семінари в умовах неформальної чи інформальної освіти дорослих.  
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На підставі вивчення теоретичних засад мотивації до професійної 

діяльності мотивацію вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів розглядаємо як комплекс мотивів, які спонукають учителів до 

постійного професійного самовдосконалення, а також до організації творчої 

навчально-пізнавальної діяльності учнів на заняттях. Серед з’ясованих нами 

мотивів, що спонукають учителів розвивати творчий потенціал молодших 

школярів, домінують такі: усвідомлення напрямів професійної самореалізації, 

потреба у професійному зростанні, сформована професійна спрямованість до 

розвитку творчих здібностей учнів. Зауважимо, що перераховані мотиви 

доповнюються ціннісними орієнтаціями вчителів.  

Забезпечення мотивації вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів  у післядипломній підготовці представлено на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Забезпечення мотивації вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів в умовах післядипломної підготовки  

Відтак вивчення мотиваційно-ціннісної сфери вчителя є одним із напрямів 

удосконалення діяльності ІППО. 

Однією з важливих складових забезпечення мотивації вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів є створення професійно 

орієнтованого освітнього середовища. У довідникових джерелах наявні такі 

дефініції поняття «середовище»: «сукупність людей, зв’язаних спільністю 

Забезпечення мотивації вчителя до  

розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

 

Створення у процесі післядипломної підготовки 

професійно орієнтованого освітнього середовища 

Професійна компетентність викладачів і методистів 

ІППО, керівників МО, вчителів початкової школи 

Готовність вчителів початкової школи до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів  
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життєвих умов, занять, інтересів…» [32]; оточення, сукупність природних і 

соціально-побутових умов, а також сукупність людей, пов’язаних спільністю 

цих умов, в яких відбувається діяльність людського суспільства [228]; це 

спеціально, згідно з педагогічними цілями, організована система 

міжособистісних відносин і ставлень до світу [85].  

З психолого-педагогічних позицій сприятливе освітнє середовище 

розглядається як сприятлива атмосфера для формування і розвитку 

особистості. Наприклад, Т. Лошакова трактує поняття освітнього середовища 

як сукупність умов, які визначають сприятливий клімат для актуалізації 

потенціалу всіх учасників освітнього процесу [120].  

Відповідно до предмету нашого дослідження варто використовувати 

узагальнене поняття «професійно орієнтоване освітнє середовище». Можна 

зауважити, що це поняття є складним та багатогранним за змістом. Професійно 

орієнтоване освітнє середовище має спрямовуватись на формування 

мотиваційної і ціннісної сфери вчителя початкової школи, стимулювати 

вільний та активний саморозвиток кожного педагога, забезпечувати набуття 

спеціалізованих, фахових компетенцій і вмінь, отримання необхідних 

професійних знань. 

Зрозуміло, що для вчителів у курсовий період післядипломної підготовки 

знаходитися та навчатися в межах сприятливого професійно орієнтованого 

освітнього середовища є важливою умовою професійного розвитку. На нашу 

думку, це сприятиме більш глибокому та професійному вивченню всіх 

навчальних дисциплін. Відзначимо, що досвід знаходження самого вчителя у 

такому середовищі надасть можливість отримати вміння та навички для 

створення відповідного освітнього середовища для учнів початкової школи. 

Зауважимо, що, організовуючи у післядипломній підготовці професійно 

орієнтоване освітнє середовище для вчителів початкової школи, необхідно 

дотримуватися таких основних вимог: формувати професійно й особистісно 

значущі потреби, мотиви і цінності вчителя відповідно до вимог Державного 

стандарту загальної початкової освіти; сприяти професійному саморозвитку, 
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самореалізації особистості вчителя; забезпечувати відтворення 

соціокультурного і творчого потенціалу вчителя початкової школи. На нашу 

думку, для того, щоб учитель міг виконувати професійні завдання, необхідне 

відповідне середовище, в якому він матиме змогу проявити себе у різних видах 

діяльності, відчути себе творчою особистістю, побачити та проаналізувати 

власну індивідуальність та неповторність. Зазначимо, що для цього педагогові 

необхідно володіти певними професійними вміннями та особистісними 

якостями. 

Професійно орієнтоване освітнє середовище післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи неодмінно має бути творчим. Це середовище 

допоможе кожному педагогові розвинути свої творчі здібності, підготує до 

міжособистісної взаємодії під час професійної діяльності, допоможе відчути 

власне значення в обраній професії, спеціальності, власну відповідальність за 

свої професійні дії та вчинки. 

Зазначимо, що професійно орієнтоване освітнє середовище  спонукає 

вчителя до усвідомлення того, що педагогічна діяльність – це творча 

діяльність, креативна дійсність, діяльність, яка потребує імпровізації, 

мобільності, гнучкості мислення, швидкого аналізу та синтезу.  

Як слушно відзначає М. Марусинець, професійно-педагогічна підготовка 

вчителів має свої особливості і передбачає подвійні цілі: по-перше, розвинути 

емоційні якості, креативні і рефлексивні вміння вчителів, стимулюючи їх 

творчий пошук засобами навчальної, науково-дослідної та самоосвітньої 

діяльності; по-друге, озброїти педагогів формами, методами, прийомами 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів у процесі навчально-

виховної та позакласної роботи [132; 133].  

Звертаємо увагу на те, що креативність, емоційність, рефлексія завжди є 

актуальними для педагогів, оскільки їхня наявність створює умови для 

успішного професійного й особистісного розвитку. Вважаємо, що розвиток 

креативних, рефлексивних умінь учителів, формування їхньої емоційної 

культури активізує професійну спрямованість післядипломної підготовки.  
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Зазначимо, що творчому вчителю притаманні критичне мислення, 

високий рівень педагогічної майстерності, дослідна діяльність, креативність, 

рефлексивність та вдале, доречне використання раніше здобутого досвіду. Ми 

вважаємо, що у вчителів початкових класів у курсовий та міжкурсовий періоди 

необхідно розвивати гнучкість та нестандартність мислення. 

Визначаючи знання, уміння та навички педагога, метою якого є розвиток 

творчого потенціалу учнів початкової школи, можна зробити такі висновки: 

для того, щоб учитель сприяв розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів, йому необхідні знання з вікової психології, психології творчості; 

вміння виокремлювати сензитивні періоди в розвитку дитини, розвивати увагу, 

пам’ять, уяву, мислення, уявлення дитини, також уміння спостерігати, 

аналізувати, узагальнювати, визначати головну думку; навички критичного 

мислення, реконструювання, комбінування навчальної інформації. 

Ефективно організоване професійно орієнтоване освітнє середовище 

призведе до формування мотивації вчителів до удосконалення професійної 

діяльності. З цією метою є доцільним професійне залучення вчителів до різних 

видів навчально-методичної роботи, планування та проведення контролю 

самоосвітньої діяльності педагогів у міжкурсовий період. Зазначимо, що 

значна роль у цьому відводиться викладачам і методистам закладів 

післядипломної педагогічної освіти та їхньому особистісному прикладу. 

Вважаємо, що це призведе до підвищення рівня професійних знань, умінь, 

навичок учителів початкової школи та сприятиме активній творчій участі у 

навчальному процесі учнів. 

Акцентуємо увагу на тому, що викладачі і методисти інститутів 

післядипломної педагогічної освіти повинні звернути увагу на використання у 

професійній діяльності нових освітніх технологій; диференціацію навчальних 

завдань для слухачів; реалізацію системного, компетентнісного, 

акмеологічного, діяльнісного, аксіологічного, творчого підходів до підготовки 

вчителів початкової школи. Творча й духовна взаємодія викладача та вчителів 
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у післядипломній підготовці становить основу професійно-творчого освітнього 

середовища.  

Таким чином, для формування належного професійно орієнтованого 

освітнього середовища як важливої складової першої педагогічної умови 

підготовки вчителів у післядипломній педагогічній освіті, яке б сприяло 

розвитку творчих здібностей молодших школярів, доцільно забезпечити 

цілісний і пролонгований навчальний процес. Особливо важливо застосувати 

індивідуальний підхід до кожного педагога як слухача в системі 

післядипломної освіти та створити умови для формування творчої, мобільної, 

креативної, здатної до постійного професійного саморозвитку та самоосвіти 

особистості вчителя початкової школи. 

Професійна компетентність викладачів і методистів ІППО, керівників 

міських, районних методичних об’єднань учителів початкової школи 

забезпечує мотивацію вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів є  

А. Маркова комплексно підійшла до розуміння професійної 

компетентності педагогів, обґрунтувавши структуру їхньої професійної 

компетентності (професійні психологічні та педагогічні знання; професійні 

педагогічні вміння; професійні психологічні позиції, настанови вчителя; 

особистісні особливості, що забезпечують оволодіння вчителем професійними 

знаннями та вміннями), і визначивши чотири види професійної компетентності 

вчителя (спеціальна, соціальна, особистісна, індивідуальна) [131].  

У контексті нашого дослідження професійну компетентність викладачів і 

методистів ІППО, керівників міських, районних методичних об’єднань 

вчителів початкової школи розуміємо як інтегративну якість особистості 

педагога, як готовність до виконання  професійних завдань на високому 

професійному рівні.  

Безперечно, запорукою ефективної післядипломної підготовки є 

високопрофесійна діяльність викладачів, методистів ІППО, НМЦ, МО з 

вчителями початкової школи, більшість з яких має вищу освіту й практичний 
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досвід роботи. Тому професійна компетентність науково-педагогічних 

працівників закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників і 

методистів науково-методичних центрів впливає на забезпечення мотивації 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Тому керівний 

склад, науково-педагогічні працівники в ІППО і НМЦ повинні гнучко 

реагувати  на інновації в освіті, постійно самовдосконалюватися. 

На прикладі КЗ «ЗОІППО» ЗОР схарактеризуємо відповідність складу 

викладачів і педагогічних працівників інституту, які здійснюють підготовку 

вчителів початкової школи, сучасним вимогам до їхньої професійної 

компетентності. Так, за останні п’ять років спостерігалася загальна тенденція 

підвищення викладачами рівня кваліфікації шляхом захисту докторських і 

кандидатських дисертацій (наприклад, за 2010 – 2015 рр. було захищено 15 

робіт), здобуття вченого звання доцента, професора, здобуття  методистами і 

викладачами зі стажем педагогічної діяльності магістерської освіти зі 

спеціальності «Педагогіка вищої школи», участі у соціальних і навчальних 

тренінгах, виставках інновацій у педагогіці, проходження стажування тощо 

[28]. Необхідно відзначити, що серед викладачів, які здійснювали супровід 

творчих груп учителів, близько 80 % мали науковий ступінь кандидата наук. 

Доречно наголосити, що саме середовище обласного ІППО є чинником 

подальшого вдосконалення професійної компетентності викладачів і 

методистів, які взаємодіють з вчителями початкової школи.  

Готовність учителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної 

підготовки також сприяє забезпеченню мотивації вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Здійснений теоретичний аналіз першої педагогічної умови 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів дозволяє виокремити особливості мотиваційно-ціннісної 

сфери вчителя, що впливають на його спрямованість до розвитку творчого 

потенціалу учнів на заняттях. 
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Друга педагогічна умова зумовлює цілеспрямоване наповнення змісту 

післядипломної підготовки вчителів початкових класів у курсовий період 

творчим компонентом з метою розширення професійної компетентності 

вчителя про розвиток творчого потенціалу молодших школярів. До цієї умови 

віднесемо: удосконалення навчально-методичного забезпечення курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів у курсовий період з метою 

надання можливості вчителям постійно оновлювати знання і удосконалювати 

складові професійної компетентності на базі ІППО або в інших закладів і 

установ (за вибором); включення у навчально-тематичні плани спецкурсів 

підготовки вчителів до розвитку творчих здібностей і творчого потенціалу 

учнів на заняттях у початковій школі; використання інтерактивних форм і 

методів навчання дорослих у курсовий період післядипломної педагогічної 

освіти. 

Як зазначають О. Варецька [28], О. Волярська [39], Н. Гордуз [49], 

К. Гоцуляк [50], навчально-методичне забезпечення післядипломної освіти 

необхідно розглядати з позиції таких складових як: «навчальне забезпечення» і 

«методичне забезпечення». 

До навчального забезпечення потрібно віднести освітню нормативно-

правову документацію, навчальні програми та плани, науково-методичні, 

навчально-методичні та навчальні посібники і рекомендації, електронні 

довідникові видання і ресурси, наукове обґрунтування наочності, технічних 

засобів навчання, інформаційно-комп’ютерного забезпечення процесу 

підготовки. Методичний супровід навчального процесу післядипломної 

педагогічної освіти спрямований на практичну реалізацію вимог наукового 

інформування, що «охоплює всі аспекти – від теорії розробки до практичних 

методик підготовки навчальних матеріалів» [28, с. 249–250].  

Навчально-методичне забезпечення післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи у курсовий період розуміємо як сукупність навчально-

методичної документації, засобів навчання, що відповідають змісту освіти, 

основним кваліфікаційним характеристикам учителів початкової школи, 
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інноваційним технологіям навчання дорослих. Зазначимо, що основними 

компонентами навчально-методичного забезпечення є такі стандарти освітньої 

діяльності, як: освітньо-професійні програми; навчально-методичні комплекси 

з усіх навчальних дисциплін, спецкурсів, тренінгів, видів практик; 

інструктивно-методичні матеріали; методичні матеріали (для самостійного 

опрацювання фахової літератури, написання курсових, творчих робіт чи 

проектів) [62].  

Тематика навчально-тематичних планів і зміст навчальних дисциплін 

курсового періоду післядипломної підготовки вчителів початкової школи у 

післядипломній педагогічній освіті пов’язані із соціальним запитом щодо 

результативності початкової освіти і вимогами до підготовки сучасних 

вчителів. Тому необхідно впроваджувати до навчальних планів спецкурси з  

підготовки вчителів до розвитку творчих здібностей і творчого потенціалу 

учнів на заняттях у початковій школі. 

Здійснений на початку нашої роботи аналіз навчальної і навчально-

методичної документації в ІППО щодо змісту і тематичної спрямованості 

навчальних та навчально-тематичних планів з післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи дозволив визначити, що теми, які б відповідали 

потребам учителів щодо формування готовності до розвитку творчого 

потенціалу учнів, представлені не в повному обсязі. Тому вважаємо за 

необхідне внести у плани модулів з фундаментальної і фахової підготовки 

відповідну проблематику.  

Цілеспрямоване наповнення змісту післядипломної підготовки  вчителів 

початкової школи творчим компонентом у курсовий період дозволило 

поєднати формальну, неформальну та інформальну освіту дорослих. 

Зауважимо, що це надало можливість використовувати у підготовці вчителів 

початкової школи ресурси тренінгових центрів, обласних і регіональних 

центрів зайнятості, навчальних підрозділів підприємств, організацій та установ, 

консалтингових фірм. Безсумнівно, інтеграція зазначених навчальних установ 

у післядипломну педагогічну освіту вчителів початкової школи зорієнтує 
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педагогів на удосконалення професійної компетентності, на підвищення їхньої 

конкурентоспроможності. 

Інтерактивні форми і методи навчання вчителів початкової школи у 

курсовий період післядипломної педагогічної освіти зумовлюють їх постійну 

активну навчально-пізнавальну діяльність і сприяють співпраці всіх суб’єктів 

навчального процесу, розвивають у дорослого рефлексію і готовність до 

практичних дій. Відзначимо, що оновлення змісту післядипломної підготовки у 

курсовий період учителів початкових класів залежить від використання 

різноманітних і доцільних технологій форм та методів навчання дорослих.  

Зокрема для активізації навчально-пізнавальної діяльності вчителям у 

базових ІППО було запропоновано такі форми роботи: методичний анонс-

огляд новинок «Педагогічні інновації у початковій школі»; виставка 

педагогічної творчості; фестиваль педагогічної майстерності; калейдоскоп 

творчих знахідок; творча майстерня вчителя; ситуаційно-рольові ігри 

«Побудова дерева цілей», «Запит»; семінар-підказка «Організація творчої 

діяльності учнів на заняттях у початковій школі»; семінар-кругозір «Сучасні 

технології розвитку творчих здібностей учнів»; тренінг асертивності; 

педагогічний коучинг; презентаційний меседж «Я навчаю учнів так...»; 

методична дискусія; «круглий стіл» – бесіда;  аналіз педагогічних ситуацій; 

вебінар, інтернет-консультація, інтернет-форум; захист науково-методичних 

проектів тощо.  

Таким чином, здійснений теоретичний аналіз другої педагогічної умови 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів дозволяє стверджувати, що вона сприяє активізації 

особистості педагога до професійного зростання, зумовлює потребу у 

неперервній професійній освіті. 

Організація і реалізація навчально-методичного супроводу у 

міжкурсовий період післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів – це визначено нами третя педагогічна умова 

зазначеної підготовки. 
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У контексті нашого дослідження навчально-методичний супровід 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів зумовлює професійну взаємодію суб’єктів підготовки, 

підґрунтям якої є партнерство, визначальними ознаками – особистісний і 

професійний розвиток педагогів, а результатом – підвищення рівня їх 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Зазначимо, що навчально-методичний супровід готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів є важливою умовою у 

міжкурсовий період післядипломної освіти. Цей супровід може здійснюватися 

викладачами і методистами обласних ІППО (як заняття творчих груп учителів, 

проведення науково-практичних і методичних семінарів, підготовка робіт 

педагогів до участі у виставках тощо), методистами у районних методичних 

об’єднаннях вчителів, викладачами в установах неформальної освіти дорослих 

(наприклад, на заняттях для зацікавлених осіб з розвитку творчих здібностей 

дітей молодшого шкільного віку). 

Основними завданнями навчально-методичного супроводу із зазначеної 

проблеми є: підвищення якості навченості молодших школярів шляхом 

упровадження в навчальний процес інноваційних методик, форм, методів і 

прийомів активізації творчої діяльності учнів; організація методичного 

супроводу професійної діяльності вчителі початкової школи. 

Для підвищення рівня готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів учителям у міжкурсовий період в межах навчально-

методичного супроводу нами запропоновано відвідування уроків, майстер-

класів учителів-методистів, проведення творчих зустрічей, проблемно-

теоретичних семінарів, психолого-педагогічних консиліумів, шкіл професійної 

майстерності, прес-конференцій, ознайомлення з передовим педагогічним 

досвідом, що, безумовно, позитивно впливає на моделювання вчителями 

початкової школи власного педагогічного досвіду з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Підсиленням роботи в міжкурсовий період, на 
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нашу думку, повинні стати консультації для вчителів на робочому місці, у 

методичних кабінетах, у форматі онлайн, педагогічний коучинг.  

Консультації під час робочого процесу значно допомогли б вчителям. 

Під час консультації вчитель звертається за допомогою до методиста чи 

викладача  ІППО з нагальними проблемами, питаннями, які виникають 

безпосередньо під час його роботи, в цей день, на цьому тижні. Це дозволяє 

мобільно та швидко реагувати на проблеми в навчальному процесі та 

вирішувати їх.  

Зосередимо увагу на педагогічному коучингу. Цей метод навчально-

методичного супроводу сучасних учителів початкової школи є актуальним для 

тих, хто має досвід підвищення професійної компетентності в умовах 

неформальної освіти. Педагогічний коучинг розуміємо як метод неперервного 

вдосконалення професіоналізму вчителів, що сприяє організації спільної 

діяльності вчителів початкової школи за професійними інтересами. 

Як зазначає К. Гоцуляк, педагогічний коучинг відрізняється своїми 

функціями від наставництва і консультування [50]. На думку дослідниці, 

педагогічний коучинг сприяє розкриттю професійного потенціалу педагога, 

виробленню інноваційного підходу до вирішення професійних завдань і 

реалізації професійних функцій, розкриттю можливостей самореалізації у 

професійній діяльності через удосконалення професійних компетенцій.  

На наше переконання, консультації для вчителів на робочому місці, у 

методичних кабінетах, у форматі онлайн та педагогічний коучинг у складі 

науково-методичного супроводу зумовлять можливість для вчителів 

початкової школи актуалізувати набуті раніше знання та вміння, поліпшити 

результативність та ефективність педагогічної взаємодії з молодшими 

школярами з метою розвитку їхнього творчого потенціалу. 

Узагальнюючи, зазначимо, що в міжкурсовому періоді, враховуючи 

спільність інтересів учасників творчих груп, методичних об’єднань, 

неформальних груп за інтересами, застосовуючи різні засоби, форми, методи 

навчання дорослих (зокрема професійне спілкування з колегами, викладачами, 
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науковцями, збагачення змісту навчальних дисциплін інтерактивними 

творчими завданнями) необхідно спрямовувати навчально-методичний 

супровід учителів початкової школи на: розкриття важливості підвищення 

професійної компетентності вчителів різними шляхами, зокрема 

неформальною, інформальною освітою та самоосвітою, з метою підвищення 

конкурентоспроможності на ринку праці; врахування зростаючих вимог до 

вчителя як до професіонала з огляду на глобальні світові зміни, зміни в освіті, 

соціокультурному середовищі тощо. 

Здійснений теоретичний аналіз педагогічних умов післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

засвідчив значну складність цього завдання і необхідність комплексного 

підходу до його розв’язання, зокрема визначення складових готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

 

2.3. Компоненти, критерії і рівні готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів  

 

Теоретичні і практичні аспекти дослідження готовності вчителів до 

різних видів педагогічної діяльності є об’єктом вивчення філософів, 

психологів, педагогів. У підрозділі 1.1. нами здійснено узагальнення і 

визначення поняття «готовність вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів» у науковій літературі. Доведено, що готовність є 

інтегративною характеристикою мотиваційної спрямованості вчителів 

початкової школи, їхніх професійно-особистісних якостей, що зумовлюють 

розвиток творчого потенціалу молодших школярів. 

У сучасних дослідженнях з післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи (Н. Гордуз [49], К. Гоцуляк [50], Л. Сущенко [217], 

І. Титаренко [224] та ін.) до структури готовності вчителів початкової школи з 

організації навчально-виховної взаємодії з молодшими школярами відносять 

такі складові, як: мотиваційцно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-
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рефлексивний [49]; мотиваційний, когнітивний і процесуальний компоненти 

(їх єдність забезпечує результативність виховання, навчання і розвитку 

дитини) [50]; мотиваційно-цільовий компонент (мотиваційна і цільова сфера), 

когнітивний компонент (знання сутності професійної діяльності), операційний 

компонент (уміння і навички) [217]; когнітивний (характеризує якість 

змістовної підготовки), операційний  визначає якість операційно-технологічної 

підготовки), особистісно-рефлексивний (характеризує якість особистісно-

рефлексивної підготовки) [224]. Зауважимо, що в структурі зазначеної 

готовності вченими виокремлено загальні і специфічні компоненти, що 

відображають особливості певного, виду професійної діяльності вчителя 

початкової школи.  

Отже, що мотиваційний (ставлення до діяльності, мотиви, прагнення), 

змістовий (знання про предмет і способи діяльності, компетентності), 

операційний (навички та вміння продуктивної діяльності, компетенції), 

рефлексивний (аналіз результативності складових готовності) компоненти в 

різних інтерпретаціях наявні у проаналізованих педагогічних працях. 

Обґрунтуємо структуру готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. На нашу думку, до загальноприйнятих 

(базових) компонентів готовності вчителя початкової школи до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів необхідно віднести мотиваційний, 

особистісний, змістовий (когнітивний), операційний (професійний) 

компоненти. Відзначимо, що кожен із компонентів готовності має своє 

призначення: мотиваційний – здійснює орієнтовну, змістовий – інформаційно-

регуляційну, операційний – конструктивно-технологічну функції. Як ознаки їх 

прояву, необхідно розробити критерії та показники до кожного компонента.  

У структурі зазначеної готовності розрізняємо такі види готовності, як 

психологічну готовність вчителя до виконання різних видів навчально-

виховної діяльності з молодшими школярами та особистісну. До складових 

психологічної готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 
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школярів, на нашу думку, належать психофізіологічна та особистісна 

готовність. 

Так, психофізіологічна готовність враховує: необхідні показники 

здоров'я щодо виконання певної професійної діяльності; вміння регулювати 

свій фізичний і психічний стан; психологічну стійкість, у тому числі 

стресостійкість і толерантність; швидкість фізіологічних реакцій; витривалість, 

готовність переносити фізичні та психічні навантаження. Специфікою 

психологічної готовності вчителів початкової школи на основі власного 

досвіду роботи вчителем початкової школи визначено сформованість у цієї 

категорії педагогів соціально-психологічної адаптації до умов невизначеності 

щодо змін у нормативних документах з оцінювання навчальних досягнень 

учнів. 

Особистісна готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, на нашу думку, характеризується відкритістю, 

мотиваційною спрямованістю, наполегливістю, стійкою вмотивованістю 

вчителя до зростання рівня професійної компетентності; комунікативною 

компетентністю; вмінням вибудовувати сприятливі міжособистісні та 

особистісно-групові відносини, вмінням попереджати або уникати 

конфліктних ситуацій в навчально-виховній діяльності, розв'язувати їх або 

виходити з них, умінням працювати з дітьми молодшого шкільного віку; 

спроможністю взяти на себе відповідальності за власні дії та дії і вчинки учнів; 

здатністю до прийняття рішень, зокрема в умовах невизначеності; здатністю 

відмовитися від власних стереотипів, якщо вони застаріли або неефективні, 

раціонально регулювати свою діяльність і поведінку; готовністю довіряти 

власній інтуїції в ситуації невизначеності.  

При визначенні основних структурних компонентів готовності вчителя 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів ми виходили з 

положення С. Вершловського про відтворення у підготовці дорослих 

структури будь-якої людської діяльності, яка включає три ланки: мотиваційно-

орієнтовну; центральну-операційну (виконавчу, робочу, процесуальну); 
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контрольно-оцінну (результативну). Відповідно у післядипломній підготовці 

вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів необхідно 

визначати такі ланки: мотиваційну, процесуальну, результативну. 

У зв’язку з цим готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів ґрунтується на трьох компонентах: мотиваційному, 

процесуальному і результативному. Відсутність першого перетворює зазначену 

готовність у хаотичне скупчення окремих дій без виразної та усвідомлюваної 

мети. Відсутність другого компоненту також перетворює готовність у 

випадкову сукупність професійних дій учителя. При цьому втрачається мета 

підготовки, уявлення про її результативність. У третьому компоненті 

вирішальну роль відіграє професійна підготовленість та готовність до 

професійного саморозвитку. 

Таким чином, готовність учителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів зумовлена мотиваційно-ціннісною, діяльнісно-творчою і 

професійно-оцінною характеристиками педагога. Специфікою цієї готовності є 

вмотивованість вчителя до оволодіння сучасними професійними знаннями, 

вміннями та навичками, ціннісні орієнтації педагога; інформованість про себе 

як особистість, що має особистісні властивості і певну соціальну позицію щодо 

професійної діяльності, необхідні творчі здібності, рівень сформованості 

складових професійної компетентності.  

Проаналізуємо компоненти, критерії і показники у структурі готовності 

вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Здійснений теоретичний аналіз різних джерел визначити положення 

щодо науковців до розуміння понять «критерій», «показник» у контексті мети і 

завдань дослідження. 

У педагогічних словниках поняття «критерій» визначається як засіб 

міркування, ознака, на основі якої проводиться визначення або класифікація 

чого-небудь, мірило оцінки [184, с. 154]; як ознака, на основі якої відбувається 

оцінювання, визначення або класифікація [62, с. 654]. 
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У контексті нашого дослідження розуміємо поняття «критерій» як 

найзагальнішу сутнісну ознаку складової готовності вчителя початкової школи 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, на основі якої 

здійснюють оцінювання, порівняння рівнів зазначеної готовності, при цьому 

ступінь вияву і визначеність критерію виражається у відповідних показниках. 

Встановлено, що показник належить до якісної або кількісної характеристики 

сформованості готовності вчителя початкової школи до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів та засвідчує рівень сформованості 

відповідного критерію [129].  

Узагальнено компоненти, критерії і показники готовності вчителя до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів надані у табл. 2.4.  

Таблиця 2.4 

Компоненти, критерії і показники готовності вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів 

Компоненти Критерії Показники 

Мотиваційний Мотиваційно-ціннісний - сформованість у вчителя внутрішніх мотивів 

до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів;  

- сформованість ціннісних орієнтацій 

Процесуальний Діяльнісно-творчий - ступінь креативного вирішення навчально-

виховних завдань; 

- творчий підхід до педагогічної діяльності з 

молодшими школярами 

Результативний Професійно-оцінний - професійна підготовленість до педагогічної 

діяльності; 

- готовність до професійного саморозвитку 

 

Відповідно до кожного компонента розроблено критерії готовності 

вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, визначено їх 

показники та схарактеризовано рівні. Розглянемо зміст кожного компонента. 

Мотиваційний компонент у структурі зазначеної готовності вчителя має 

значну роль. Завдяки його сформованості вчителем усвідомлюється значущість 

розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій школі. До 

комплексу мотивів, що зумовлюють зазначений компонент, належать:  
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1) потреби вчителя у: а) визнанні оточуючими (колегами, громадськістю, 

батьками учнів тощо) професіоналізму вчителя, його особистості; 

б) самоствердженні своєї особистості, значущості, прагненні до реалізації своїх 

особистісних і професійних потреб; в) реалізації своїх професійних здібностей; 

2) професійні схильності, професійні цінності, що мають прояв у 

прагненні до професійної діяльності, досягненні високих професійних 

результатів, вказують на суб’єктивну значущість педагогічної діяльності; 

3) професійна відповідальність за формування особистості учня. 

Відповідно до мети нашого дослідження вона характеризує прагнення брати на 

себе обов’язки і відповідати за результат роботи з розвитку творчих здібностей 

дитини;  

4) задоволення від процесу і результату професійної діяльності, взаємодії 

з молодшими школярами. 

Таким чином, визначимо, що мотиваційний компонент є важливою 

складовою готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Педагогу потрібно визначити для себе зовнішні та внутрішні мотиви, 

які б спрямовували та підтримували його прагнення до удосконалення цієї 

готовності. 

Мотиваційному компоненту готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів відповідає мотиваційно-ціннісний критерій. 

Цей критерій характеризується мотиваційною і ціннісною складовими [28]. На 

нашу думку, до основних показників, що характеризують мотиваційну 

складову мотиваційно-ціннісного критерію, належать мотиви, прагнення, 

бажання, прояви, що стосуються  професійної діяльності вчителя. 

До основних показників, що характеризують ціннісну складову 

мотиваційно-ціннісного критерію, належать цінності, що визначаються через 

прагнення вчителя. Загалом мотиваційно-ціннісному критерію відповідають 

такі показники, як: сформованість у вчителя внутрішніх мотивів до підвищення 

кваліфікації і сформованість ціннісних орієнтацій.  
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Таким чином, мотиваційний компонент готовності вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів зумовлює необхідність та важливість 

курсового навчання та міжкурсового періоду післядипломної підготовки. 

Мотиваційно-ціннісний критерій є сукупністю мотивів і потреб, які 

спонукають учителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Виокремлення зазначеного критерію аргументуємо тим, що поєднання різних 

мотивів утворює внутрішню детермінацію професійної поведінки вчителя, яка 

залежить від мотивів і впливає на сформованість певних професійних 

компетентностей, а визначені вище показники характеризують прояви цих 

компетентностей.  

Процесуальний компонент готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу учнів характеризує зміст діяльності вчителя початкової школи; його 

знання про організацію навчально-творчої взаємодії з учнями на заняттях; 

уміння і навички планувати навчально-виховний процес, ураховуючи 

індивідуальні особливості і творчі здібності молодших школярів; обсяг 

творчого навчального матеріалу для кожного уроку відповідно до теми тощо. 

До складових цього компоненту відносимо  планування і реалізацію вчителем 

процесу розвитку учнів у початковій школі та творчий підхід до організації 

навчально-виховної діяльності з молодшими школярами. 

Т. Довга визначає, що творчий характер педагогічної діяльності створює 

передумови для досягнення професійної успішності завдяки мобілізації 

внутрішніх резервів, до яких, належить творчий ресурс учителя [56]. Його 

основу становить особистісно-професійний імідж, який необхідно доповнити 

творчими якостями, творчою позицією, творчою діяльністю, що визначають 

професійну діяльність педагога. Вчитель, – зазначає дослідниця, – повинен 

систематично працювати над збагаченням свого творчого ресурсу та 

професійно-педагогічного потенціалу, що не лише забезпечить 

результативність педагогічної діяльності, а й збагатить професійний образ 

учителя позитивними професійними характеристиками [57]. 
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Аналіз професійної діяльності вчителя, а також власний досвід роботи 

вчителем початкової школи дозволяє до змісту процесуального компоненту 

віднести вміння вчителя здійснювати загальне та поурочне планування творчих 

цілей у навчальному процесі початкової школи; застосовувати ефективні 

форми, методи й засоби навчально-пізнавальної активності для учнів; 

визначати творчу складову власного уроку (або уроку колег) у процесі його 

аналізу, самоаналізу, збагачувати творчим змістом навчальний матеріал, 

установлювати міжпредметні зв’язки для здійснення молодшими школярами 

творчих вправ; організовувати ефективну навчально-виховну роботу, будувати 

сприятливу взаємодію з учнями, їх батьками. 

Процесуальний компонент також характеризує вміння, навички, 

практичний досвід вчителя з розвитку творчого потенціалу учнів. Визначеним 

складовим цього компоненту відповідають наявні у вчителя такі вміння й 

навички: застосовувати методи, засоби, методичні прийоми з формування 

творчої активності дитини, розвитку її особистої ініціативи, які впливають на 

емоційне спілкування з учителем, з однокласниками; розвивати творчі потреби 

учня; конструювати творче середовище для молодших школярів та їхньої 

творчої взаємодії; створювати  у колективі учнів «ситуації творчого успіху». 

Комплекс представлених організаційно-практичних умінь і навичок має 

відповідати критерію, що характеризує педагогічну діяльність учителя загалом. 

Відзначимо, що процесуальний компонент характеризується діяльнісно-

творчим критерієм. Наведена змістова характеристика процесуального 

компонента дає змогу обґрунтувати показники визначеного критерію. 

Таким чином, діяльнісно-творчому критерію готовності вчителя 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

відповідають такі показники, як: наявність умінь і навичок, що необхідні 

вчителю для розвитку творчого потенціалу молодших школярів; уміння 

конструювати та проектувати уроки із творчими завданнями; уміння творчо 

використовувати сучасні педагогічні технології та впроваджувати інноваційні 

методи у процес навчання молодших школярів; сформоване креативне 
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відношення до вирішення професійних завдань. В узагальненому виді ці 

показники зведено до таких, як: ступінь креативного вирішення навчально-

виховних завдань і творчий підхід до педагогічної діяльності з молодшими 

школярами. 

Наступним компонентом готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів є результативний компонент. Складові 

результативного компонента готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів характеризують сформовані здатності вчителя 

вирішувати професійні проблеми, а також його професійну спрямованість і 

напрями професійного удосконалення і професійної самоосвіти. Ці здатності і 

професійна спрямованість педагога зумовлені такими вміннями і навичками, 

як: планувати і конструювати зміст навчально-пізнавальної і творчої діяльності 

учнів (тобто володіти вміннями відбору, систематизації навчальної інформації 

для занять у початковій школі); проектувати й визначати структуру, зміст і 

методи розвитку творчого потенціалу молодших школярів за допомогою 

педагогічного, методичного інструментарію; організовувати (для себе) 

психолого-соціальну підтримку в процесі професійного розвитку; обирати (для 

себе) стратегію й тактику науково-методичного супроводу на всіх рівнях 

післядипломної освіти; втілювати самоконтроль і самооцінку власного 

удосконалення професійної компетентності. До вивчення комплексу наведених 

умінь і навичок учителя пропонуємо застосувати професійно-оцінний критерій, 

який виражає загальні сутнісні ознаки результативного компоненту. 

Професійно-оцінний критерій характеризується таким показниками, як: 

прагнення до професійного зростання та творчості; особистісний інтерес до 

вивчення інноваційних форм і методів навчання і розвитку молодших школярів 

на заняттях у початковій школі; наявність стратегії самоосвітньої діяльності 

для досягнення бажаного рівня професійної компетентності; активна участь у 

неформальній і інформальній освіті дорослих. Узагальнимо зазначені 

показники таким чином: професійна підготовленість до педагогічної діяльності 

і готовність до професійного саморозвитку. 
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Таким чином, визначено та схарактеризовано комплекс критеріїв і 

показників, покладених в основу оцінювання готовності вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів, а саме: сформованість у вчителя 

внутрішніх мотивів до підвищення кваліфікації і сформованість ціннісних 

орієнтацій (мотиваційно-ціннісний критерій); ступінь креативного вирішення 

навчально-виховних завдань і творчий підхід до педагогічної діяльності з 

молодшими школярами (діяльнісно-творчий критерій); професійна 

підготовленість до педагогічної діяльності і готовність до професійного 

саморозвитку (професійно-оцінний критерій). 

Відповідно до логіки наукового дослідження, наступним кроком є 

визначення рівнів готовності до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. На підставі визначених критеріїв обґрунтуємо рівні готовності 

вчителів початкових класів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. 

Аналіз останніх наукових досліджень з педагогіки [7; 9; 25; 28; 83; 86; 

116; 127; 153; 157; 164; 170; 240] дає підстави зробити висновок, що рівні є 

механізмом переведення якісних показників, що характеризують критерії 

педагогічних предметів, процесів, явищ, у кількісні. С. Соколова зазначає, що 

не існує єдиної класифікації рівнів, оскільки саме поняття «рівень» 

характеризується різним змістовим наповненням, підґрунтям якого є різні 

критерії, показники і відповідні їм змістові характеристики [208]. 

У наукових працях учені 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. У нашому 

дослідженні застосовуємо високий, достатній і низький рівні, що 

характеризують готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Обґрунтуємо визначені рівні готовності. 

Високий рівень готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів є характерним для вчителів, які: вмотивовані до 
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удосконалення професійної діяльності, їхні ціннісні орієнтації соціально 

спрямовані; прагнуть до рефлексії професійного становлення; глибоко 

усвідомлюють необхідність формування і розвитку творчого потенціалу учнів 

на заняттях у початковій школі; спрямовані на застосування на заняттях у 

початковій школі різних видів творчих завдань; мають повні та глибокі знання 

психофізіологічних, вікових, індивідуально-типологічних особливостей 

молодших школярів, закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; 

мають високу професійно-педагогічну підготовленість (володіють психолого-

педагогічною, методичною компетентностями); в них є високорозвинені 

здатності до професійного саморозвитку і постійного самовдосконалення. 

Характерними для цієї групи вчителів є стійкий вияв активності, 

творчості у професійній діяльності, у процесі навчання на курсах підвищення 

кваліфікації та у неформальній освіті; прояв професійно значущих якостей 

особистості та адекватна готовність до творчого саморозвитку. Педагоги цього 

рівня здатні використовувати набуті у післядипломній педагогічній освіті 

теоретичні та методичні знання як у типових, так і у нестандартних 

професійних ситуаціях. 

Достатній рівень готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів умовно об’єднує педагогів, які недостатньо вмотивовані 

до удосконалення професійної діяльності, їхні ціннісні орієнтації хаотичні, 

несистемні; не повністю усвідомлюють значущість формування і розвитку 

творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій школі; характеризуються 

несформованістю професійних знань щодо психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають достатню 

професійно-педагогічну підготовленість (володіють елементами психолого-

педагогічної, методичної компетентностей); в них є здатності до професійного 

саморозвитку і постійного самовдосконалення. Такі педагоги виявляють 

суб’єктивні труднощі у відтворенні практичних дій та операцій з розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів на заняттях у початковій школі 
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(відтворюють їх у неповному обсязі); не завжди встановлюють та 

усвідомлюють необхідність підвищення власної професійної компетентності. 

Характерними для цієї групи вчителів є достатній прояв професійно 

значущих якостей особистості та адекватна готовність до творчого 

саморозвитку. Педагоги цього рівня здатні використовувати набуті у 

післядипломній педагогічній освіті теоретичні та практичні знання у типових 

професійних ситуаціях, виявляють недостатню активність і ініціативність під 

час навчання на курсах підвищення кваліфікації, але відчувають потребу у 

вдосконалені професійної компетентності. 

Низький рівень готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів властивий педагогам, які не вмотивовані до 

удосконалення професійної діяльності, в них відсутні соціально орієнтовані 

ціннісні установки, прагнення до професійного самовдосконалення; відсутня 

активність на курсах підвищення кваліфікації; не усвідомлюють значущості 

формування і розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій 

школі; мають поверхневі, часткові знання щодо психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; мають низьку 

професійно-педагогічну підготовленість (слабо володіють психолого-

педагогічною, методичною компетентностями); у них відсутня здатність до 

професійного саморозвитку і постійного самовдосконалення.  

Вчителі з низьким рівнем готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів допускають багато помилок у педагогічній діяльності з 

молодшими школярами, не виправляють їх. Для них характерним є 

ситуативний прояв професійно значущих якостей особистості; нездатність до 

самоконтролю, неадекватність  готовності до творчого саморозвитку. Має 

місце тенденція до формального виконання професійних завдань. Практична 

діяльність педагогів з низьким рівнем зазначеної готовності має суто 

репродуктивний характер. 
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Здійснене узагальнення показників готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів за мотиваційно-ціннісним, 

діяльнісно-творчим і професійно-оцінним критеріями дало змогу визначити 

загальні характеристики рівнів зазначеної готовності вчителів початкової 

школи (табл. 2.5). 

Таблиця 2.5 

Характеристика рівнів готовості вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів 

Рівні Характеристика 

Високий Висока мотивація до підвищення кваліфікації, прагнення до 

професійного самовдосконалення; усвідомлення необхідності 

формування і розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у 

початковій школі; повні та глибокі знання психофізіологічних, вікових, 

індивідуально-типологічних особливостей молодших школярів, 

закономірностей їх навчання, виховання та розвитку; висока професійно-

педагогічна підготовленість; високорозвинені здатності до професійного 

саморозвитку і постійного самовдосконалення 

Достатній Достатня мотивація до підвищення кваліфікації, достатнє прагнення до 

професійного самовдосконалення; не повністю усвідомлюють 

значущість формування і розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях 

у початковій школі; характеризуються несформованістю професійних 

знань щодо психофізіологічних, вікових, індивідуально-типологічних 

особливостей молодших школярів, закономірностей їх навчання, 

виховання та розвитку; мають достатню професійно-педагогічну 

підготовленість; є здатності до професійного саморозвитку і постійного 

самовдосконалення 

Низький 

 

Низька мотивація до підвищення кваліфікації, відсутність прагнення до 

професійного самовдосконалення; не усвідомлюють значущості 

формування і розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у 

початковій школі; мають поверхневі, безсистемні знання щодо 

психофізіологічних, вікових, індивідуально-типологічних особливостей 

молодших школярів, закономірностей їх навчання, виховання та 

розвитку; мають низьку професійно-педагогічну підготовленість; 

відсутність здатностей до професійного саморозвитку і постійного 

самовдосконалення 

 

Таким чином, структура готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів складається з тісно пов’язаних між собою 
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компонентів, критеріїв, показників, які утворюють динамічну цілісність і 

мають рівневі характеристики. 

 

2.4. Модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів  

 

Дослідженню питань моделювання педагогічних процесів присвячено 

праці В. Бикова [16], Б. Гершунського [45], В. Краєвського [96] та ін. Науковці 

вважають, що шляхом моделювання професійної підготовки можливо створити 

оптимальну дидактичну модель – модель процесу навчання або підготовки. 

Моделювання визначається вітчизняними науковцями Г. Єльниковою, 

О. Зайченко, В. Масловим як «цілеспрямований процес конструктивно-

проектувальної, аналітико-синтетичної діяльності з метою відображення 

об’єкта в цілому або його характерних складових, які визначають 

функціональну спрямованість та забезпечують стабільність його існування та 

розвитку» [223, с. 19]. Учені зазначають, що моделювання належить до спектру 

концептуальних проектувальних процедур і відбувається на етапі теоретичного 

осмислення проблем дослідження. 

Зазначимо, що моделювання дає змогу інтерпретувати теорію, перевіряти 

на практиці висунуті припущення, формувати діяльність з вивчення складових 

проблеми, а результатом цього процесу є спеціально створений об’єкт, який 

варто розглядати як модель. Моделювання нами розуміється як метод наукової 

роботи, що уможливлює цілісний опис і відображення в модельних уявленнях 

сутності, найважливіших якостей та складових об’єкта, що досліджується. 

Уточнимо визначення поняття «модель» у наукових джерелах. Так, 

«модель» (від лат. modelium – міра, зразок, образ, спосіб) тлумачиться у 

словниках і енциклопедіях як: система, дослідження якої служить засобом 

одержання інформації про іншу систему [48, с. 290]; матеріальна, знакова або 

уявна система, яка відтворює, імітує або відображає принципи внутрішньої 

організації, певні властивості, ознаки чи характеристики об’єкта дослідження 
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(оригіналу), безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або 

недоцільне і може замінити цей об’єкт у пізнавальному процесі з метою 

одержання нових знань про нього [231]; «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» [62, с. 648]; 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 [238]; стандарт для виміру відхилень у реальних процесах від 

передбачуваних; у психології – зразок для наслідування [210, с. 143]. 

Ряд дослідників (В. Биков [16], Г. Селевко [200], В. Краєвський [96], 

Я. Неуймін [141] та ін.) розглядають модель як: «систематизованої форми 

експерименту, певного образу, варіанту, опису освітньої технології» [200, 

с. 12]; система елементів, які відтворюють окремі сторони, функції предмета 

вивчення [96]; як зразок, що охоплюють систему ознак, притаманних 

ідеальному еталону; як структуру, дію, механізм, що забезпечує 

функціонування і розвиток створюваної системи [141]. Необхідно відзначити, 

що модель обов’язково містить прогностичний аспект, пов’язує змістові 

характеристики теперішнього процесу чи явища з теоретичним  уявленням 

майбутнього.  

У процесі пізнання, як доводить В. Лутай, модель заміщає об’єкт і сама 

стає об’єктом дослідження [128]. В. Биков зазначає, що у педагогічних працях 

моделі виконують пояснювальну, передбачувану та ілюстративну функції [16]. 

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.  

Зауважимо, що використання моделей у педагогічних дослідженнях є 

дуже поширеним явищем. Створенню моделей підготовки майбутніх педагогів, 

а також вчителів зі стажем в умовах післядипломної освіти присвячені 
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дослідження вітчизняних і зарубіжних педагогів, зокрема: О. Варецької [28], 

О. Гури [51], В. Поліщук [174], В. Сластьоніна [206], Л. Хоружої [240] та ін. 

Дослідженню питань моделювання педагогічних процесів присвячено праці 

В. Бикова [15], Б. Гершунського [45], О. Комар [87] та ін. Науковці вважають, 

що шляхом побудови моделей можливо створити оптимальну дидактичну 

модель процесу навчання або професійної підготовки.  

Проаналізовані нами в працях вищезазначених науковців моделі 

ґрунтуються на системному, особистісно орієнтованому, діяльнісному, 

інтегративному та гуманістичному підходах. Вони мають різноманітні 

компоненти, якості, характеристики, визначають мету, завдання, принципи 

підготовки, схематично зображують етапи, а також з різних позицій описують 

процеси підготовки дорослих. 

У контексті нашого дослідження під моделлю розуміємо уявну і 

реалізовану цілісну поетапну підготовку вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти, 

яка ґрунтується на відповідних принципах і методологічних підходах. 

Розробляючи модель, ми дотримувалися таких положень: у моделі мають бути 

відображені всі складові курсового і міжкурсового періодів післядипломної 

педагогічної освіти вчителів початкової школи; складові моделі мають бути 

взаємопов’язані між собою у єдиний логічно зумовлений комплекс. Водночас 

модель є засобом вивчення особливостей підготовки вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів і може бути реалізована у практиці 

післядипломної освіти зазначеної категорії вчителів.  

За результатами опрацювання наукових праць О. Варецької [28], 

О. Волярської [39], О. Комар [87], В. Лунячек [127], А. Маркової [131], 

В. Поліщук [174], Л. Хомич [239] та ін. встановлено, що метою розроблення 

моделі підготовки педагогів є розв’язання суперечності між швидко 

змінюваними педагогічними технологіями, якими необхідно оволодіти 

професійно компетентному вчителеві, і здатністю особистості опанувати 

значний обсяг навчальної інформації за відведений час професійної підготовки. 
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З огляду на це ми вважаємо, що врахування особистісно-орієнтованого підходу 

в такій моделі є обов’язковим. 

Необхідно відзначити, що реалізація мети і завдань нашого дослідження, 

перевірка гіпотези передбачає розроблення моделі, яка дозволяла б 

продемонструвати післядипломну підготовку вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів як цілісну структуру з окремих елементів та 

зв’язків курсового і міжкурсового періодів. У процесі побудови моделі такої 

підготовки ми врахували структурність, доступність, логічну впорядкованість 

розміщення її складових. 

З метою удосконалення післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів нами розроблено модель, яка є 

цілісним комплексом і складається із цільового, методологічного, змістово-

процесуального та результативно-оцінного блоків. Сутність розробленої нами 

моделі полягає у створенні органічно пов’язаного цілого (мети, завдань, 

підходів, педагогічних умов, компонентів, критеріїв, рівнів та результатів 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів).  

Побудована модель відповідає таким вимогам: післядипломна підготовка 

вчителя початкової школи відбувається цілісно, з урахуванням особливостей  

дорослого; професійне становлення реалізується у процесі навчання на основі  

вимог суспільства; вчитель початкової школи є суб’єктом неперервного 

процесу особистісно-професійного самовдосконалення, саморозвитку, 

самореалізації, що відбувається в освітньо-практичній діяльності. 

До структурних блоків моделі післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

віднесено такі:  

1) цільовий – як відображення мети і завдань післядиплоної підготовки 

вчителя початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів;  
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2) методологічний – як науково обґрунтована теоретико-методологічна 

концептуальна основа післядипломної підготовки на основі методологічних 

принципів і підходів;  

3) змістово-процесуальний – як оптимальна інтеграція у виборі змісту, 

форм, методів післядипломної підготовки вчителів початкової школи до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів у курсовий і міжкурсовий 

періоди, що реалізувались на відповідних процесуальних етапах;  

4) результативно-оцінний блок – як сукупність компонентів, критеріїв, 

показників, рівнів і результату готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів.  

Поділ на визначені блоки є достатньо умовним, оскільки їх змістове 

наповнення є взаємозалежним і взаємодоповнюваним. Вони дають можливість 

забезпечувати неперервність і наступність  курсового і міжкурсового періодів 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи з урахуванням  творчої 

спрямованості їхньої професійної діяльності. 

Проаналізуємо детальніше кожний із пропонованих блоків моделі. 

Цільовий блок містить мету і завдання післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. Так, провідною метою є підготовка вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів у курсовий та міжкурсовий періоди.  

Реалізація мети передбачає виконання таких завдань: забезпечення 

вчителів комплексом знань, умінь і навичок, необхідних, для ефективної 

творчої педагогічної діяльності у початковій школі; організація постійного 

зростання професійної компетентності та постійного самонавчання впродовж 

життя; поглиблення та удосконалення знань учителя з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; мотивування вчителя до усвідомлення 

необхідності розвитку творчого потенціалу учнів на заняттях у початковій 

школі.  

Цільовий блок моделі ґрунтується на меті, завданнях, що зумовлюють 

нелінійний виклад, високу варіативність навчально-професійних ситуацій, 
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внутрішні освітні стимули (мотиви) учителів, інноваційне навчання дорослих, 

які сприяють створенню і становленню умов для професійного зростання всіх 

учасників післядипломної підготовки. 

Методологічний блок включає теоретичну основу побудови авторської 

моделі. Окреме місце у нашій моделі посідають підходи,  які так само як і мета, 

впливають на всі інші складові моделі. Методологічними підходами 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів визначено андрагогічний, акмеологічний, аксіологічний, 

інтегративний, компетентнісний, особистісно орієнтований, діяльнісний. 

Детально ці підходи описано у підрозділі 1.3.  

Необхідно зауважити, що цілісне бачення післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів ґрунтується на 

наукових, загальнодидактичних та андрагогічних принципах, які відображають 

суттєві характеристики ефективної підготовки педагогів, що у кінцевому 

результаті приводить до готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу. 

Серед них значущими для нашого дослідження є андрагогічні принципи, що 

зумовлюють неперервність професійного зростання вчителя.  

Змістово-процесуальний блок містить педагогічні умови, періоди 

післядипломної підготовки вчителів та змістову характеристику 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Педагогічними умовами післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів (у підрозділі 

2.2. обґрунтовано ці умови) є: забезпечення мотивації вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; цілеспрямоване наповнення змісту 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи у курсовий період 

творчим компонентом з метою збагачення професійної компетентності 

вчителів про розвиток творчого потенціалу молодших школярів; організація в 

міжкурсовий період навчально-методичного супроводу підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 
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До основних періодів післядипломної підготовки вчителів нами 

віднесено курсовий і міжкурсовий. Особливо варто відзначити, що курсовий 

період стосується навчання вчителів на курсах підвищення кваліфікації в 

ІППО. У міжкурсовий період відбувається практична реалізація та 

удосконалення професійної компетентності вчителів початкової школи у 

процесі його активної участі у творчих групах, районних методичних 

об’єднаннях, відкритих аукціонах педагогічних ідей, школах творчого вчителя, 

центрах педагогічної майстерності, відкритих уроках, авторських семінарах, 

професійних форумах у режимі онлайн тощо.  

Післядипломна підготовка вчителів відбувається упродовж курсового та 

міжкурсового періодах на трьох рівнях з використанням різних форм і методів 

навчання дорослих. Так, формами організації навчання у ІППО і в курсовий, і в 

міжкурсовий періоди були: настановчі сесії (курсовий період), педагогічні 

читання, науково-практичні конференції, тренінги, індивідуальні консультації, 

робота у творчих групах, обговорення передового педагогічного досвіду і 

рекомендацій щодо його впровадження, конкурси педагогічної майстерності, 

проблемно-теоретичні семінари, психолого-педагогічні консиліуми, школа 

професійної майстерності, школа передового досвіду, майстер-класи, прес-

конференції (міжкурсовий період). Серед методів широко застосовувалися 

такі: заохочення, інструктаж, стимулювання, педагогічний коучинг, 

стимулювання і мотивація дослідницько-пошукової діяльності вчителів, 

методи проектів, моделювання ситуацій тощо. 

Зауважимо, що в міжкурсовий період вчителя мали можливість 

відвідувати установи неформальної освіти, брати участь у заходах, що 

відповідають їхнім інтересам: як особистісним, так і професійним. Головним у 

цьому періоді післядипломної підготовки є самоосвітня діяльність учителя, 

самоаналіз його професійної діяльності, розроблення індивідуальної освітньої 

траєкторії з професійного саморозвитку. Серед методів і засобів переважає 

складання методичного портфоліо, розроблення діаграми ідей, презентації 

досвіду, методи інтерактивного навчання. Важливим є те, що цей період у 
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післядипломній підготовці вчителів початкової школи до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів суттєво відрізняє орієнтування вчителя на 

самостійне здобуття, пошук знань у процесі загальних форм навчання 

дорослих у неформальній освіті (лекції-презентації, проблемні семінари, 

тренінги, консультації, відеоконференції, чати, відеочати) і специфічних 

(робота в дискусійних, творчих мікрогрупах за окремими професійними чи 

особистісними напрямами розвитку професійної компетентності вчителя). 

Відзначимо, що пропонована модель передбачала навчально-методичний 

супровід учителів (більш детально він був розглянутий у підрозділі 2.1.).  

В результативно-оцінному блоці моделі конкретизовано компоненти, 

критерії і показники готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, виокремлено й обґрунтовано методи педагогічної 

діагностики, які застосовувались у процесі дослідження, доведено оцінювання і 

визначення рівнів зазначеної готовності. З огляду на з’ясований зміст 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів цей блок містить сукупність компонентів, критеріїв, 

показників і рівнів готовності вчителя початкової школи до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Детально компоненти зазначеної готовності 

обґрунтовано у підрозділі 2.3. 

Зміст мотиваційного компоненту готовності вчителя мав на меті 

розкриття внутрішньої мотивації педагога, самопізнання, налаштування на 

самоспонукання щодо професійного розвитку через застосування методів 

творчої діяльності, зміни системи цінностей, релаксації, ситуативних завдань, 

навчально-педагогічних ігор, аутотренінгів і тренінгів особистісного зростання 

тощо. Зміст процесуального компоненту передбачав презентацію вчителями 

результатів діяльності з розвитку власної професійної компетентності та 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

У діяльності вчителів було сконцентровано увагу на інтерактивних 

методах, які вимагають його творчої активності. Наприклад, активізації 

мислення вчителів як слухачів курсів підвищення кваліфікації сприяло 
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застосування не імітаційних та імітаційних методів навчання дорослих. Серед 

цих методів відповідно до предмету нашого дослідження визначено проблемні 

лекції, практичні заняття із застосуванням комп’ютерних, медіа-, онлайн-

технологій, семінари, тематичні дискусії, групові, індивідуальні консультації, 

ділові ігри творчого спрямування. 

Зміст результативного компоненту готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів полягав у визначенні професійної 

готовності вчителів до педагогічної діяльності. Так, до основних критеріїв 

зазначеної готовності нами віднесено мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-

творчий, професійно-оцінний. Означені критерії схарактеризовані 

показниками: сформованість у вчителів внутрішніх мотивів до підвищення 

кваліфікації і ціннісних орієнтацій; ступінь креативного вирішення навчально-

виховних завдань і творчий підхід до педагогічної діяльності з молодшими 

школярами; професійна підготовленість до педагогічної діяльності і готовність 

до професійного саморозвитку. Для кожного із критеріїв розроблено рівні 

(високий, достатній, низький), а їхнє узагальнення дозволили надати зведену 

характеристику загальним рівням готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Докладніше складники результативно-

оцінного блоку моделі описано у попередньому підрозділі. 

Модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів зображено на рис. 2.5. 

Модель охоплює предметно-процесуальний аспект післядипломної 

підготовки вчителів початкової школи, дає можливість поєднувати етапи 

професійного розвитку педагога. Оскільки системотвірним чинником 

професійної компетентності є цілісна особистість, кінцевим результатом 

моделі нами визначено професійно компетентну особистість вчителя 

початкової школи. З огляду на це вважаємо, що післядипломна підготовка 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів має 

підпорядковуватися певному алгоритму, представленому у вигляді блоків 

моделі. 
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Рис. 2.5. Модель післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів 
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Таким чином, результатом післядипломної підготовки вчителів є 

сформований рівень їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. За допомогою моделі здійснюється розроблення 

стратегічних шляхів формування готовності вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Відзначимо, що упровадження  представленої 

моделі сприятиме якісним змінам у післядипломній підготовці вчителів 

початкової школи, зокрема у формуванні позитивної динаміки готовності 

вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

 

Висновки до другого розділу 

 

Проаналізовано зміст навчальних, навчально-тематичних планів, програм 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, визначено 

проблематику обласних семінарів і творчих груп учителів початкової школи в 

обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти, а також вивчено 

змістове наповнення засідань районних і шкільних методичних об’єднань 

вчителів початкової школи. Узагальнений аналіз тематики модулів 

(«Фундаментальна підготовка», «Професійна (фахова) підготовка», 

«Методична підготовка» тощо), навчально-тематичних планів курсів 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів в обласних інститутах 

післядипломної педагогічної освіти дав можливість зробити висновок, що 

змістове наповнення курсів підвищення кваліфікації не забезпечує належного 

рівня підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. З’ясовано, що у курсовий період післядипломної підготовки вчителів 

початкових класів у процесі вивчення навчальних дисциплін «Інноваційна 

педагогіка» та «Сучасна методика викладання навчальних предметів у 

початковій школі» можливе включення занять з ознайомлення педагогів з 

формами, методами, прийомами розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів у навчально-виховному процесі.  
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Встановлено, що певний інформаційний матеріал з розвитку творчих 

здібностей молодших школярів пропонована у тематиці спецкурсів, які входять 

до навчально-тематичних планів курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів. У планах обласних семінарів і творчих груп для вчителів 

початкової школи не виявлено тем, в яких би розкривалися питання розвитку 

творчих здібностей або творчого потенціалу молодших школярів. 

Основними педагогічними умовами післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу учнів визначено: забезпечення мотивації 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; цілеспрямоване 

наповнення змісту післядипломної підготовки вчителів початкової школи у 

курсовий період творчим компонентом з метою збагачення професійної 

компетентності вчителів про розвиток творчого потенціалу молодших 

школярів; організація в міжкурсовий період навчально-методичного супроводу 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Ці 

умови знаходяться у безпосередньому взaємозв’язку та взаємодоповнюють 

одна одну. З’ясовано, що зазначені педагогічні умови сприяють досягненню 

ефективного комплексного впливу на сформованість компонентів готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу учнів: мотиваційного, 

процесуального і результативного. 

Обґрунтований інструментарій оцінювання готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів відносно кожного з 

компонентів дав можливість зрозуміти змістове наповнення та взаємозв’язок 

між критеріями (мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-творчий, професійно-

оцінний), відповідними показниками (сформованість у вчителя внутрішніх 

мотивів до підвищення кваліфікації і ціннісних орієнтацій; ступінь креативного 

вирішення навчально-виховних завдань і творчий підхід до педагогічної 

діяльності з молодшими школярами; професійна підготовленість до 

педагогічної діяльності і готовність до професійного саморозвитку) і рівнями 

(високий, достатній, низький) зазначеної готовності, упорядкувати ці 

специфічні характеристики оцінного апарату та використати їх у розробленні 



122 
 

моделі післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Виходячи з викладених концептуальних позицій, запропоновано модель 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Визначено структурні блоки моделі (цільовий, 

методологічний, змістово-процесуальний та результативно-оцінний), 

обґрунтовано їх складові. 

Основні результати розділу опубліковано у наукових працях автора [101; 

102; 104] і матеріалах конференцій і форумів [99]. 
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РОЗДІЛ 3 

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

У розділі проаналізовано методику експериментальної перевірки 

ефективності моделі післядипломної підготовки вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, представлено результати констатувального і 

формувально-узагальнювального етапів педагогічного експерименту, 

розроблено навчально-методичні рекомендації з удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

 

3.1. Методика дослідження ефективності моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

 

Перевірку результатів дослідження у педагогіці проводять у ході 

педагогічного експерименту, який поєднує теоретичні, емпіричні і статистичні 

методи вивчення предмета дослідження. У працях С. Гончаренко [47], 

В. Бикова [16], Л. Даниленко [53] педагогічний експеримент визначено як: 

організований процес, що дає можливість визначати зв’язки між 

досліджуваними явищами без порушень їхньої цілісності; якісний аналіз і 

кількісне вимірювання внесених у педагогічний процес змін. 

На основі обґрунтованих у підрозділі 1.2. положень методологічних 

підходів розроблено зміст, етапи, визначено мету, завдання, спрогнозовано 

результат кожного етапу педагогічного експерименту, який реалізовувався 

упродовж 2013–2016 рр. 

Метою педагогічного експерименту є перевірка ефективності 

розробленої моделі та підтвердження визначених педагогічних умов 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів.  
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Досягнення мети здійснювалося через такі завдання: 1) визначення рівнів 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів на 

констатувальному і формувально-узагальнювальному етапах педагогічного 

експерименту; 2) впровадження у післядипломну підготовку вчителів 

початкової школи розроблених формувальних заходів; 3) порівняння та 

узагальнення результатів експерименту з метою підтвердження чи відхилення 

гіпотези дослідження.  

Гіпотеза дослідження наведена у вступі. Загальна логіка дослідно-

експериментальної роботи була вибудована відповідно до мети і завдань 

педагогічного експерименту і передбачала: 

1) визначення етапів дослідження; 

2) поступове проведення підготовчого, констатувального, формувально-

узагальнювального етапів експерименту; 

3) визначення та інтерпретацію кінцевих результатів  дослідження; 

4) розробку навчально-методичних рекомендацій з удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Дослідно-експериментальна робота здійснена на трьох рівнях: на рівні 

закладів післядипломної педагогічної освіти; на рівні РМЦ, районних і 

шкільних МО вчителів початкової школи; на рівні закладів і установ 

неформальної освіти. 

1. На рівні закладів післядипломної педагогічної освіти (базові ОІППО): 

- здійснення аналізу навчальних, навчально-тематичних планів, програм, 

наказів, інформаційних листів, положень про організацію освітнього процесу у 

післядипломній педагогічній освіті; 

- вивчення науково-методичного забезпечення курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи; 

- проведення лекційних і практичних занять з фахової і методичної 

підготовки вчителів початкової школи на курсах підвищення кваліфікації з 
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метою удосконалення їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; 

- впровадження в навчальний процес курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкової школи практико орієнтованих занять з підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

- організація і проведення засідань обласних семінарів і обласних 

творчих груп відповідно до проблематики підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів; 

2. На рівні РМЦ районних і шкільних МО вчителів початкової школи (на 

прикладі Олександрівського РМЦ м. Запоріжжя, Запорізької загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів ғ15, Запорізької міської ради Запорізької області, 

середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ 48 м. Львова):  

- проведення в РМЦ засідань творчих груп; 

- організація, проведення і керівництво засідань шкільного МО вчителів 

початкової школи; 

- підготовка вчителів до участі в конкурсах фахової майстерності, у 

виставках педагогічних інновацій; 

- підготовка вчителів до оформлення і презентації матеріалів 

перспективного педагогічного досвіду.  

3. На рівні закладів і установ неформальної освіти (Українська асоціація 

«Розвивальне навчання», «Академія інноваційного розвитку освіти»): 

- проведення з вчителями початкових класів тренінгових програм, 

семінарів-практикумів, відвідування майстер-класів провідних фахівців з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

- спрямування вчителів на опрацювання спеціалізованої психолого-

педагогічної літератури, на участь у вебінарах з проблем розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Обґрунтуємо детальніше методику ефективного впровадження моделі 

післядипломної підготовки вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів і результати педагогічного експерименту. 
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Підготовчий етап здійснено у 2013 – 2014 рр. Мета цього етапу – 

проаналізувати проблему післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. До основних завдань віднесено: 

1) здійснити аналіз умов, змісту і ставлення вчителів початкової школи до 

післядипломної підготовки; 2) визначити експериментальні бази дослідження; 

3) встановити кількість репрезентативної вибірки респондентів. 

Відповідно до завдань дослідження було використано такі методи: аналіз 

наукової літератури, вивчення навчальних і навчально-тематичних планів з 

підготовки вчителів на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових 

класів у закладах післядипломної педагогічної освіти, аналіз навчально-

методичної документації РМЦ, МО, установ неформальної освіти педагогів, 

використання математичних статистик щодо визначення репрезентативної 

вибірки учасників дослідно-експериментальної роботи.  

Результатом підготовчого етапу стало обґрунтування понятійно-

категоріального апарату дослідження (описано у підрозділі 1.1.), здійснення 

аналізу умов, змісту і ставлення вчителів початкової школи до післядипломної 

підготовки (підрозділ 2.1.); визначення бази дослідно-експериментальної 

роботи. Базами нашої дослідно-експериментальної роботи стали Комунальний 

заклад «Запорізькій інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької 

обласної ради (м. Запоріжжя), Комунальний заклад «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради 

(м. Житомир), Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти 

(м. Ужгород), Українська асоціація «Розвивальне навчання» (м. Київ), 

районний методичний центр Олександрійського району м. Запоріжжя, 

Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів ғ 15 Запорізької міської ради 

(м. Запоріжжя), середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ғ 48 (м. Львів). 

На підготовчому етапі за даними Державної служби статистики України 

(офіційна web-сторінка Державної статистичної служби України 

 http://www.ukrstat.gov.ua), а також Запорізької державної адміністрації [69] у 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Запорізькій області на 2014 р. працювало 3224 вчителя початкової школи. За 

формулою (3.1) : 

1N0025,0

N
n




 
 

(3.1) 

де n – вибірка, а N – генеральна сукупність респондентів [142], 

встановлено, що кількість репрезентативної вибірки повинна складати 386 осіб.  

З’ясовано, що на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

повинно брати участь не менш, ніж 386 вчителів початкової школи, із 

Запорізької області і м. Запоріжжя. Також до вибірки було додано 56 вчителів 

м. Київа, Київської області, Житомирської та Чернігівської областей, які 

підвищували кваліфікацію не тільки в системі післядипломної педагогічної 

освіти, а ще й брали участь у діяльності Української асоціації «Розвивальне 

навчання» на курсах з організації розвивального навчання учнів початкової 

школи. Тому наша вибірка розширилася і склала 442 респондента. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту проведено у 2014 – 

2015 рр. Метою цього етапу було виявлення стану готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, що забезпечується шляхом 

післядипломної підготовки. 

Завданнями констатувального етапу є: 

1) визначення загальних характеристик респондентів; 

2) проведення бесід зі вчителями початкової школи щодо визначення 

їхнього ставлення до підготовки в умовах післядипломної освіти; 

3) добір комплексу діагностичних процедур для визначення рівнів 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів у 

відповідності до визначених критеріїв і показників; 

4) визначення рівнів зазначеної готовності вчителів з використанням 

діагностичних методик; 

5) розподіл респондентів в експериментальну і контрольну групи. 

До основних методів віднесено: анкетування, бесіди, опитування, 

тестування і використання психодіагностичних методик, варіаційний аналіз 
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результатів діагностування. Результат – встановлення рівнів готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, розподіл 

респондентів в експериментальну (ЕГ) і контрольну (КГ) групи. 

У ході бесід зі вчителями нами було визначено їх ставлення до впливу 

видів підготовки у післядипломній освіті на сформованість у вчителя 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, до умов 

проведення післядипломної підготовки. Визначення загальних характеристик 

респондентів здійснено завдяки опитуванню з розділу «Загальні відомості» 

діагностичної картки вчителя початкової школи (додаток З 3). 

Відзначимо, що критерії і показники як складові готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів було обґрунтовано у 

підрозділі 2.3. За допомогою визначених складових у структурі зазначеної 

готовності на констатувальному етапі здійснено діагностування вчителів з 

метою встановлення рівнів їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

За результатами теоретичного аналізу літератури з психолого-

педагогічної діагностики вчителів (Л. Васильченко [30], Н. Лосєва [119], 

О. Лук [178], В. Уруський [232], Н. Фєтіскін [237]) було відібрано методики 

для діагностики показників готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів: 

1) для діагностики мотиваційно-ціннісного критерію зазначеної 

готовності використано методику визначення спрямованості мотивації 

особистості на підвищення кваліфікації та визначення типу цієї мотивації 

(Л. Васильченко [30]) та методику визначення ціннісних орієнтацій вчителя 

(модифікація методики М. Рокича [236]), що визначає змістову характеристику 

спрямованості особистості (додаток В 1); 

2) для діагностики діяльнісно-творчого критерію зазначеної готовності 

використано тест «Самооцінка творчого потенціалу особистості» (Креативний 

ступінь вирішення навчально-виховних завдань, М. Фєтіскін [236]) та 
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методику «Ваш креативний потенціал» (О. Лук [178]), що призначена для 

виявлення творчого потенціалу особистості (додаток В 2); 

3) для діагностики професійно-оцінного критерію використано анкету 

«Готовність до професійного саморозвитку» (Н. Лосєва [119]) і методику 

діагностики професійної підготовленості вчителя до педагогічної діяльності 

(В. Уруський [232]). 

Здійснений теоретичний аналіз наукових досліджень ([7]; [9]; [25]; [28]; 

[83]; [86]; [116]; [127]; [153]; [157]; [164]; [170]; [240]) дозволив конкретизувати 

діагностичний інструментарій щодо оцінювання рівнів сформованості 

показників виявлених критеріїв готовності (табл. 3.1.). 

Таблиця 3.1 

Діагностичний інструментарій для визначення рівнів готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

Критерій Показник Методика 

Мотиваційно-

ціннісний 

- сформованість у вчителів 

внутрішніх мотивів до 

підвищення кваліфікації;  

 

- сформованість ціннісних 

орієнтацій 

Методика визначення спрямованості 

мотивації вчителя на підвищення 

кваліфікації та визначення типу цієї 

мотивації (адаптовано за методикою 

Л. Васильченко); 

Методика визначення ціннісних 

орієнтацій (модифікація методики 

М. Рокича) 

Діяльнісно-творчий - ступінь креативного 

вирішення навчально-

виховних завдань; 

- творчий підхід до 

педагогічної діяльності з 

молодшими школярами 

Тест «Самооцінка творчого 

потенціалу особистості» 

(М. Фєтіскін); 

Методика «Ваш креативний 

потенціал» (О. Лук) 

Професійно-

оцінний 

- професійна підготовленість 

до педагогічної діяльності; 

- готовність до професійного 

саморозвитку 

Анкета «Готовність до професійного 

саморозвитку» (Н. Лосєва);  

Методика діагностики професійної 

підготовленості вчителя до 

педагогічної діяльності 

(В. Уруський) 

 

Методику визначення спрямованості мотивації особистості на 

підвищення кваліфікації та визначення типу цієї мотивації запропоновано для 
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визначення спрямованості дорослих на підвищення кваліфікації, та на підставі 

цього визначення мотивів, якими керується вчитель під час навчання. 

Розроблена М. Рокичем методика визначення ціннісних орієнтацій 

заснована на прямому ранжуванні переліку цінностей [236]. Система ціннісних 

орієнтацій визначає змістову сторону спрямованості особистості і складає 

основу її становлення до навколишнього світу, до інших людей, до себе самої, 

основу світогляду і ядро мотивації. Отже, пропонована методика спрямована 

на вивчення ціннісно-мотиваційної сфери вчителя початкової школи.  

Застосований нами тест «Самооцінка творчого потенціалу особистості» 

[236] дозволяє визначити креативний ступінь вирішення вчителем початкової 

школи навчально-виховних завдань. Методика «Ваш креативний потенціал» 

[178] дозволяє виявити особливості креативного потенціалу вчителів.  

Анкета «Готовність до професійного саморозвитку» [119] спрямована на 

визначення рівня готовності респондента до професійного саморозвитку. 

Методика діагностики професійної підготовленості до педагогічної діяльності 

[232] містить діагностичні блоки (характеризують спрямованість професійної 

підготовки вчителя), склад цих блоків (визначають зміст науково-теоретичної, 

методичної, психолого-педагогічної готовності вчителя), діагностичні 

параметри (показники оцінки підготовленості вчителя), оцінку (у вигляді 

оптимального, достатнього і критичного рівнів). Ця методика дозволяє оцінити 

основні знання і вміння вчителя, які він застосовує у процесі навчання і 

виховання учнів. Кожен з діагностичних параметрів чи блоків оцінюється 

коефіцієнтом, а середній показник коефіцієнтів характеризує професійну 

підготовленість вчителя до педагогічної діяльності. 

Формувально-узагальнювальний етап педагогічного експерименту 

здійснено у 2015 – 2016 рр. Мета цього етапу полягає в упровадженні та 

експериментальній перевірці моделі післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

До основних завдань формувально-узагальнювального етапу віднесено 

такі: 
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1) апробація моделі, проведення в ЕГ заходів з післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів;  

2) визначення та порівняння рівнів готовності респондентів ЕГ і КГ до і 

після проведення зазначених заходів; 

3) узагальнення результатів і формулювання висновків про правомірність 

(або неправомірність) гіпотези дослідження; 

4) розроблення навчально-методичних рекомендацій з удосконалення 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Відповідно до завдань дослідження було використано такі методи: 

діагностування, порівняння, узагальнення, методи перевірки статистичних 

гіпотез. Результатом формувально-узагальнювального етапу є вивчення 

ефективності розробленої моделі і доведення доцільності врахування 

обґрунтованих педагогічних умов післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Це зумовить перевірку 

висунутої гіпотези дослідження. 

Вважаємо, що в межах формувально-узагальнювального етапу нашого 

експерименту необхідним є інтеграція елементів формальної, неформальної 

освіти та самоосвіти у післядипломну підготовку вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Така інтеграція, на нашу думку, дозволяє 

постійно удосконалювати науково-теоретичну, фахову і методичну підготовку, 

сприяти розвитку педагогічної майстерності, збагаченню загальнокультурного 

і професійного рівня педагогів. 

Проаналізуємо результати констатувального етапу педагогічного 

експерименту. Результати діагностування респондентів за мотиваційно-

ціннісним критерієм подано у табл. К 1 додатку К.  

Зведені результати діагностування вчителів початкової школи з метою 

встановлення спрямованості мотивації на підвищення кваліфікації і визначення 

типу цієї мотивації та обчислювання рангів узагальнено в табл. 3.2. 
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Таблиця 3.2 

Зведені результати діагностування вчителів початкової школи щодо 

визначення спрямованості мотивації на розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів 

Мотивація Особистісна Суспільна Економічна Несуттєва 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Кількість виборів 113 25,57 135 30,54 77 17,42 117 26,47 

Ранг 3 1 4 2 

 

З’ясовано, що діагностування спрямованості мотивації вчителів 

початкової школи на підвищення кваліфікації та визначення типу цієї 

мотивації дозволили стверджувати, що у більшості педагогів (30,54 %) 

виявлена суспільна спрямованість (ранг 1). Така мотивація характеризує 

респондентів як осіб, що спрямовані на суспільне визнання власних 

професійних досягнень, наполегливі у досягненні суспільно значущих цілей, у 

них наявна пошукова активність, вони здатні до критичного оцінювання 

одержаної інформації. Такі респонденти у підвищенні кваліфікації керуються 

суспільними, колективними інтересами, їх відрізняє спрямованість на 

поліпшення роботи колективу. На другому місці (ранг 2) знаходиться 

суспільна мотивація, за нею розташовані особистісні мотиви (ранг 3) і на 

останньому місці (ранг 4) знаходиться економічна мотивація.  

Отримані результати свідчать про необхідність проведення роботи з 

вчителями початкової школи у післядипломній освіті щодо удосконалення 

їхньої особистісної мотивації до підвищення кваліфікації і зниження показника 

несуттєвих мотивів, що спрямовують тип цієї мотивації. 

Домінуюча спрямованість ціннісних орієнтацій вчителів початкової 

школи дає можливість визначити ступінь залучення їх у професійну діяльність, 

схарактеризувати їхню творчу активність. Зведені результати діагностування 

респондентів щодо виявлення ціннісних орієнтацій надано в табл. К 2 – К 3 

додатку К. Серед термінальних цінностей важливе значення для вчителів 

початкової школи мають «впевненість» (ранг 1) і «свобода» (ранг 2). Ці 
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цінності, на нашу думку, відображають ставлення педагогів до професійної 

діяльності загалом. Така цінність, як «матеріально забезпечене життя», має 

4 ранг, «творчість і розвиток» отримали 7 ранг, «професіоналізм» – 5 ранг, 

останній ранг віддано «продуктивному життю». На нашу думку, це свідчить 

про недостатнє розуміння вчителями результативності навчання у 

післядипломній освіті. 

Серед інструментальних цінностей респонденти визначили 

«незалежність» (ранг 1), «ефективність» (ранг 2), «вміння спілкуватися» (ранг 

3), «відповідальність» (ранг 12), «старанність» (ранг 13) як незначущі, а на 

останньому місці – «чесність та справедливість». Цікавим, на нашу думку, є те, 

що «незалежність» визначена вчителями як найважливіша інструментальна 

цінність. Було уточнено в ході бесід з вчителями цей вибір і встановлено, що 

педагоги прагнуть мати певну свободу щодо вибору форм і методів 

підвищення кваліфікації з метою формування готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Підкреслимо, що результативність навчання 

педагогів у післядипломній освіті слід визначати за допомогою ефективності 

пропонованих навчальних дій. 

Зауважимо, що здійснений якісний аналіз результатів діагностування 

розкриває ієрархію особистісно-професійних цінностей, які вчитель початкової 

школи розглядає як норми професійної і особистісної поведінки. Отримані 

результати свідчать про те, що зі вчителями початкової школи необхідно 

проводити заходи, які б дозволяли корегувати і підвищувати їхню готовність 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Необхідно відзначити, що обґрунтування кількісних показників 

мотиваційно-ціннісного критерію з метою визначення коефіцієнтів подано у 

табл. К 1 додатку К. 

Результати рівнів готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів за мотиваційно-ціннісним критерієм на констатувальному 

етапі узагальнено в табл. 3.3. 
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Таблиця 3.3 

Кількісні показники результатів респондентів за мотиваційно-

ціннісним критерієм на констатувальному етапі 

Рівні 

Показник 

Низький Достатній Високий Разом 

Кількість 117 212 113 442 

У % 26,47 47,96 25,57 100 

 

Аналіз результатів діагностування дозволяє стверджувати, що більшість 

учителів початкової школи (47,96 %) мають достатній рівень готовності до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів за мотиваційно-ціннісним 

критерієм. Суттєва перевага цього рівня пояснюється тим, що на сучасному 

етапі серед зазначеної категорії вчителів дуже поширеним є навчання в умовах 

неформальної освіти з метою розвитку окремих видів професійних 

компетенцій.  

Для визначення рівнів сформованості готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів за діяльнісно-творчим критерієм нами 

складено таблицю зведених результатів діагностування (табл. К 3 додатку К). 

Встановлено, що за тестом «Самооцінка творчого потенціалу особистості» 

високий рівень самооцінки мають 76 (17,19 %) вчителів початкової школи, 

достатній рівень – 254 (57,47 %), а низький – 112 (25,34 %) респондентів. 

Встановлено, що більшість учителів початкової школи мають якості, що 

дозволяють виконувати творчу діяльність. Ці респонденти орієнтовані на успіх, 

але мають певні перепони щодо розвитку творчої активності, що призводять до 

деструкції творчої особистості педагога. Зауважимо, що чверть респондентів 

має низький рівень самооцінки творчого потенціалу і тільки 17,19 % вчителів 

визначають у себе високий рівень. 

Результати діагностування за методикою «Ваш креативний потенціал» 

довели, що 85 (19,23 %) респондентів мають високий рівень креативного 

потенціалу, 247 (55,88 %) – достатній рівень, в 110 (24,89 %) – низький рівень. 
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З’ясовано, що більше половини вчителів початкової школи мають 

достатній рівень креативного потенціалу, що свідчить про існування достатньої 

здатності педагогів до підвищення рівнів готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 

Відзначимо, що обґрунтування кількісних показників діяльнісно-

творчого критерію з метою визначення коефіцієнтів, надано у табл. К 3 

додатку К). Кількісні показники результатів діагностування вчителів 

початкової школи за діяльнісно-творчим критерієм узагальнено в табл. 3.4. 

Здійснений аналіз результатів діагностування дозволяє стверджувати, що 

більшість вчителів початкової школи (57,47 %) мають достатній рівень 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів за діяльнісно-

творчим критерієм. Домінування цього рівня пояснюється тим, що питанню 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів у сучасній вітчизняній 

початковій школі приділяють значну увагу. Наприклад, існує багато 

навчально-методичних розробок для використання творчих завдань з 

молодшими школярами на уроках з української мови, математики, 

природознавства тощо. 

Таблиця 3.4 

Кількісні показники результатів респондентів за діяльнісно-творчим 

критерієм на констатувальному етапі 

Рівні 

Показник 

Низький Достатній Високий Разом 

Кількість 144 254 110 442 

У % 32,58 57,47 24,89 100 

 

З метою визначення рівнів готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів за професійно-оцінним критерієм було 

проведено анкетування «Готовність до професійного саморозвитку» і 

застосовано методику «Діагностика професійної підготовленості до 

педагогічної діяльності» (табл. К 4 додатку К). 
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За результатами анкетування респондентів встановлено, що високий 

рівень готовності до професійного саморозвитку мають тільки 9,96 % вчителів, 

достатній рівень – 31,22 %, а низький – 58,82 %. Встановлено, що більшість 

педагогів неготова до професійного саморозвитку. 

Результати діагностування за методикою «Діагностика професійної 

підготовленості до педагогічної діяльності» свідчать, що майже однакова 

кількість вчителів початкової школи має низький (45,25 %) і достатній 

(42,08 %) рівні складових професійної підготовленості до педагогічної 

діяльності. Респондентів з високим рівнем визначено тільки 12,67 %. Отримані 

результати засвідчують наявну проблему удосконалення як готовності вчителів 

до професійного саморозвитку, так і їхньої професійної підготовленості до 

педагогічної діяльності. 

Обґрунтування кількісних показників професійно-оцінного критерію з 

метою визначення коефіцієнтів, подано у табл. К 4 додатку К. Кількісні 

показники результатів діагностування вчителів початкової школи за 

професійно-оцінним критерієм узагальнено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Кількісні показники результатів респондентів 

 за професійно-оцінним критерієм на констатувальному етапі 

 

Здійснений аналіз узагальнених результатів діагностування за 

професійно-оцінним критерієм дозволяє стверджувати, що більшість учителів 

початкової школи (52,04 %) мають низький рівень готовності до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів за цим критерієм. Показник 

достатнього рівня складає 36,65 %, а показник високого рівня – 11,31 %. 

Означене засвідчує проблему наявної у респондентів недостатньої готовності 

Рівні 

Показник 

Низький Достатній Високий Разом 

Кількість 230 162 50 442 

У % 52,04 36,65 11,31 100 



137 
 

до професійного саморозвитку і незначних показників складових професійної 

підготовленості до педагогічної діяльності. 

Зведені результати визначення рівнів готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів за кожним із критеріїв на 

констатувальному етапі наведено у табл. 3.6.  

На констатувальному етапі з’ясовано, що 47,96 % вчителів початкової 

школи мають достатній рівень мотиваційно-ціннісного критерію готовності до 

розвитку творчого потенціалу учнів. На такому ж рівні у 57,47 % педагогів 

встановлено діяльнісно-творчий критерій зазначеної готовності, а на низькому 

рівні у більшості вчителів (52,04 %) відзначено професійно-оцінний критерій.  

Одержані результати дозволяють стверджувати, що в післядипломній 

підготовці вчителів початкової школи варто приділяти увагу вдосконаленню 

їхніх професійних умінь і навичок з розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. 

Таблиця 3.6 

Зведені результати рівнів готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів на констатувальному етапі 

 
Критерій 

Рівень 

Мотиваціно-ціннісний Діяльнісно-творчий Професійно-оцінний 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Низький 117 26,47 114 25,79 230 52,04 

Достатній 212 47,96 254 57,47 162 36,65 

Високий 113 25,57 74 16,74 50 11,31 

Разом 
442 100 442 100 442 100 

 

Зведені результати діагностування на констатувальному етапі 

експерименту дозволили побудувати гістограму рівнів готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів зображено на рис. 3.1. 
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Рис. 3.1. Рівні готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів на констатувальному етапі 

З’ясовано, що за на констатувальному етапі за середніми показниками 

високий рівень готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів за всіма критеріями мають 17,87 % респондентів. Достатній рівень 

(середній показник) встановлено у 47,36 % респондентів, а середній показник 

низького рівня визначено у 34,77 % вчителів початкової школи. Отримані 

результати свідчать про значну кількість респондентів з середнім показником 

достатнього рівня зазначеної готовності. Зазначимо, що майже у 2 рази 

кількість респондентів з середнім показником низького рівня більше, ніж 

кількість учителів з середнім показником високого рівня.  

Таким чином, за результатами констатувального етапу експерименту 

можна зробити висновки, що післядипломна підготовка вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів потребує вдосконалення і можлива за 

умови поєднання формальної, неформальної освіти і самоосвіти педагогів.  

Завданням констатувального етапу педагогічного експерименту було 

проведення розподілу респондентів до контрольних і експериментальних груп. 

До складу зазначених груп увійшли 411 вчителів початкових шкіл (з них: 204 
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осіб – експериментальна група, 207 осіб – контрольна група). Зауважимо, що 

відібрані вчителя мали досвід самоосвітньої діяльності з організації розвитку 

творчого потенціалу молодшого школяра. 

З метою визначення однорідності ЕГ і КГ респондентів щодо середніх 

значень критеріїв готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів було сформульовано дві гіпотези: 

Но: різниця середніх значень критеріїв готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів експериментальної і контрольної 

груп несуттєва. 

Н1: різниця середніх значень критеріїв готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів експериментальної і контрольної 

груп достатньо значуща. 

З метою перевірки статистичної гіпотези щодо середніх значень для двох 

незалежних вибірок використовуємо t - критерій Стьюдента, який 

обчислюється за формулою (3.2) [46, с. 268]: 

 

   

















2121

21 11

2

11

NNNN

DNDN

YX
t

YX

   (3.2), 

 
       де X  та Y  – вибіркові середні для ЕГ та КГ; 

1N  і 2N  – кількість респондентів у ЕГ і КГ відповідно; 

XD
 і YD

 – вибіркові дисперсії для ЕГ і КГ. 

Ступінь свободи для визначення критичних значень 2n, 21 nt  щодо двох 

груп респондентів дорівнює 409 (204 + 207 – 2 = 409). Критичне значення t -

критерія Стьюдента на рівні значущості ρ = 0,05 дорівнює 1,965. За 

результатами табл. Л 6 додатку Л встановлено, що критичне значення t - 

критерія Стьюдента більше, ніж розрахункове за кожним із критеріїв: для 

мотиваційно-ціннісного критерію tкритичне (1,965) > tрозрахункове (–1,25); для 

діяльнісно-творчого критерію tкритичне (1,965) > tрозрахункове (0,16);для професійно-
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оцінного критерію tкритичне (1,965) > tрозрахункове (0,83).  

Отримані результати перевірки гіпотези свідчать про те, що нульова 

гіпотеза не спростовується, а обидві вибірки належать до однієї генеральної 

сукупності, що дає підстави для твердження щодо несуттєвої різниці середніх 

значень критеріїв готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів експериментальної і контрольної груп. За статистичними 

розрахунками доведено, що всі вчителі початкової школи на початок 

формувально-узагальнювального етапу мають однакові потенційні можливості 

для участі в експерименті. 

Таким чином, опрацьовані результати констатувального етапу є 

підґрунтям проведення формувально-узагальнювального етапу педагогічного 

експерименту. 

 

3.2. Організація і проведення формувально-узагальнювального 

етапу експерименту 

 

У зв’язку з експериментальною перевіркою моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів і 

підтвердженням правомірності гіпотези дослідження формувально-

узагальнювальний етап педагогічного експерименту в ЕГ вчителів було 

проведено в такій послідовності: 

1) на рівні формальної освіти у курсовий та міжкурсовий періоди 

післядипломної підготовки: 

а) проведення лекційних і практичних занять на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів у КЗ «ЗОІППО» ЗОР в ЕГ за темами 

«Мета використання розвивального навчання у початковій школі», «Технологія 

розвивального навчання у початковій школі», «Основні питання методики 

викладання рідної мови», «Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів» 

(для вчителів КГ заняття проводилися за традиційною тематикою курсів);  
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б) проведення в ЕГ майстер-класу «Традиційні і розвивальні технології 

навчання учнів початкової школи» в межах спецкурсу (в КГ такий майстер-

клас на заняттях зі спецкурсу не проводився); 

в) підготовка і проведення в ЕГ семінару-практикуму «Напрями і форми 

збагачення педагогічного досвіду вчителів початкової школи в умовах 

неформальної освіти» (додаток Д). У КГ цей семінар-практикум не проводився; 

г) організація і проведення у міжкурсовий період для ЕГ вчителів 

початкової школи Запорізького регіону спеціальних семінарів обласного рівня 

з окремих проблем сформованості їхньої готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів: «Реалізація Державного стандарту початкової 

загальної освіти в підручниках з природознавства для четвертого класу», 

«Оновлення змісту початкової освіти на основі впровадження Державного 

стандарту: реалії та перспективи», «Дидактичні вимоги до організації 

контрольно-оцінювальної діяльності вчителя початкових класів» («Діяльнісне 

навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в освіті»; «Інтерактивні 

методи навчання на уроках математики у початковій школі») (додаток Е 1) і 

обласних творчих груп: «Формування управлінської культури керівників 

закладів освіти», «Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі 

у конкурсах фахової майстерності» (додаток Е 2). Відзначимо, що вчителі КГ 

брали участь в інших за тематикою обласних семінарах і творчих групах; 

д) організація і проведення з вчителями ЕГ Олександрівського РМЦ 

м. Запоріжжя занять творчої групи «Активізація пізнавальної діяльності учнів 

початкових класів на заняттях з предмету «Я у світі» шляхом застосування 

сучасних педагогічних технологій, практичних методів та прийомів навчання» 

(додаток Ж, рис. Ж 1). Зауважимо, що вчителі КГ у цій творчій групі участі не 

брали; 

є) організація і проведення засідань з вчителями ЕГ в межах шкільного 

МО вчителів початкової школи Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ғ15, Запорізької міської ради Запорізької області: «Я – творчий 

вчитель», «Творчий вчитель – творчий учень», «Розробка творчих вправ до 
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уроків літературного читання», «Комбіновані контрольні роботи. Творчі 

завдання». Вчителі КГ у цих засіданнях участі не брали; 

ж) підготовка вчителів ЕГ до участі в конкурсах фахової майстерності, у 

виставках педагогічних інновацій: «Мій кращий урок», «Творчий учитель – 

обдарований учень». Зазначимо, що вчителі КГ у цих конкурсах участі не 

брали;  

з) підготовка вчителів ЕГ до оформлення і презентації їхнього 

перспективного педагогічного досвіду з розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів (на прикладі власних матеріалів за темою «Проблема 

формування свідомого відношення молодших школярів до навчального 

процесу на уроках української мови для підвищення якості засвоєння 

навчального матеріалу» (додаток Ж)). Вчителі КГ також мали можливість 

презентувати власний перспективний педагогічний досвід, але за іншою 

спрямованістю; 

2) на рівні неформальної освіти для ЕГ вчителів, що є учасниками 

Української асоціації «Розвивальне навчання»: 

а) тренінг «Готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів» (додаток З 1);  

б) постійно діючі консультації, тематичні вебінари на тему «Розвиток 

творчого потенціалу в системі розвивального навчання», «Розвивальне 

навчання на уроках математики» (додаток З 2); 

в) розроблено і впроваджено для вчителів ЕГ навчально-методичний 

супровід їхньої післядипломної підготовки до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Для вчителів КГ цей супровід не реалізовувався; 

3) у форматі організації самоосвіти респондентів ЕГ дисертантом було 

проведено заходи («Введення у шкільне життя», «Навчання без оцінки», 

«Уміння вчитися – ключова компетентність молодшого школяра») з 

мотивування вчителів на опрацювання спеціалізованої психолого-педагогічної 

літератури, на участь у вебінарах з проблем розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Відзначимо, що з респондентами КГ таких 
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цілеспрямованих заходів не проводилося, але вони також мали певний інтерес 

до самоосвітньої діяльності. 

Обґрунтуємо специфіку заходів в ЕГ з удосконалення готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів у курсовий і 

міжкурсовий періоди післядипломної педагогічної освіти. У базовому для 

нашого дослідження закладі (КЗ «ЗОІППО» ЗОР) у ЕГ вчителів початкової 

школи на лекційних і практичних заняттях на курсах підвищення кваліфікації 

нами було наголошено на важливості посилення критичного аналізу 

навчального матеріалу, формуванні критичного оцінювання та творчого 

ставлення до інформації, захисту від негативних психологічних проявів у 

професійній взаємодії вчителя з молодшими школярами, ролі творчої 

діяльності у розвитку сучасного учня молодшого шкільного віку, соціалізації 

дітей. Зазначене, на нашу думку, допоможе вчителям у процесі підготовки до 

занять у початковій школі з розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

Проілюструємо приклади завдань, що використовувалися в ЕГ за 

авторською моделлю післядипломної підготовки вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Наведемо фрагмент практичного заняття для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи на тему «Основні питання методики 

викладання рідної мови». Фрагмент присвячений моделюванню навчальних 

ситуацій (ситуації-оцінки, ситуації-проблеми, ситуації-ілюстрації тощо). 

Учителям початкової школи запропоновано завдання щодо моделювання 

за певною схемою уроку рідної мови з розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Схема така: «На уроках у початковій школі передбачені 

різнорівневі завдання: 1) завдання на розпізнавання; 2) репродуктивні 

завдання; 3) конструктивно-варіативні завдання; 4) творчі завдання». 

Виконання цього завдання передбачає врахування етапності дій педагогів: від 

актуалізації раніше опанованих знань, умінь і навичок про об’єкт, що 

моделюється (у нашому випадку – це урок рідної мови в початковій школі), до 

усвідомлення неможливості виконати завдання за іншим алгоритмом (схема 
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стала і не має змін), вибору моделі уроку з уже відомих, насамкінець – аналіз і 

перевірка отриманого результату (побудований урок) і включення його у 

власну «скарбничку» професійної діяльності. 

Основними формами і методами  навчання на майстер-класі «Традиційні 

і розвивальні технології навчання учнів початкової школи» у ЕГ були: 

практичні завдання, моделювання ситуації, обговорення, дискусія, метод 

проектів, діяльнісний метод. Розглянемо приклади навчальних тем з 

математики на основі використання діяльнісного методу. 

Результатом проведення з вчителями ЕГ майстер-класу «Традиційні і 

розвивальні технології навчання учнів початкової школи» стало створення 

пакету навчальних презентацій у форматі Presi («Мій педагогічний досвід», 

«Рослинний світ України» («Природознавство» 4 клас), «Таблиця множення на 

3» («Математика» 2 клас), «Площа. Вимірювання площі» («Математика» 4 

клас), «Дикі та свійські тварини» («Природознавство» 1 клас). 

На заняттях у курсовий період нами було запропоновано проведення для 

вчителів початкової школи ЕГ семінару-практикуму на тему «Напрями і форми 

збагачення педагогічного досвіду вчителів початкової школи в умовах 

неформальної освіти» (додаток Е). Це дало можливість розширити уявлення 

педагогів про форми і методи післядипломної підготовки. Метою семінару-

практикуму було ознайомлення респондентів ЕГ з напрямами і формами 

удосконалення готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. На цьому занятті з педагогами розглядалися сучасні форми і методи 

роботи з молодшими школярами, аналізувалися відповіді на такі питання: 

1. Які саме методичні знання, на вашу думку знадобляться вам при 

роботі з розвитку творчого потенціалу молодших школярів? Для чого? 

2. Які з відомих видів методичної роботи в школі вам знайомі? Чи 

використовувались вони під час навчання в умовах неформальної освіти? 

3. Можливо, необхідно внести якісь зміни у форми роботи, час, виклад 

матеріалу у неформальній освіті педагогів з їхньої підготовки до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів? 
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4. У яких формах виконується вчителем розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів на заняттях у початковій школі? 

Зміст запропонованих запитань учасникам підготовленого і проведеного 

на формувально-узагальнювальному етапі експерименту семінару-практикуму 

свідчить про те, що післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів вимагає суттєвого оновлення, корегування 

тематики навчальних занять. У зв’язку з цим така підготовка потребує 

впровадження форм активного навчання педагогів, тренінгів з розвитку різних 

видів готовності вчителів початкової школи до навчально-виховної роботи з 

молодшими школярами, семінарів-практикумів щодо професійного розвитку, 

рольових і ділових ігор, аналізу професійних ситуацій, квест-технологій, 

професійних дискусій тощо. 

Упровадження розробленої нами моделі післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів передбачало 

інтеграцію у навчальний процес курсів підвищення кваліфікації  рефлексивних 

форм, методів та засобів навчання педагогів з метою удосконалення готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

У міжкурсовий період післядипломної підготовки вчителів ЕГ до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів нами було активізовано 

роботу в районних і шкільних МО вчителів початкової школи. Зауважимо, що 

в загальноосвітніх школах діють МО вчителів початкових класів, основним 

напрямом роботи яких є ознайомлення з психолого-педагогічними проблемами 

педагогічної взаємодії з молодшими школярами, використанням інноваційних 

методів і технологій у навчально-виховному процесі початкової школи. 

Наведемо приклад діяльності творчого об’єднання вчителів початкової 

школи Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ғ 15 Запорізької 

міської ради Запорізької області «Активізація пізнавальної діяльності учнів 

початкових класів на заняттях з предмету «Я у світі» шляхом застосування 

сучасних педагогічних технологій, практичних методів та прийомів навчання». 

Метою роботи вчителів ЕГ у цьому об’єднанні було обговорення питань 
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особистісного розвитку учнів, форм і методів формування їхніх соціальних і 

життєвих компетентностей на основі поетапного засвоєння різних видів 

соціального досвіду, а також вивчення сучасних технологій розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів на заняттях у початковій школі. 

Результативність впровадження технологій розвивального навчання у 

початкову школу щодо розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

підтверджена розробкою вчителями загальноосвітньої школи ғ 15 

м. Запоріжжя разом з учнями анімаційного фільму «Україна – це ми» (рис. Е 2 

в додатку Е). Цей фільм, як зазначали автори, пропагує важливість життя дітей 

у повній щасливій родині, стверджує загальнолюдські цінності. У зв’язку з цим 

нами був організований перегляд цього фільму та обговорення зі слухачами 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової школи щодо використання 

інформаційних і телекомунікаційних технологій у навчально-виховному 

процесі початкової школи, їхній ролі в розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Оцінюючи результат діяльності вищезазначеного творчого об’єднання 

вчителів початкової школи, можна стверджувати, що викладання вчителями 

матеріалу на уроках з використанням інновацій сприяє розв’язанню таких 

актуальних проблем у навчанні молодших школярів, як: активізація 

аналітичного мислення дітей; розвиток у них дослідницьких навичок; 

збагачення світогляду; формування творчих здібностей. Виходячи із специфіки 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів на уроках у початковій 

школі, вчителям варто використовувати такі найбільш поширені інновації, як: 

особистісно-орієнтовані технології навчання; проблемне навчання; технологію 

розвитку «критичного мислення»; інформаційно-комунікаційні технології; 

проектні та дослідницькі методи в навчанні; технологію використання в 

навчанні ігрових методів: рольових, ділових і інших видів навчальних ігор; 

інтерактивні технології навчання. 

Зазначимо, що завданнями міжкурсового періоду післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів є не 
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лише неперервне удосконалення їхньої готовності до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, а ще й науково-методична підготовка до 

участі у різних конкурсах фахової майстерності на районному (міському), 

обласному та державному рівнях. Тому вчителі ЕГ брали участь у конкурсах 

«Мій кращий урок», «Творчий учитель – обдарований учень», у 

Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року», у виставках педагогічних інновацій 

«Сучасна освіта і інновації» тощо. 

Окремої уваги заслуговує післядипломна підготовка вчителів з розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів в умовах неформальної освіти. 

Проаналізуємо більш детальніше заходи неформальної освіти для ЕГ вчителів. 

У форматі неформальної освіти ЕГ вчителів початкової школи нами 

розроблено тренінг на тему «Готовність вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів» (додаток З).  

Метою тренінгу є сформованість готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. Визначено завдання тренінгу: 

1) набуття вчителями комунікативних умінь та навичок ефективної 

навчальної взаємодії; 

2) формування у вчителів вмінь та навичок творчої роботи у команді; 

3) демонстрація можливостей використання творчого потенціалу 

особистості вчителя при вирішенні професійних проблем, а також при 

досягненні особистих і професійних цілей; 

4) ознайомлення вчителів з організацією розвитку творчого потенціалу 

учнів молодшого шкільного віку та апробація їх у тренінговій групі; 

5) підвищення у вчителів рівня власної самооцінки через набуття 

впевненості в собі; 

6) оволодіння вчителями прийомами психологічного розвантаження та 

саморегуляції емоційних станів.  

Тренінг розрахований на дві дводенні сесії. Сесія – це два дні по три 

заняття (кожне заняття – це дві академічні години).  Кожне із занять має свою 

тему, мету, завдання і результат. Вправи та ігри, включені до тренінгової 
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програми, були частково розроблені нами, а частково запозичені у авторів 

соціально-психологічних тренінгів: Л. Карамушки [80], Н. Софій [211]. 

До структурних компонентів розробленого нами тренінгу належать такі: 

тренінгові вправи, елементи суфі-коучингу, рольові та ділові ігри, дискусії, 

диспут, міні-лекції, робота в парах, робота в малих групах, вправи розминки. 

Опис тренінгових вправ для вчителів початкової школи здійснюється за 

схемою: алгоритм проведення вправи → її психолого-педагогічний зміст → 

обговорення. Запропонована програма тренінгу розрахована на вчителів 

початкової школи, кількість учасників у групі складала 8 – 16 осіб. Зміст 

тренінгових занять викладено у додатку З. Тренінг має чотири тематичних 

блоків, які відповідають темам занять: 

1. Блок «Знайомство в групі». 

2. Блок «Творча робота в команді». 

3. Блок «Розвиток творчого потенціалу».  

4. Блок «Підведення підсумків».  

Охарактеризуємо заняття в кожному блоці. 

Заняття 1 «Знайомство». Мета: охарактеризувати зміст тренінгової 

роботи вчителів початкової школи. Завдання: ознайомити вчителів з правилами 

роботи; сприяти формуванню мотивації до тренінгових занять; здійснити 

знайомство учасників та налагодження позитивного емоційного фону в групі.  

Заняття 2 «Пізнай себе». Мета: здійснити саморозкриття та самоаналіз 

особистості вчителя. Завдання: сприяти підвищенню рівня само оцінювання 

вчителів; формувати у педагогів здатність до самоаналізу. Результат: 

саморозкриття вчителів, підвищення рівнів їхньої самооцінки, сформованість  

у педагогів здатністі до самоаналізу.  

Заняття 3 «Мої партнери». Мета: вивчення особистісних і професійних 

якостей і властивостей учасників тренінгу. Завдання: ознайомити вчителів із 

механізмами правильного сприймання та розуміння партнерів; розвивати 

емпатичні здібності вчителів. Результат: усвідомлення кожним вчителем себе 

як суб’єкта партнерської взаємодії.  
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Заняття 4 «Ефективна взаємодія у спілкуванні». Мета: удосконалення 

комунікативних навичок учителів. Завдання: розвивати навички 

міжособистісної взаємодії у педагогів; створити сприятливе соціальне 

середовища для міжособистісного спілкування вчителів. Результат: набуття 

вчителями досвіду ефективної взаємодії у міжособистому спілкуванні.  

Заняття 5–6 «Творча робота в команді». Мета: сприяти розвитку вміння 

вчителів працювати в команді, разом вирішувати професійні завдання. 

Завдання: створити умови для роботи педагогів у команді; сприяти 

сформованості у вчителів командних методів продуктивної взаємодії. 

Результат: розвиненість у вчителів командних методів реалізації тематичних 

проектів.  

Заняття 7–8 «Розвиток творчого потенціалу молодших школярів у 

діяльності вчителя початкової школи». Мета: ознайомити вчителів з 

психолого-педагогічними особливостями розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Завдання: проінформувати вчителів щодо специфіки 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів; сприяти сформованості у 

вчителів мотивації до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Результат: сформована у вчителів мотивація до розвитку творчого потенціалу 

молодшого школяра. 

Заняття 9–10 «Урок у початковій школі». Мета: здійснити аналіз уроків у 

початковій школі. Завдання: укласти конспект уроку з розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів; проаналізувати у малих групах методи 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, що використовуються на 

уроці. Результат: сформованість у вчителів умінь і навичок проектування  

уроків з розвитку творчого потенціалу молодших школярів у початковій школі. 

Заняття 11–12 «Підводимо підсумки». Мета: усвідомлення  вчителями 

отриманого в ході тренінгу досвіду. Завдання: підведення підсумків 

тренінгової роботи; закріплення вчителями отриманих на попередніх заняттях 

знань, умінь, навичок; обмін враженнями від роботи в команді та від тренінгу в 

цілому (що сподобалось, запам’яталось, вразило, допомогло, а що – ні). 
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Результат: визначення ефективності тренінгової роботи з вчителями початкової 

школи щодо сформованості їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. 

Таким чином, проаналізувавши зміст і структуру тренінгових занять, 

можна зробити висновок, що професійний педагогічний тренінг є формою 

навчання педагогів в умовах неформальної освіти, спрямованою на 

стимулювання пізнавальної активності, навчальної і самоосвітньої діяльності 

вчителів. Результативність такої форми зумовлена усвідомленням, розумінням 

та формуванням певних професійних компетенцій. Специфіка пропонованого 

тренінгу як організації групової діяльності вчителів початкової школи в умовах 

неформальної освіти визначається змістом і структурою тренінгових занять, 

коли у штучних умовах шляхом багаторазового відтворення і проживання 

проблемних ситуацій вчителем здійснюється аналіз, самоаналіз та подальше 

вирішення цих ситуацій.  

Відзначимо, що самоосвітня діяльність учителів ЕГ початкової школи 

стосувалася опрацювання психолого-педагогічної літератури з проблеми 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів (наприклад праці 

М. Коновальчук [90], В. Рибалки [191], статті Т. Довгої [56; 57], 

М. Марусинець [133] та ін.), участі у вебінарах з розроблення уроків у 

початковій школі за програмою розвивального навчання. 

Упровадження авторської моделі післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів зумовило  необхідність 

розроблення навчально-методичного забезпечення такої підготовки. Нами 

запропоновано програму тренінгу «Готовність вчителя до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів», конспект семінару-практикуму на тему 

«Напрями і форми збагачення педагогічного досвіду вчителів початкової 

школи в умовах неформальної освіти», конспекти занять творчого об’єднання 

вчителів початкової школи у структурі РМЦ на тему «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів початкових класів на заняттях з предмету «Я у світі» шляхом 

застосування сучасних педагогічних технологій, практичних методів та 
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прийомів навчання», конспекти уроків з розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів для вчителів. 

Таким чином, проведення формувально-узагальнювального етапу стало 

підґрунтям для аналізу та інтерпретації отриманих результатів педагогічного 

експерименту, яким присвячено наступний підрозділ.  

 

3.3. Аналіз та інтерпритація результатів педагогічного експерименту 

 

З метою експериментальної перевірки ефективності моделі 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів дослідно-експериментальна робота проводилася на базі КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, КЗ «Житомирського ОІППО» ЖОР, Української асоціації 

«Розвивальне навчання». 

Заголом до експериментальної роботи було залучено 411 вчителів 

початкової школи. Експериментальну групу (ЕГ) склали 204 вчителів, які 

проходили курси підвищення кваліфікації у КЗ «ЗОІППО» ЗОР і відвідували 

семінар-практикум з розвитку творчого потенціалу молодших школярів у 

курсовий період. У міжкурсовий період ці педагоги брали участь у роботі 

обласних методичних семінарів, творчих груп. Також до складу ЕГ увійшли 

такі вчителя початкової школи, які: 1) проходили навчання в Українській 

асоціації «Розвивальне навчання»; 2) брали участь у діяльності творчих груп 

РМО Олександрійського району м. Запоріжжя; 3) активно співпрацювали у 

шкільному МО загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів ғ 15 м. Запоріжжя. 

До контрольної групи (КГ) респондентів увійшло 207 вчителів, які 

проходили курси підвищення кваліфікації у КЗ «ЗОІППО» ЗОР і 

Житомирському ОІППО за стандартними навчальними планами курсового 

навчання вчителів початкової школи. 

Для перевірки гіпотези дослідження реалізація кожної з визначених у 

підрозділі 2.2. педагогічних умов супроводжувалася впровадженням 

спеціально організованого навчання вчителів початкової школи у контексті 
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формальної та неформальної освіти. Так, реалізація першої умови щодо 

забезпечення мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів здійснювалася завдяки використанню інтерактивних форм і методів 

навчання педагогів, активізації ігрового інтересу вчителів в освітньому процесі 

з метою формування їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів.  

Реалізацію другої умови щодо цілеспрямованого наповнення змісту 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи у курсовий період 

творчим компонентом з метою розширення професійної компетентності 

вчителів про розвиток творчого потенціалу молодших школярів забезпечувало 

впровадження до розкладу курсів підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи авторських лекційних і практичних занять. Їх метою було підвищення 

рівнів готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів на заняттях. 

Обов’язковим для здійснення третьої умови щодо організації в 

міжкурсовий період навчально-методичного супроводу підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів стало впровадження у цей 

період таких заходів: 

1) на рівні ІППО: організовано проведення семінарів обласного рівня і 

занять обласних творчих груп з метою ознайомлення вчителів з особливостями 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

2) на рівні РМО: проведено засідань за проблематикою структурування 

уроків у початковій школі з розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

3) в умовах неформальної освіти – проведення з зацікавленими 

вчителями тренінгу «Готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів», проблемних онлайн-семінарів; 

4) здійснення пролонгованого професійного спілкування і консультацій з 

вчителями за допомогою сучасних ІКТ (електронна пошта, вікі-технології, 

skype), тематичне наповнення блогів вчителів початкової школи (на порталі 

ЗапоВікі). 
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Оцінювання ефективності моделі післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів було проведено за 

мотиваційно-ціннісним, діяльнісно-творчим і професійно-оцінними 

критеріями. 

Узагальнення і порівняльний аналіз результатів формувальних заходів і 

контрольних зрізів щодо діагностування вчителів початкової школи ЕГ і КГ, 

одержаних на початку (до) та наприкінці (після) формувально-

узагальнювального етапу експерименту, засвідчує результативність дослідно-

експериментальної роботи. Зіставлення вихідних даних дослідно-

експериментальної роботи (додаток Л) із кінцевим результатом представлено в 

табл. 3.7. – 3.9. 

З’ясовано, що порівняльний аналіз результатів кількісних показників 

респондентів ЕГ і КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм (табл. Л 1 

додатку Л) підтверджує результативність проведених з респондентами ЕГ 

формувальних дій. 
 

Таблиця 3.7 

Порівняння результатів кількісних показників респондентів ЕГ і КГ  

за мотиваційно-ціннісним критерієм 

Рівні  ЕГ  КГ 

До Після Приріст До Після Приріст 

к-ть у % к-ть у % у % к-ть у % к-ть у % у % 

Низький 85 41,67 42 20,59 - 21,08 87 42,03 69 33,33 -8,7 

Достатній 85 41,67 100 49,02 7,35 88 42,51 101 48,79 6,28 

Високий 34 16,66 62 30,39 13,73 32 15,46 37 17,87 2,41 

Разом 204 100 204 100 - 207 100 207 100 - 

 

Так, високий рівень визначеного критерію в ЕГ підвищився на 13,72 % (в 

КГ цей показник склав лише 2,41 %); показник достатнього рівня респондентів 

ЕГ також має позитивну динаміку (від 41,67 % на початку – до 49,02 % після 

проведення експерименту, приріст склав 7,35 %).  

Встановлено, що у респондентів КГ також спостерігалася незначна 

позитивна динаміка щодо показників достатнього рівня мотиваційно-
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ціннісного критерію – зростання становить 6,28 %. За показниками низького 

рівня визначеного критерію готовності маємо такі відомості: у респондентів ЕГ 

він знизався на 21,08 %, у респондентів КГ – на 8,70 %. 

Відзначимо, що відповідно до мети педагогічного експерименту важливо 

проаналізувати термінальні цінності респондентів ЕГ і КГ. Ці цінності 

характеризують мотиваційно-ціннісну сфери особистості вчителя початкової 

школи. Стосовно порівняння якісного аналізу результатів діагностування 

респондентів щодо термінальних цінностей за методикою «Ціннісні орієнтації» 

(табл. Л. 2 – Л 3 додатку Л) встановлено, що в ЕГ спостерігаємо певні зміни. 

Так, ранг 1 визначено для такої цінності, як «здоров’я» (до формувальних 

дій був ранг 4). Цінність «професіоналізм» підвищилася на дві позиції (був 

ранг 5, став – 3), «свобода» знизилася на 1 позицію, «впевненість» знизилася на 

3 позиції (був ранг 1, став ранг 4), «матеріальне забезпечення» знизилася з 

рангу 4 до рангу 12, «користь суспільству» підвищилася з рангу 14 до рангу 9, 

а «пізнання» – з рангу 11 до рангу 8.  

Відзначимо, цінність «любов до дітей» значно підвищила позицію: з 

рангу 13 до рангу 6, а «творчість і розвиток» підвищилася лише на одну 

позицію (був ранг 7, став ранг 6). Останній ранг не змінився, респонденти 

ставлення до такої цінності, як «продуктивність життя», не змінили. У КГ 

спостерігаємо незначні зміни щодо ставлення респондентів до термінальних 

цінностей. Так, значне підвищення позицій визначено щодо ставлення 

респондентів до таких цінностей, як «любов до дітей»(був ранг 13, став ранг 

4) та «пізнання»(підвищення позиції з рангу 11 до рангу 7). 

Акцентуємо увагу на тому, що останній ранг респонденти КГ відали 

«продуктивному життю», як і респонденти ЕГ, а щодо перших рангів 

ставлення до термінальних цінностей у респондентів ЕГ і КГ відрізняються. 

Отже, отримані результати свідчать про ефективність проведених 

формувальних заходів з вчителями початкової школи щодо розвитку їхньої 

мотиваційно-ціннісної сфери.  
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Проаналізуємо результати кількісних показників респондентів ЕГ і КГ за 

діяльнісно-творчим критерієм (табл. 3.8.). 

Таблиця 3.8 

Порівняння результатів кількісних показників респондентів ЕГ і КГ 

 за діяльнісно-творчим критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

До Після Приріст До Після Приріст 

к-ть у % к-ть у % у % к-ть у % к-ть у % у % 

Низький 120 58,82 68 33,33 - 25,49 115 55,55 101 48,79 - 6,76 

Достатній 32 15,69 40 19,61 3,92 35 16,91 45 21,74 4,83 

Високий 52 25,49 96 47,06 21,57 57 27,54 61 29,49 1,95 

Разом 204 100 204 100 - 207 100 207 100 - 

 

Відзначимо, що порівняльний аналіз результатів кількісних показників 

респондентів у ЕГ і КГ за діяльнісно-творчим критерієм підтверджує 

результативність проведених з респондентами ЕГ формувальних дій. Так, 

високий рівень визначеного критерію в ЕГ підвищився на 21,57 % (у КГ 

приріст цього показника склав лише 1,95 %); показник достатнього рівня 

респондентів у ЕГ також має позитивну динаміку (підвищився на 3,92 % від 

15,69 % на початку – до 19,61 % після проведення експерименту). 

Зазначимо, що у респондентів КГ також спостерігалася незначна 

позитивна динаміка щодо показників достатнього рівня діяльнісно-творчого 

критерію (підвищення на 4,83 %). За показниками низького рівня визначеного 

критерію готовності маємо такі відомості: у респондентів ЕГ він знизився на 

25,49 %, а у респондентів КГ – тільки на 6,76 %.  

Встановлено, що в ЕГ третина респондентів (33,33 %) має після 

формувальних заходів низький рівень, а в КГ –  майже половина (48,79 %). На 

нашу думку, такі показники пояснюються тим, що творча професійна 

діяльність залишається поза увагою вчителів початкової школи. 

Проаналізуємо результати кількісних показників респондентів ЕГ і КГ за 

професійно-оцінним критерієм (табл. 3.9.). 
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Таблиця 3.9 

Порівняння результатів кількісних показників респондентів ЕГ і КГ  

за професійно-оцінним критерієм 

Рівні ЕГ КГ 

До Після Приріст До Після Приріст 

к-ть у % к-ть у % у % к-ть у % к-ть у % у % 

Низький 77 37,75 45 22,06 - 15,69 82 39,61 73 35,27 - 4,34 

Достатній 68 33,33 70 34,31 0,98 71 34,30 76 36,71 2,41 

Високий 59 28,92 89 43,63 14,71 54 26,09 58 28,02 1,93 

Разом 204 100 204 100 - 207 100 207 100  

 

Здійснений порівняльний аналіз результатів кількісних показників 

респондентів ЕГ і КГ за професійно-оцінним критерієм підтверджує 

результативність проведених з респондентами ЕГ формувальних дій. Так, 

високий рівень визначеного критерію в ЕГ підвищився на 14,71 % (в ЕГ після 

формувальних заходів цей показник визначено в 43,63 % респондентів, а в КГ – 

лише у 28,92 %). У вчителів початкової школи у КГ спостерігаємо зростання 

високого рівня за зазначеним критерієм тільки 1,93 %.  

Доведено, що показник достатнього рівня респондентів у ЕГ також має 

позитивну динаміку (від 33,33 % на початку – до 34,31 % після проведення 

експерименту). Зазначимо, що у респондентів КГ також спостерігалася 

незначна позитивна динаміка щодо показників достатнього рівня професійно-

оцінного критерію. За показниками низького рівня зазначеного критерію 

готовності маємо такі відомості: у респондентів у ЕГ він знизився на 15,68 %, у 

респондентів у КГ – тільки на 4,34 %.  

Одержана інформація дозволяє констатувати, що після формувальних 

заходів у ЕГ більшість (43,63 %) вчителів має високий рівень, а в КГ – 

більшість (36,71 %) має достатній рівень. На нашу думку, це пояснюється тим, 

що вчителі початкової школи усвідомлено приділяють значну увагу розвитку і 

оцінюванню власних професійних компетенцій. 



157 
 

Рівні готовності вчителів ЕГ і КГ до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів після формувальних заходів за даними таблиць 3.7. – 3.9. 

нами узагальнено на рис. 3.2.  

Так, за мотиваційно-ціннісним критерієм в ЕГ і КГ найбільші показники 

встановлено у респондентів з достатнім рівнем: 49,02 % і 48,79 %. За 

діяльнісно-творчим критерієм у респондентів ЕГ найбільший показник 

відповідає високому рівню (47,06 %), а в КГ – низькому рівню (48,79 ). Такі 

показники ми пояснюємо впровадженням ефективних формувальних заходів з 

респондентами ЕГ. Щодо професійно-оцінного критерію можемо 

констатувати, що найбільший показник (43,63 %) в ЕГ визначено для високого 

рівня, а у КГ – для достатнього (36,71 %).  

 

 

Рис. 3.2. Рівні готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів після формувальних заходів 

Результати аналізу критеріїв і рівнів готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів у респондентів ЕГ і КГ наприкінці 

формувально-узагальнювального етапу педагогічного експерименту зведено в 

табл. 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Середні показники рівнів готовності вчителів ЕГ і КГ до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів наприкінці  

формувально-узагальнювального етапу 

Критерій 

 

 

Рівень 

Мотиваціно- 

ціннісний 

Діяльнісно- 

творчий 

Професійно-

оцінний 

Середні значення 

 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

у % у % у % у % у % у % у % у % 

Низький 20,59 33,33 33,33 48,79 22,06 35,27 25,33 39,13 

Достатній 49,02 48,79 19,61 21,74 34,31 36,71 34,32 35,75 

Високий 30,39 17,87 47,06 29,49 43,63 28,02 40,36 25,13 

Разом 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Здійснене опрацювання показників готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів наприкінці формувально-

узагальнювального етапу педагогічного експерименту дозволило зробити такі 

висновки: 1) у порівнянні за мотиваційно-ціннісним критерієм показник 

високого рівня готовності вчителів у ЕГ наприкінці формувально-

узагальнювального етапу експерименту склав 30,39 %, що на 12,52 % більше, 

ніж показник такого ж рівня респондентів у КГ; 2) показник достатнього рівня 

вищезазначеного критерію вчителів ЕГ тільки на 0,23 % перевищує 

відповідний показник респондентів КГ; 3) у вчителів КГ на 12,74 % показник 

низького рівня вищий, ніж у вчителів ЕГ.  

Аналогічні відомості спостерігаємо при зіставлені результатів 

респондентів ЕГ і КГ за діяльнісно-творчим і професійно-оцінним критеріями. 

Так, показники високого рівня респондентів ЕГ перевищують показники цього 

ж рівня респондентів КГ, показники достатнього рівня мають незначну 

відмінність, а показники низького рівня найбільші у вчителів КГ. 

Динаміку середніх показників рівнів готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів на початку (табл. 3.7. – 3.9.) і 

наприкінці (табл. 3.10.) формувально-узагальнювального етапу експерименту 

відображено на рис 3.3. 
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Рис. 3.3. Динаміка рівнів готовності вчителів ЕГ і КГ до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів на початку і наприкінці 

формувально-узагальнювального етапу експерименту  

Результати дослідження, відображені на рис. 3.3. свідчать, що під час 

формувальних заходів рівні готовності вчителів ЕГ зазнали істотних змін на 

відміну від респондентів КГ, де вони виявилися незначними. Позитивні 

зрушення, які відбулися в ЕГ внаслідок впровадження моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, 

мають такий вигляд: визначено позитивну динаміку за середніми показниками 

високого і достатнього рівнів готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Так, показник високого рівня підвищився на 

16,64 % (з 23,72 % до 40,36 %), а показник достатнього рівня – на 4,09 % (з 

30,23 % до 34,32 %). Середній показник низького рівня зазначеної готовності в 

ЕГ знизився на 19,72 % (з 46,05 % до 25, 33 %). 

У КГ також спостерігалася незначна позитивна динаміка середніх 

показників високого і достатнього рівнів готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів: показник високого рівня підвищився 

на 2,11 % (з 23,02 % до 25,13 %), показник достатнього рівня – на 4,52 % (з 

31,23 % до 35,75 %). Середній показник низького рівня знизився на 6,61 % (з 

45,74 % до 39,13 %). 
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Отримані результати в КГ пояснюються тим, що зміст традиційної 

післядипломної підготовки вчителів початкової школи в умовах 

післядипломної педагогічної освіти також оновлюється і збагачується 

новітніми формами і методами навчання дорослих. Але вона не враховує 

необхідність забезпечення мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших учнів і здійснення навчально-методичного супроводу такої 

підготовки як у формальній, так і в неформальній освіті. 

З метою встановлення достовірності однаковості чи відмінності 

експериментальних даних щодо рівнів готовності вчителів до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів застосовуємо для нашої вибірки 

респондентів статистичний критерій однорідності χ² Пірсона [151, с. 51].  

Першочергово сформулюємо дві гіпотези:  

Но: емпіричні розподіли рівнів сформованості готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів ЕГ і КГ незначні;  

Н1: емпіричні розподіли рівнів готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів ЕГ і КГ значно різняться між собою і ця 

різниця є результатом упровадження моделі післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

Визначення статистичних критеріїв слугує вибором однієї з визначених 

гіпотез. На основі даних табл. 3.7. – 3.10. про рівні готовності вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів ЕГ і КГ обчислюємо 

емпіричне значення критерію, яке порівнюється з табличне заданим еталонним 

числом – критичним значенням критерію . Згідно з установленими в 

таблиці критичними значеннями статистики, що мають розподіл χ² з кількістю 

ступенів свободи 2 і рівнем значущості p = 0,05, критичне значення  = 

5,991. 

Кількість ступенів свободи у процесі зіставлення емпіричних розподілів 

визначається за формулою 3.3 [151, с. 51]: 

 

U = (K –1)*(C – 1),                                                  (3.3), 
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де К = 3 (кількість рівнів), С = 2 (кількість розподілів, що порівнюється). 

Отже, кількість ступенів свободи складає U = (3 – 1)*(2 – 1) = 2. 

Розрахунок емпіричних значень критеріїв для ЕГ і КГ до та після 

формувальних заходів здійснювався таким чином: на основі даних табл. 3.7. – 

3.10. визначаємо емпіричні частоти, вносимо емпіричні дані в таблицю 

розрахунку критерію для ЕГ і КГ за середнім значенням критеріїв, 

визначаємо теоретичні частоти –  . 

Для цього використовуємо формулу 3.4 [151, с. 51]: 

 

 .= n*m / S,                                                      (3.4) 

 

де n – кількість осіб на початку експерименту (після експерименту);  

m – кількість осіб на початку та після експерименту за рівнями; 

S – загальна кількість осіб на початку та наприкінці формувально-

узагальнювального етапу експерименту. 

Для визначення використовуємо формулу 3.5: 

= Ʃ (  – )² / ,                                  (3.5) 

 

де – емпірична частота; Ʃ – сума за емпіричними частотами. 

За проведеними підрахунками передбачається отримання емпіричного 

значення критерію. Якщо емпіричне значення менше від критичного, то 

ступінь збігу характеристик порівнюваних об’єктів більший, і в такому 

випадку приймається нульова гіпотеза. Чим більше емпіричне значення 

критерію від критичного значення, тим сильніше розрізняються 

характеристики порівнюваних об’єктів, відкидається нульова гіпотеза і 

приймається альтернативна – характеристики ЕГ і КГ вважаються різними з 

достовірністю відмінностей.  
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Для прикладу  для КГ: комірка таблиці частот А, емпірична частота 

– 32: 

 

= 6,25/34,5= 0,18 

 

За таким алгоритмом проводимо розрахунки критерію для КГ та ЕГ 

(результати представлені в табл. М 1 – М 16 додатку М). За отриманими 

підсумковими результатами (табл. М 14 додатку М) очевидно, що емпіричне 

значення χ² для КГ становить 1,7, що менше критичного значення (  = 

5,991), тобто допускається деякий ступінь збігу характеристик порівнюваних 

об’єктів КГ, в той час як емпіричне значення χ² (у табл. М 16 додатку М) для 

ЕГ становить 21,46, тобто є значно більшим від , що засвідчує істотну 

різницю між характеристиками порівнюваних об’єктів. Мова йде про рівень 

сформованості досліджуваного явища в ЕГ до та після експерименту.  

Таким чином, результати формувально-узагальнювального етапу 

педагогічного експерименту та отриманий статистично значущий показник 

різниці ЕГ і КГ щодо готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів за результатами вимірювань свідчать про ефективність 

авторської моделі післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Доведено, що доцільним є використання 

зазначених у гіпотезі дослідження педагогічних умов. Отже, гіпотеза 

дослідження підтверджена, а запропонована модель післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів може бути 

рекомендована для впровадження у практику діяльності ІППО, РМЦ, районних 

і шкільних МО вчителів початкової школи. 

У результаті впровадження моделі післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів встановлено, що важливу 

роль відіграють наступність і пролонгованість зазначеної післядипломної 

підготовки. У зв’язку з цим нами розроблено рекомендації з удосконалення 
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такої підготовки на загальнодержавному рівні, на рівні закладів 

післядипломної педагогічної освіти та на рівні закладів і установ неформальної 

освіти. 

З метою забезпечення розвитку неперервної освіти вчителів початкової 

школи в Україні та на виконання Указу Президента України «Про Національну 

стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» [230] на 

загальнодержавному рівні рекомендуємо розробити стратегію неперервної 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Зазначена стратегія вимагатиме концептуальних змін у 

системі перепідготовки і підвищення кваліфікації вчителів початкової школи.  

Пріоритетним напрямом удосконалення післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів є активне 

запровадження очно-дистанційних форм навчання, широке поєднання 

формальної, неформальної та інформальної освіти педагогічних працівників, 

що дасть можливість оновити і доповнити зміст як курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкової школи, так і міжкурсовий період їхньої 

професійної діяльності. Важливою є неперервна цілісна система 

післядипломної підготовки, яка зумовлює професійний і особистісний 

розвиток учителів початкової школи. 

З метою удосконалення готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів на рівні закладів післядипломної педагогічної 

освіти рекомендуємо здійснити: 

1. У курсовий період підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

доопрацювати зміст лекційних і практичних занять. Так, зокрема в модуль 

«Фундаментальна підготовка» в курс «Інноваційні освітні технології» 

упровадити тему практичного заняття «Розвиток готовності педагога до 

творчої діяльності як умова впровадження інноваційних освітніх технологій». 

У межах цього заняття слухачам необхідно проаналізувати сучасні навчальні 

презентації, медіапродукти, дібрати в Інтернеті або створити власні ролики з 

навчальної проблематики для молодших школярів. 
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З огляду на те, що медіаосвіта запроваджена в незначній кількості шкіл, а 

в повсякденній практиці вчитель активно використовує засоби медіаосвіти 

(телебачення, газети, радіо, журнали, Інтернет тощо), він має навчитися 

використовувати такий дієвий інструментарій за рахунок міжпредметних 

зв’язків у роботі з молодшими школярами. На прикладі КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

відзначимо, що підготовка і проведення спеціальних семінарів для вчителів з 

проблем медіаосвіти, слухачів творчих груп (очно, он-лайн) у співпраці з 

викладачами і методистами ІППО, сприяла ознайомленню педагогів з досвідом 

медіаосвіти в сучасному освітньому просторі. У зв’язку з цим рекомендуємо 

проводити установчі конференції на тему «Медіаосвіта – умова професійного 

розвитку вчителя початкової школи», спеціальні семінари з проблем 

медіаосвіти.  

Як приклад оновлення змісту курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи наведемо результати упровадження в КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

розробленої викладачами програми двотижневих курсів «Основи медіаосвіти» 

(для вчителів початкової школи). Програма передбачала опанування тем 

лекційних і практичних занять, які стосувалися соціальної реклами: 

«Категорійно-понятійний апарат медіаосвіти», «Психологічні аспекти 

медіасприйняття», «Роль медіа у формуванні інформаційної картини світу». 

Запропонований навчальний курс надав можливості вчителям початкових 

класів виявляти власний творчий потенціал, самостійно спробувати 

використовувати інноваційні технології, визначити ефективність впливу нових 

форм і методів організації навчально-виховного процесу у початковій школі  

на результати навчання молодших школярів [28]. Підсумком двотижневих 

курсів «Основи медіаосвіти» у курсовий період післядипломної підготовки 

вчителів початкової школи стало створення презентацій з використанням 

технологій медіаосвіти і програми Prezi, яка допомагає передати зображення в 

об’ємному форматі.  

2. У міжкурсовий період організувати і провести: а) проблемні семінари 

обласного рівня з удосконалення професійної діяльності вчителя з розвитку 
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творчого потенціалу молодших школярів; б) роботу вчителів в обласних 

творчих групах з викладачами ІППО за тематикою, що присвячена  

підвищенню готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; в) роботу в районних і шкільних МО вчителів початкової школи з 

організації, проведення і обговорення занять з молодшими школярами з 

розвитку їхнього творчого потенціалу. Також у цей період рекомендуємо 

готувати вчителів до конкурсів фахової майстерності, до участі у виставках 

педагогічних інновацій під керівництвом викладачів і методистів закладів 

післядипломної педагогічної освіти. 

З метою удосконалення готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів на рівні закладів і установ неформальної освіти 

рекомендуємо організовувати, впроваджувати й супроводжувати: 

1) пролонговані тренінгові програми для вчителів початкової школи з метою 

формування їхньої готовності до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів; 2) семінари-практикуми, майстер-класи провідних фахівців з 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 3) сучасні технології, 

форми і методи активного навчання дорослих. 

У неформальній освіті рекомендуємо використовувати в навчальній 

взаємодії з вчителями початкової школи базову модель організації технології 

критичного мислення: «виклик – осмислення – роздум».  

Так, на етапі «виклику» у педагогів відбувається актуалізація наявних 

знань і уявлень щодо використання в освітньому процесі початкової школи 

елементів творчої діяльності молодших школярів. На цьому етапі доцільно 

використовувати «метод мозкової атаки». Застосування вищезазначеного 

методу навчання вчителів, позитивне навчальне середовище неформальної 

освіти допомагає педагогам узагальнювати думки й знаходити необхідні 

відповіді щодо розв’язання проблемних професійних завдань. Важливим, на 

нашу думку, є те, що педагоги на етапі «виклику» розмірковують над тим, що 

увагу вчителя варто зосереджувати на питаннях усвідомлення мотивації до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів, дій під час виникнення 
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проблемної ситуації у навчально-виховній діяльності з молодшими школярами 

(оцінювання проблеми, систематизація ідей, спостереження, пошук інформації, 

її критичне осмислення тощо). Результатом зазначеного етапу стане розвиток у 

вчителів початкової школи вміння ставити запитання, переконувати, 

використовуючи пояснення та аргумент, і, відповідно, приймати рішення в 

різноманітних професійних ситуаціях. 

На етапі «осмислення» учителів необхідно залучати до роботи з новою 

інформацією, її систематизації, зіставлення з раніше відомою, обміркування і 

формування власної позиції. Відзначимо, що на цьому етапі педагоги вже 

можуть відслідкувати ступінь розуміння навчального інформації. 

Рекомендуємо залучати вчителів початкової школи до аналітичної діяльності 

на матеріалах наукових статей, посібників тощо.  

На етапі «роздумів» вчителів початкової школи необхідно спрямувати на 

навчити закріплення нові знання, перебудували первинні уявлення. Як зазначає 

О. Варецька, на цьому етапі застосування технології критичного мислення 

відбувається опанування нових професійно орієнтованих знань, усвідомлення 

необхідності розвитку критичного ставлення до отриманої інформації, 

розширення професійної компетентності [28, с. 288]. 

Окремої уваги заслуговує впровадження у курсовий (формальна освіта) і 

міжкурсовий (неформальна освіта) періоди післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів очно-

дистанційних форм навчання, а також використання тренінгів, майстер-класів, 

квест-технологій. Так, традиційне навчання дорослих більше орієнтоване на 

правильну відповідь і є формою передавання інформації та закріплення знань. 

Натомість тренінг орієнтований на запитання та пошук відповіді. Під час 

тренінгу викладач лише створює умови для активних дій і розвитку слухача, а 

все інше слухач робить самостійно, демонструючи власну ініціативу і творчий 

потенціал. Це спонукає свідомо відмовитись від «педоцентричної позиції» 

викладача на користь самостійної дослідницької діяльності дорослих учнів. 
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Саме в цьому, на нашу думку, і полягає мета тренінгової роботи, яка суттєво 

відрізняє її від звичайної традиційної форми навчання дорослих. 

Відзначимо, що тренінг як форма активного навчання дорослих надає 

можливість за допомогою інтерактивних вправ, рольових ігор, групових 

дискусій набути нових особистісних, професійних і поведінкових умінь. 

Ефективність тренінгу в неформальній освіті забезпечується тим, що: а) 

педагоги беруть активну участь у розігруванні різних ситуацій, пов’язаних з 

професійною діяльністю; б) програма навчання гнучка, відповідає потребам 

дорослої аудиторії; в) в навчанні задіяні когнітивні психічні процеси дорослої 

людини. 

Необхідно зауважити, що навчання в тренінгових групах формує у 

дорослих конструктивне спілкування, навички співпраці, відкриває нові 

перспективи у професійній взаємодії. Тренінг надає не лише специфічні знання 

та уміння з навчальної тематики, а й допомагає змінити неконструктивне 

ставлення до інших людей наефективну модель професійної комунікації. 

Необхідно зауважити, що тренінг і традиційні форми навчання вчителів мають 

суттєві відмінності. Умотивованість учителів щодо підвищення рівнів 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів необхідно 

формувати завдяки використанню сучасних технологій, форм і методів 

навчання дорослих. З цією метою нами було розроблено методичні 

рекомендації «Формування готовності вчителя початкової школи в умовах 

неформальної освіти до розвитку творчого потенціалу молодших школярів» 

[109], які містять навчально-методичні матеріали для проведення тренінгу, 

семінару-практикуму з проблеми розвитку творчого потенціалу учнів на 

уроках в початковій школі і приклади конспектів занять у початковій школі.  

У форматі самоосвіти для вчителів початкової школи рекомендуємо 

опрацьовувати спеціалізовану психолого-педагогічну літературу, самостійно 

брати участь у вебінарах з проблем розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів.  
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Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що врахування розроблених 

рекомендації в післядипломній підготовці вчителів початкової школи має на 

меті організацію послідовного цілеспрямованого впливу на формування їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Методика дослідження ефективності моделі післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів передбачала: 

1) визначення етапів дослідження; 2) поступове проведення підготовчого, 

констатувального, формувально-узагальнювального етапів експерименту; 

3) визначення та інтерпретацію кінцевих результатів дослідження; 4) розробку 

навчально-методичних рекомендацій з удосконалення післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

Дослідно-експериментальна робота з апробації моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

здійснена на трьох рівнях: на рівні закладів післядипломної педагогічної 

освіти; на рівні РМЦ, районних і шкільних МО вчителів початкової школи та 

на рівні закладів і установ неформальної освіти.  

Педагогічний експеримент складався із підготовчого, констатувального і 

формувально-узагальнювального етапів. Для кожного етапу визначено мету, 

завдання, методи і результат. На підготовчому етапі здійснено аналіз 

актуальності післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів, визначено експериментальні бази дослідження 

та кількість репрезентативної вибірки респондентів.  

Отримані результати діагностування вчителів початкової школи на 

констатувальному етапі експерименту дозволили стверджувати, що у педагогів 

домінуючим є низький рівень готовності до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів: він виявлений у 52,04 % респондентів. Показники 

достатнього і високого рівнів склали 36,65 % і 11,31 % відповідно.  
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Організація і проведення формувально-узагальнювального етапу 

експерименту в ЕГ передбачали: 1) проведення лекційних і практичних занять 

на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, семінару-

практикуму «Напрями і форми збагачення педагогічного досвіду вчителів 

початкової школи в умовах неформальної освіти»; 2) організацію, підготовку і 

проведення проблемних семінарів обласного рівня, занять обласних і районних 

творчих груп учителів початкових класів (очно, онлайн), засідань районних і 

шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів; підготовку 

педагогів до конкурсів педагогічної майстерності; 3) у форматі неформальної 

освіти з вчителями проведено тренінг на тему «Готовність вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів», консультації, вебінари.  

Оцінювання ефективності моделі післядипломної підготовки вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів здійснено на основі аналізу 

середніх показників рівнів готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів за мотиваціно-ціннісним, діяльнісно-творчим і 

професійно-оцінним критеріями. 

За результатами діагностування наприкінці формувально-

узагальнювального етапу експерименту в респондентів ЕГ встановлено 

зростання середніх показників високого (з 23,72 % до 40,36 %) і достатнього (з 

30,23 % до 34,32 %) рівнів і зниження середніх показників низького рівня (з 

46,05 % до 25,33 %) готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів. Це свідчить про значну позитивну динаміку рівнів 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів за 

всіма критеріями. У респондентів КГ позитивна динаміка високого і 

достатнього рівнів була незначною.  

З метою перевірки емпіричного розподілу рівнів сформованості 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

респондентів ЕГ і КГ застосовано статистичний критерій однорідності χ². 

Отримані показники зазначеного критерію підтвердили альтернативну 

гіпотезу: характеристики ЕГ і КГ вважаються різними з достовірністю 
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відмінностей, і ця різниця є результатом впровадження моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів.  

За результатами дослідження розроблено навчально-методичні 

рекомендації на загальнодержавному рівні, на рівні закладів післядипломної 

педагогічної освіти та на рівні закладів і установ неформальної освіти. 

Основні матеріали розділу опубліковано у науковій праці автора [102] і 

матеріалах конференцій і форумів [105], [106], [108]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведене теоретичне і експериментальне дослідження з проблеми 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів засвідчило досягнення поставленої мети, вирішення 

завдань дослідження і дало можливість сформувати висновки. 

1. На основі теоретичного аналізу проблеми дослідження у вітчизняних і 

зарубіжних джерелах, практичної діяльності закладів післядипломної 

педагогічної освіти доведено, що післядипломну підготовку вчителів дедалі 

більше репрезентують як процес, що впливає на професійний і особистісний 

розвиток педагогів. 

Післядипломну підготовку вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів визначено як складову неперервної освіти, що має ознаки 

формальної, неформальної та інформальної освіти і забезпечує комплексний 

розвиток професійної компетентності, особистісних і професійних якостей 

педагогів у курсовий і міжкурсовий періоди післядипломної педагогічної 

освіти. 

З’ясовано, що вирішення проблеми післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів має відбуватися на 

основі комплексного застосування положень андрагогічного, акмеологічного, 

аксіологічного, діяльнісного, інтегративного, компетентнісного та особистісно 

орієнтованого підходів у післядипломну педагогічну освіту. 

2. Здійснений аналіз змісту післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти 

свідчить, що ці заклади практично не забезпечують підготовку вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. Вивчення проблематики і 

змісту постійно діючих методичних семінарів і засідань творчих груп під 

керівництвом викладачів і методистів обласних інститутів післядипломної 

педагогічної освіти дало підстави стверджувати, що запропонована вчителям 

тематика висвітлює лише окремі аспекти формування і розвитку творчих 
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здібностей учнів. Відповідно відсутні заходи, які б передбачали поетапність, 

комплексність, пролонгованість підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті. 

Післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів може бути реалізована як у формальній, так і в 

неформальній освіті і самоосвітній діяльності педагогів. У курсовий період 

післядипломної педагогічної освіти вона здійснюється на планових курсах 

підвищення кваліфікації вчителів початкових класів за ліцензованими 

програмами навчання. У міжкурсовий період – реалізовується на обласних 

семінарах за актуальною для кожного регіону проблематикою, на заняттях 

творчих груп учителів (тематика творчих груп відповідає особистісно-

професійній спрямованості і колу професійних інтересів учителів), у ході 

проведення засідань районних або місцевих методичних об’єднань учителів 

початкових класів.  

З’ясовано, що результатом такої підготовки є сформована у вчителів 

готовність до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, специфікою 

якої є вмотивованість вчителя до оволодіння професійними знаннями, 

уміннями та навичками з розвитку творчого потенціалу дітей, наявність 

необхідних творчих здібностей та високого рівня сформованості складових 

професійної компетентності. 

3. Здійснене опрацювання наукових джерел дозволило обґрунтувати 

педагогічні умови післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. З-поміж них визначено такі: 1) забезпечення 

мотивації вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; 

2) цілеспрямоване наповнення змісту післядипломної підготовки вчителів 

початкової школи у курсовий період творчим компонентом з метою 

розширення професійної компетентності вчителів про розвиток творчого 

потенціалу молодших школярів; 3) організація в міжкурсовий період 

навчально-методичного супроводу підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. Ці умови знаходяться у тісному взаємозв’язку 
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і сприяють досягненню ефективного комплексного впливу на сформованість 

компонентів готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів: мотиваційного, процесуального і результативного.  

Виявлено, що удосконалення навчально-методичного забезпечення 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, оновлення 

тематики змісту навчальних дисциплін, впровадження інтерактивних форм і 

методів навчання педагогів у курсовий період сприяє підвищенню рівнів 

готовності вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

Доведено, що метою науково-методичного супроводу є активізації професійної 

діяльності і спрямування самоосвіти вчителів на розвиток творчого потенціалу 

молодших школярів. 

4. Обґрунтовано авторську модель післядипломної підготовки вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, що має такі структурні 

блоки: цільовий (відображає мету і завдання післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів); 

методологічний (визначає науково обґрунтовану теоретико-методологічну, 

концептуальну основу післядипломної підготовки вчителів початкової школи 

на підставі принципів і методологічних підходів); змістово-процесуальний 

(характеризує оптимальну інтеграцію у виборі змісту, форм, методів 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів у 

курсовий і міжкурсовий періоди); результативно-оцінний блок (розкриває 

компоненти, критерії, рівні готовності вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів та результат післядипломної підготовки 

вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів). 

Модель охоплює предметно-процесуальний аспект післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів, дає 

можливість поєднувати етапи професійного розвитку педагога. З огляду на це, 

післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів має підпорядковуватися певному алгоритму, представленому у 

вигляді блоків моделі.  
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Експериментальна перевірка авторської моделі відбувалася на рівні 

закладів післядипломної педагогічної освіти, районних методичних центрів, 

районних і шкільних методичних об’єднань учителів початкових класів, а 

також у закладах і установах неформальної освіти. Оцінювання ефективності 

моделі було здійснено на основі статистичної перевірки достовірності середніх 

показників рівнів готовності вчителів ЕГ і КГ до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів за мотиваційно-ціннісним, діяльнісно-творчим і 

професійно-оцінним критеріями. 

Встановлено, що в ЕГ наприкінці формувально-узагальнювального етапу 

педагогічного експерименту середній показник низького рівня готовності 

вчителів до розвитку творчого потенціалу знизився на 20,72 %, середній 

показник достатнього рівня підвищився на 4,09 %, а середній показник 

високого рівня – на 16,64 %. У КГ відповідно такі результати: середній 

показник низького рівня знизився на 6,61 %, середній показник достатнього 

рівня підвищився на 4,52 %, середній показник високого рівня готовності – 

підвищився лише на 2,11 %. Доведено, що у процесі реалізації моделі 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів у ЕГ відбулися позитивні зміни. Водночас відповідні 

показники в КГ  вчителів не зазнали істотних змін.  

Застосування математичних методів опрацювання експериментальних 

даних (використання статистичного критерію однорідності χ² Пірсона) дало 

змогу підтвердити ефективність упровадження моделі післядипломної 

підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів і 

доцільність застосування визначених педагогічних умов. 

5. На основі аналізу нормативно-правових документів, наукових джерел, 

а також здійсненого експериментального дослідження розроблено навчально-

методичні рекомендації, що характеризують основні напрями удосконалення  

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів на загальнодержавному рівні, на рівні закладів 

післядипломної педагогічної освіти та закладів і установ неформальної освіти. 
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Рекомендуємо на загальнодержавному рівні до пріоритетних напрямів 

удосконалення післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів віднести розроблення стратегії неперервної 

післядипломної підготовки вчителів до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів, яка вимагатиме концептуальних змін у системі 

перепідготовки і підвищення кваліфікації вчителів початкової школи; широке 

поєднання формальної, неформальної та інформальної освіти; активне 

запровадження очно-дистанційних форм навчання, що сприятиме оновленню 

змісту підготовки як у курсовий так і міжкурсовий період.  

На рівні закладів післядипломної педагогічної освіти рекомендовано 

збагатити зміст лекційних і практичних занять шляхом доповнення їх творчою 

компонентою; впроваджувати в освітній процес курсів підвищення кваліфікації 

вчителів початкових класів спецкурси і майстер-класи з медіаосвіти, 

технологій розвивального навчання, уроків-кейсів для молодших школярів; у 

міжкурсовий період організовувати і проводити проблемні семінари, творчі 

групи обласного рівня з удосконалення професійної діяльності вчителя щодо 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів. 

На рівні закладів і установ неформальної освіти рекомендовано 

організовувати, впроваджувати й супроводжувати пролонговані тренінгові 

програми для вчителів початкової школи з метою формування їхньої 

готовності до розвитку творчого потенціалу молодших школярів; семінари-

практикуми, майстер-класи провідних фахівців з розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів; сучасні технології, форми і методи активного навчання 

дорослих. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми й засвідчує 

необхідність її подальшої розробки за такими найбільш перспективними 

напрямами, як: визначення організаційно-методичних засад формування 

професійної компетентності вчителів початкової школи у системі формальної і 

неформальної освіти дорослих; виявлення відмінностей у підготовці вчителів 

до розвитку творчого потенціалу молодших школярів в Україні і за кордоном. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Ретроспективний аналіз видів професійної підготовки 

 

Джерело: опрацьовано автором за [9] 

 

Історичні етапи 
Види професійної 

підготовки 
Коротка характеристика 

Доісторичні часи  - Витоки навчання/учіння;  

- Побутова підготовка 

 

- Навчитися виживати;  

- Навчитися самим і навчити 

інших користуватися першими 

знаряддями праці, зброєю, одягом, 

мовою  

Стародавні часи  - Зародження системи 

учнівства;  

- Прямий інструктаж  

- Навчання на робочому 

місці  

- Не потрібно спеціальних знань;  

- Важливо показати і розказати, як 

виконувати роботу  

Середньовічче - Поширення системи 

учнівства;  

- Навчання через пряму 

інструкцію або через 

показ  

- Ремісники навчають своїх учнів 

упродовж кількох років;  

- Три стадії учнівства: новачок, 

підмайстер/помічник майстра та 

кваліфікований майстер. 

Індустріальний вік  - Зародження аудиторного 

навчання;  

- Професіоналізація 

навчання;  

- Вечірні курси для 

працівників  

 

- Система учнівства не відповідає 

вимогам часу;  

- Орієнтація на виконання частини 

ремесла;  

- Знеособлення робочої діяльності;  

- Поява промислових шкіл, 

використання професійних засобів 

для навчання працівників;  

- Приватні класи та громадські 

курси;  

- Навчання персоналу розраховане 

на пересічного працівника  

XX століття: перша 

половина  

- Метод наукового 

менеджменту;  

- Чотириступеневе 

навчання: показати, 

розповісти, виконати, 

перевірити;  

- Навчання в межах однієї 

індустрії  

 

- Навчити працівників виконувати 

роботу кваліфіковано та 

працювати у команді;  

- Вилучення непродуктивного 

часу;  

- Поява творчих методів навчання;  

- Утворення навчальних асоціацій 

та гуртків;  

- Скорочення часу на навчання 
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Таблиця А.2  

Структура післядипломної освіти фахівців в Україні 

Форми 

післядипломної освіти 

Зміст 

післядипломної освіти 

Заклади 

післядипломної освіти 

Підвищення кваліфікації Удосконалення освітньо-

кваліфікаційного рівня та 

професійної підготовки 

внаслідок поглиблення, 

розширення й оновлення 

загальнонаукових і 

спеціальних знань, вмінь та 

навичок 

Факультети післядипломної 

освіти  та підрозділи 

університетів, інститутів, 

академій,  сертифіковані 

центри перепідготовки  і 

підвищення кваліфікації 

фахівців 

Спеціалізація та 

перепідготовка 

Оволодіння новими знаннями 

та вміннями в рамках 

існуючого освітньо-

кваліфікаційного рівня або 

спеціальності 

Факультети післядипломної 

освіти університетів, 

інститутів, академій. 

Стажування Удосконалення професійної 

компетентності на основі 

вивчення досвіду досвідчених 

працівників  

Організації, підприємства, 

установи 

Здобуття  освітньо-

кваліфікаційного рівня 

«магістр», наукового 

ступеня кандидата, доктора 

наук 

Підготовка науково-

педагогічних кадрів 

Магістратура, аспірантура, 

докторантура 

 

Джерело: опрацьовано автором за [39; 112; 180] 
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Таблиця А.3 

Тлумачення поняття «неформальна освіта» 

Автор Тлумачення Джерело 

 

Glossary of Education 

terms 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь-які організовані і послідовні освітні види 

діяльності. Отже, неформальна освіта може 

здійснюватися як в освітніх установах, так і 

поза ними, і охоплювати осіб різного віку. 

Залежно від національного контексту, така 

освіта може охоплювати освітні програми для 

поширення грамотності серед дорослих, 

базової освіти для дітей, що не відвідують 

школу, життєвих навичок, трудових навичок, і 

загальну культуру. Програми неформальної 

освіти не обов'язково відбудовуються в 

систему «сходів», і можуть мати різну 

тривалість. 

[253] 

Європейський центр 

розвитку професійної 

освіти (CEDEFOP) для 

країн Євросоюзу 

навчання, засноване на запланованій 

діяльності, яка явно не позначена як навчання 

(з точки зору завдань, тривалості навчання або 

підтримки тих, хто навчається), але яка 

містить значимий навчальний елемент, але 

зазвичай не завершується сертифікацією 

[252] 

Закон України «Про 

освіту» 

це освіта інституціолізована, цілеспрямована 

та спланована навчальним закладом без 

надання освітніх програм і кваліфікацій, 

визнаних національними органами управління 

освітою, або без кваліфікацій взагалі, і є 

додатковою, альтернативною та/або 

доповняльною  до формальної освіти в 

процесі освіти впродовж життя; слугує 

забезпеченню права осіб будь-якого віку на 

доступ до освіти, але не передбачає 

обов’язкової безперервної структурованої 

послідовності у здобутті освіти і може бути 

короткотерміновою і невеликої або великої 

інтенсивності, зокрема у формі 

короткотермінових курсів, семінарів, 

практичних занять. Хоча неформальна освіта 

безпосередньо не приводить до формальних 

кваліфікацій, визнані формальні кваліфікацій 

можуть бути отримані шляхом освоєння 

певної сукупності окремих програм 

неформальної освіти і відповідного визнання 

уповноваженим органом набутих знань, 

умінь, інших компетентностей. 

[66] 

Federighi P. спеціально організована діяльність по 

сприянню процесу, в рамках якого люди 

можуть свідомо розвиватися як особистості, 

самостійно спиратися на власні можливості в 

соціальних відносинах і діяльності за 

[250, с. 23] 
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допомогою підвищення рівня знань і 

розуміння; співвіднесення власних думок і 

почуттів з думками та почуттями інших 

людей; розвитку умінь і способів їх 

вираження 

Л. Лук’янова, 

О. Аніщенко,  

 

1) неформальна освіта здійснюється згідно з 

інтересами і потребами окремих категорій 

дорослих в спеціалізованих навчальних 

центрах, шляхом навчання на різних курсах, у 

гуртках за інтересами, завдяки  спілкування 

через мережу Інтернет; 

2)структуровані програми, які формально не 

визнаються національними системами освіти, 

здійснюється в освітніх установах або 

громадських організаціях (клубах, гуртках), 

під час індивідуальних занять з репетитором, 

тренером й зазвичай не підтверджується 

наданням документа.  

[125] 

 

 

 

 

[125, с.13 – 14] 

О. Василенко неформальна освіта дорослих є важливим 

компонентом освіти впродовж життя, 

оскільки дає можливість залучити до 

освітнього процесу різні соціальні та вікові 

групи…, визначає взаємодію громадянського 

суспільства, громадських організацій і 

формальної освіти… 

[29, с. 42] 

С. Гончаренко неформальна освіта – будь-яка освітня 

діяльність, організована поза формальною 

освітою. Вона доповнює формальну освіту, 

забезпечуючи те освоєння умінь і навичок, які 

необхідні для соціально й економічно 

активного громадянина країни, щоб він 

інтегруватися в суспільстві й на ринку праці 

[48, с. 319] 

О. Огієнко неформальна освіта здійснюється поза 

формальною у різноманітних формах 

(навчання в освітніх закладах, громадських 

організаціях, в клубах, за допомогою 

тренерів), але носить цілеспрямований, 

системний характер 

[153, с. 31] 

С. Сисоєва освіта, що здійснюється згідно з інтересами і 

потребами окремих категорій населення в 

спеціалізованих навчальних центрах, шляхом 

навчання на різних курсах, у гуртках за 

інтересами, завдяки  спілкування через 

мережу Інтернет 

[205] 

 

Джерело: самостійно опрацьовано автором за [29, 48, 66, 125, 153, 205, 250, 252, 253] 
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Таблиця А.4. 

Освітні ланки післядипломної освіти вчителя початкової школи 

Характеристики Формальна освіта Неформальна освіта Інформальна освіта 

Вимоги Стандартизовані Не стандартизовані Відсутні 

Мета Цілеспрямована Цілеспрямована Не цілеспрямована 

Структура Структурована Структурована Не структурована 

Форма Інституційна Інституційна і/або не 

інституційна 

Не інституційна 

Результат Документально  

підтверджений 

Не передбачає 

документального 

підтвердження 

Відсутність 

документального 

підтвердження 

 

Джерело: авторське розроблення з урахуванням [9., с. 58-59] 
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Таблиця А.5  

Визначення науковцями поняття «компетентність» і «компетенція»  

Автор Визначення поняття «компетентність» 

Державний 

стандартпочаткової 

загальноїосвіти [54] 

набута у процесі навчання інтегрована здатність особистості, яка 

складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що 

можутьцілісно реалізовуватися на практиці 

І. Бех [12] досвідченість суб’єкта у певній життєвій сфері. Саме змістовий 

наголос на досвідченості, а не на обізнаності, поінформованості  

суб’єкта у певній галузі (як це переважно тлумачиться) має бути 

взятий на концептуальне «озброєння» 

С. Гончаренко  [48] результат набуття компетенцій, який передбачає особисту 

характеристику, ставлення до предмета діяльності 

І. Зимня [71] - комплекс компетенцій, що визначають зміст даної компетентності; 

-актуальні, діяльнісні проявикомпетенцій, які стаютьособистісними 

якостями, властивостямилюдини; 

-актуальна, прижиттєво сформована, інтелектуально і особистісно 

обумовлена інтегрована особистісну якість, що ґрунтується на 

знаннях, виявляється в діяльності та поведінці людини. 

А. Хуторський [241] компетентність завжди передбачає цілий спектр особистісних 

якостей людини (від смислових, пов’язаних із цілепокладанням до 

рефлексивно-оцінних, що дають відповідь наскільки успішно 

застосовується певна компетентність у житті), має особистісне 

забарвлення, адже вона містить когнітивну, операційну, 

технологічну,мотиваційну, соціальну та поведінкову складові 

Ю. Татур [222] як прояв фахівцем з вищою освітою на практиці прагнень і здатності 

(готовності) реалізувати свій потенціал для успішної творчої 

(продуктивної) діяльності в професійній і соціальній сфері, 

усвідомлюючи соціальну значимість і особисту відповідальність за 

результати цієї діяльності, необхідність її постійного вдосконалення  

Публікації 

ЮНЕСКО 

поєднання знань, умінь, цінностей і ставлень, що застосовуються  

у повсякденному житті 
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Автор Визначення поняття «компетенція» 

International Board of 

Standards for 

Training, 

Performance and 

Instruction (IBSTPI) 

спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати  

завдання або роботу 

Державний стандарт 

початкової загальної 

освіти [54] 

компетенція формулюється як суспільно визнаний рівень знань, 

умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини  

В. Байденко [17] ознака здібності особистості діяти таким чином, щоб стати здатною 

реалізувати наміри, досягти цілі, дотримуватися принципів дій, 

норм, правил, конкретних умов у відповідності до певної ситуації, 

діяти правильно й розумно (у сучасній інтерпретації, ймовірно 

німецький) 

Е. Зеєр [70] компетенція (сompetere, від лат.) – перекладається як домагатися; 

відповідати, підходити; це інтеграція знань, умінь, досвіду із 

соціально-професійної ситуацією, конкретної реальною діяльністю 

І. Зимня [71] деякі внутрішні, потенційні, приховані психологічні новоутворення 

(знання, уявлення, програми (алгоритми) дій, систем цінностей і 

відносин, які потім виявляються в компетентності людини) 

В. Ландшеєр [118] у широкому вжитку – «поглиблене знання предмету чи засвоєне 

вміння»; такий рівень навченості, який потрібен громадянам, щоб 

успішно функціонувати у суспільстві, як поглиблене знання або 

засвоєне вміння, а мінімальну компетенцію – як особливий рівень 

знань і вмінь 

А. Хуторський [241] освітня – інтегральна характеристика якості підготовки учня, 

пов’язана з його здатністю осмислено застосовувати комплекс знань, 

умінь і способів діяльності в певному міждисциплінарному колі 

питань 

 

Джерело: самостійно опрацьовано автором за [12, 17, 48, 54, 70, 71, 118, 222, 241 ] 
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Додаток Б 

Приклади навчальних планів курсів підвищення кваліфікації  

вчителів початкової школи 

Додаток Б.1 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР (м. Запоріжжя) 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл всіх типів, шкіл-інтернатів) 

№ 
Назва модулів, 

розділів,  тем 

3-х-тижневі 4-х-тижневі 

К-ть годин, види занять К-ть годин, види занять 

З
а

га
л

ь
н

и
й

 о
б

ся
г 

го
д
и

н
 

К
р

е
д
и

т
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о
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о
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о
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а
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и
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S
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о
д
и
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в
и

к
л
а

д
а
н

н
я
 

Л
е
к

ц
ій

 

П
р
а

к
т

. 

С
а

м
о
с
т

ій
н

а
 

р
о
б
о

т
а
 

 
Модуль І. Соціально-

гуманітарна підготовка 
12 0,33 8 2 6 4 15 0,42 10 4 6 5 

1.1 Філософія освіти 6 0,16 4 2 2 2 9 0,25 6 2 4 3 

1.2 
Нормативно-правове 
забезпечення освіти 

3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 - 2 1 

1.3 
Андрагогічні засади 
післядипломної освіти 

3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 2 - 1 

 
Модуль ІІ. 

Фундаментальна 

підготовка 

42 1,17 28 10 18 14 57 1,59 38 16 22 19 

2.1 Педагогічна психологія  9 0,25 6 2 4 3 12 0,33 8 4 4 4 

2.2 Інклюзивна освіта 6 0,16 4 2 2 2 9 0,25 6 2 4 3 

2.3 
Інноваційні освітні 
технології 

9 0,25 6 2 4 3 12 0,33 8 4 4 4 

2.4 
Теорія і методика 
виховання 

6 0,16 4 2 2 2 6 0,16 4 2 2 2 

2.5 
Сучасна дидактика та  
оцінка якості освіти 

6 
6 

0,16 
0,16 

4 
4 

2 
- 

2 
4 

2 
2 

12 
6 

0,33 
0,16 

8 
4 

2 
2 

6 
2 

4 
2 

 
Модуль ІІІ. Фахова 

підготовка 
105 2,92 70 26 44 35 129 3,58 86 34 52 43 

3.1. 
Науково-теоретична 

підготовка /т.ч. 

дистанційна освіта/ 

30 0,83 20 18 2 8 36 1 24 22 2 12 

3.1.1 
Державний стандарт 
початкової загальної 

освіти 

9 0,25 6 6 - 3 12 0,33 8 8 - 4 

3.1.2 
Критерії та оцінювання 
навчальних досягнень 
учнів початкової школи  

6 0,16 4 4 - 2 9 0,25 6 6 - 3 

3.1.3. Програмно-методичне 6 0,16 4 4 - 2 6 0,16 4 4 - 2 
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забезпечення 
iнварiантної та 
варiативної складових 
навчальних дисциплін 
початкової школи  

3.1.4 
Управління якістю 
освіти у початковій 
школі 

6 0,16 4 4 - 2 6 0,16 4 4 - 2 

3.1.5 
Відкрита освіта та 
дистанційне навчання 

3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 - 2 1 

3.2. Методична підготовка  33 0,92 22 8 14 11 39 1,08 26 12 14 13 

3.2.1 

Освітня галузь - Мови і 
літератури. Основні 
питання методики 
викладання рідної мови. 
Розвиток зв’язного 
мовлення молодших 
школярів. ДПА з рідної 
мови у 4 класі.  

18 0,5 12 4 8 6 24 0,66 16 8 8 8 

3.2.2 

Освітня галузь - 
Математика. Сучасна 
методика викладання 
предмету. Формування 

обчислю-вальних 
навиків школярів. 
Методика розв’язування 
задач. ДПА з математики 
у 4 класі. 

6 0,16 4 2 2 2 6 0,16 4 2 2 2 

3.2.3 

Освітня галузь 
ҒЛюдина і світ (Я і 
Україна). Методика 
сучасного уроку. Урок-
екскурсія. Екологічне 
виховання молодших 
школярів.  

9 0,25 6 2 4 3 9 0,25 6 2 4 3 

3.3 
Спецкурси/факультати

ви, в т.ч. ІКТ 
36 1 24/8 - 24/8 12 48 1,33 32/8 - 32/8 16 

3.4. Педагогічна  практика 6 0,16 4 - 4 2 6 0,16 4 - 4 2 

 

Модуль IV.  

Контрольно-

діагностичний 

15 0,42 10 2 8 5 15 0,42 10 2 8 5 

4.1 

Вхідне тестування, 
інструктивно-настановче 
заняття 

6 0,16 4 2 2 2 6 0,16 4 2 2 2 

4.2 
Охорона дитинства та 
праці 

3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 - 2 1 

4.3 Залік 3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 - 2 1 

4.4 Вихідне тестування 3 0,08 2 - 2 1 3 0,08 2 - 2 1 

 Разом: 174 4,83 116 40 76 58 216 6 144 56 88 72 

 

Джерело: сайт КЗ «ЗОІППО» ЗОР: http://nmc-zoippo.wix.com/nmc-zoippo 
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Додаток Б.2 

Закарпатське ІППО 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

курсiв пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв початкових класів першої та 

вищої квалiфiкацiйної категорiї 
 

Назва  

модуля 
Змiст навчального модуля 

Розподiл годин 

вс. л. сем. пр. iнд. 

С
о

ц
iо

г
у

м
а

н
iт

а
р

н
и

й
 

А 

Фiлософiя освiти. 4 2 – 2 – 

Законодавство про освiту. 2 2 – – – 

Законодавство з охорони дитинства. 2 2 – – – 

Охорона працi. 2 2 – – – 

Передбачено за планом: 10 8 – 2 – 

В Спецкурси. 6 4 – 2 – 

Передбачено за планом:    6 4  2 – 

Разом 16 12  4 – 

П
р

о
ф

е
с
iй

н
и

й
 А 

Iнновацiйна педагогiка. 12 4 4 4 – 

Сучасна педагогiчна психологiя. 10 4 2 4 – 

Сучасний стан розвитку наукової 

дисциплiни. 
6 6 – – – 

Сучасна методика викладання 

навчальних предметів у початкових 

класах. 

26 6 4 16 – 

Iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi 

технологiї у викладаннi навчальних 

предметів у початкових класах. 

12  – 12 – 

Педагогiчна практика. 18 – 2 16 – 

Консультування щодо розробки 

iндивiдуальних та колективних курсових 

проектiв. 

6 – 6 – – 

Передбачено за планом: 90 20 18 52 – 

В 
Спецкурси, факультативи та тематичні 

дискусії. 
20 8 6 6 – 

Передбачено за планом: 24 8 8 8 – 

 Разом 116 34 20 62 – 

Д
iа

г
н

о
с
т
и

к
о

-

а
н

а
л

iт
и

ч
н

и
й

 

А 

Вхiдне та вихідне комплексне 

дiагностування. Моніторинг якості 

підготовки.  

4 – – 4 – 

Захист iндивiдуальних та колективних 

курсових проектiв. 
4 – 4 – – 

Контрольно-оцінювальна робота 4 – – 4 – 

Науково-практична конференція з 

обмiну досвiдом роботи. 
4 – 4 – – 

 Випускний екзамен – – – – – 

Передбачено за планом: 16 – 8 8 – 



214 
 

Разом 144 44 28 72  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 

Назва  

Модуля 
Зміст навчального модуля 

Розподіл годин 

вс. л. сем. пр. 

С
о

ц
iа

л
ь

н
о

-г
у

м
а

н
iт

а
р

н
и

й
 

 

Основнi напрями сучасної фiлософiї та соцiологiї освiти 

в аспектi розв’язання соцiопедаго-гiчних проблем 
розбудови нацiональної школи. Освіта в Україні і 
Болонський процес. 

2 2 – – 

Фiлософiя третього тисячолiття: проблеми та 
перспективи становлення.  

2 – – 2 

Законодавство про освiту України. Аналiз нормативних 
документів, які регламентують роботу початкової школи 

2 2 – - 

Аналiз нормативно-правових документiв з питань 
охорони дитинства та умови їх реалiзацiї в навчальних 
закладах. Культура здоров’я особистості як соціально-
педагогічна проблема. 

2 2 – – 

Основні аспекти чинного законодавства про охорону 
працi, їх виконання в навчальних закладах. 

2 2 – – 

Передбачено за планом: 10 8 – 2 

В 

Спецкурси за вибором.     

Дитяча література рідного краю. 2 - - 2 

Мовна політика в Україні: історія, сучасний стан, 
перспективи. 

2 2 –  

Українське дiлове мовлення. Культура педагогічного 
спілкування 

2 2 – – 

Передбачено за планом: 6 4 – 2 

Разом 16 12 – 4 

П
р

о
ф

ес
iй

н
и

й
 

 

Iнновацiйна педагогiка.     

Профільне навчання та його пропедевтика в початковій 
школі 

2 2 – – 

Інноваційні психодидактичні технології 2 – 2 – 

 Теоретичні аспекти інновацiйної дiяльності, критерiї, 
принципи та технологiї. 

2 – 2 – 

Технологiя виховання за особистiсно орiєнтованим 
пiдходом. Інтерактивні форми роботи в сучасних 
технологіях навчально-виховного процесу. 

2 – – 2 

Монiторинг iнновацiйних процесiв у навчальному 
закладi. 

2 2 – – 

Психолого-педагогічна готовність учителя до 

інноваційних процесів у освіті.  
2   2 

Разом: 12 4 4 4 

 

А 

Сучасна педагогічна психологія     

Сучасна психологiя як засада реформування освiти 
ХХI столiття. 

2 2 – – 

Обдарованість. Теорії обдарованості. Навчання та 
виховання обдарованих дітей. 

2 – – 2 

Адаптація дитини до навчання в початковій ланці 
школи. Діагностика готовності до школи. 

4 2 2 – 

Соціально психологiчні основи становлення 
особистостi, формування життєвої компетенцiї 

педагогiв та вихованців. Базові компетентності вчителя 
початкових класів. 

2 – – 2 
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Разом: 10 4 2 4 

  

Сучасний стан розвитку наукових дисциплiн.     

Держаний стандарт початкової загальної освіти – 
державні вимоги до загальноосвітньої підготовки учнів 
початкових класів  

2 2 – – 

Критерії та оцінювання навчальних досягнень учнів 
початкової школи 

2 2 – – 

Програмно-методичне забезпечення iнварiантної та 
варiативної складових навчальних дисциплін початкової 
школи 

2 2 – – 

Разом: 6 6 – – 

 

 

Сучасна методика викладання навчальних 

предметів у початкових класах 
    

Освітня галузь ―Мови і літератури‖. Основні питання 
методики викладання рідної мови. Розвиток зв’язного 
мовлення молодших школярів. ДПА з рідної мови у 4 

класі.  

2 2 – – 

Сучасна методика уроку читання. Використання 
нетрадиційних технологій навчання учнів читанню. 
ДПА з читання та вимоги до неї. 

2 2 – – 

 

А 

    Формування  мовленнєвої компетентності  

молодших школярів на уроках рідної, української 

(як державної у школах з мовами навчання 

національних меншин) та іноземних мов. 

2 – 2 – 

    Освітня галузь ―Математика‖. Сучасна 

методика викладання предмету. Формування 

обчислю-вальних навиків школярів. Методика 

розв’язування задач. ДПА з математики у 4 класі 

4 2 – 2 

   Освітня галузь ―Людина і світ‖ (Я і Україна). 

Методика сучасного уроку. Урок-екскурсія. 

Екологічне виховання молодших школярів. 

4 – – 4 

    Методика проведення уроку ―Громадянська 

освіта‖ освітньої галузі «Людина і світ». 
2 – – 2 

       Зміст і завдання освітньої галузі ―Здоров’я і 

фізична культура‖. Методика проведення уроку  

«Основи здоров’я». 

2 – – 2 

    Методика проведення сучасного уроку з 

фізичної культури. Тестування учнів. 
2 – – 2 

    Зміст і завдання освітньої галузі ―Технологія‖. 

Методика організації індивідуальної, групової та 

колективної роботи на уроці. 

2 – – 2 

    Зміст і завдання освітньої галузі ―Мистецтво‖. 

Шляхи реалізації навчального курсу ―Музичне 

мистецтво‖ і ―Образотворче мистецтво‖.  Методика 

проведення сучасного уроку. 

4 – 2 2 

Разом: 26 6 4 16 

Iнформацiйнi та телекомунiкацiйнi технологiї 

у викладаннi навчальних предметів початкової 

школи 

    

Практична робота на ЕОМ з навчально 

контролюючими програмами. 
4 – – 4 

Тематичні дискусії 8 – – 8 

 12  – 12 
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П
р

о
ф

ес
iй

н
и

й
 

А 

Педагогiчна практика.     

    Сучасні вимоги до уроку: теоретичний і 
методичний аспект.  

2 – 2 – 

    Практичнi заняття у школi. Аналіз відвіданих 
занять та вироблення рекомендацій щодо їх удос-
коналення. 

12 – – 12 

  Тематична дискусія з проблеми оцінювання 
навчальних досягнень учнів. 

4 – – 4 

 18 – 2 16 

Розробка iндивiдуальних та колективних проектiв. 2 – 2 – 

Передбачено за планом: 90 24 14 52 

В Спецкурси, факультативи та тематичні дискусії. 26 10 6 10 

 

Моніторингове дослідження в початковій школі. 
Міжнародне моніторингове дослідження якості 

природничо-математичної освіти  

2 - 2 - 

Інтеграція навчальних предметів у початковій школі 2 - - 2 

Інтерактивні форми роботи в сучасних технологіях 
навчально-виховного процесу. 

2 - 2 - 

Концептуальні засади виховної роботи. Позакласна 

робота в ПШ. 
2 - - 2 

Особливості викладання іноземної мови у ПШ. 
Вимоги до уроку. 

2 2 - 
  

- 

Організація науково-методичної роботи в початковій 
школі 

2 2 - - 

Атестація  педпрацівників 2 2 - - 

Координація спільної діяльності школи, сім’ї та 
громадськості 

2 - 2  

Етнічні основи та витоки духовної культури 
українського народу. Історія рідного краю. 

2 2 - - 

Організація навчально-виховного процесу в ЗОШ І 
ст. 

2 - 2 - 

Ефективне використання енергії – ключ до 
успішного розв’язання екологічної проблеми 

2 - - 2 

Методика викладання української мови у школах з 
мовами навчання національних меншин  

2 - - 2 

Передбачено за планом: 20 8 6 6 

 Разом: 116 34 20 62 

 

А 

Вхiдне та вихідне комплексне дiагностування. 

Моніторинг якості підготовки.  
4 – – 4 

Захист iндивiдуальних та колективних курсових проектiв. 4 – 4 – 

Контрольно-оцінювальна робота 4 – – 4 

Науково-практична конференція з обмiну досвiдом 

роботи. 
4 – 4 – 

 Випускний екзамен – – – – 

Передбачено за планом: 16 – 8 8 – 

Разом: 144 44 28 72 

 
 

Джерело: сайт  Закарпатського ІППО http://zakinppo.org.ua/kursova-pidgotovka/stacionarna-

forma-navchannja/1078-1-navchalno-tematichni-plani-i-programi-kursiv-pidvischennja-kvalifikatsiyi-za-

statsionarnimi-formami-navchannja 
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Додаток Б.3 

ЛОІППО (м. Луганськ) 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів та 

вихователів ГПД 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Назва модуля, теми 

Кількість годин 

Креди
ти 

Усьо
го 

Лек
ц. 

Сем
ін 

Прак
т. 

Темат. 
диску
сія 

Наук
.-пр. 
конф
ер 

 І. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ 

МОДУЛЬ 
0,2 8 2  6   

1.1. Людина в сучасному соціумі  2   2   

1.2. Освіта як соціальний інститут  2   2   

1.3. Євроінтеграційні процеси України  2 2     

1.4. Права та обов’язки учасників 

навчально-виховного процесу 
 2   2   

 ІІ. ПРОФЕСІЙНИЙ МОДУЛЬ 0,4 14 8  6   

2.1. Інноваційна спрямованість змісту і 

технологій навчально-виховного 

процесу 

 4 2  2   

2.2 Психолого-фасилітативна 

компетентність педагога: сутність, 

структура, шляхи розвитку 

 2 2     

2.3 Психологічні механізми формування в 

дітей та молоді життєвої 

компетентності 

 2 2     

2.4 Інформаційні технології у навчально-

виховному процесі закладів освіти 
 4 2  2   

2.5 Організація виховного процесу в 

закладах освіти 
 2   2   

 ІІІ. ФАХОВИЙ МОДУЛЬ 1,9 66 32 2 32   

 3.1. Предметно-наукова підготовка  12 6  6   

1. Нормативно-правове забезпечення 

загальної середньої освіти 
 2   2   

2. Стратегії подолання агресивної 

поведінки учнів початкових класів 
 4 2  2   

3. Медіаосвіта в навчально-виховному 

процесі 
 2 2     

4. Особливості роботи з гіперактивними 

дітьми 
 4 2  2   

 3.2. Методична підготовка  44 18 2 24   

1. Розвиток логічного мислення школярів 

на уроках математики 
 4 2  2   

2. Розвиток орфографічного зору 

молодших школярів на уроках з 

російської мови 

 4 2  2   
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3. Ознайомлення учнів з основними 

художніми техніками на уроках 

образотворчого мистецтва 
 4 2  2   

4. Впровадження в навчально-

виховний процес Державного 

стандарту початкової загальної освіти 

 2 2     

5. Формування ключових 

компетентностей на уроках в 

початкових класах 

 4 2 2    

6. Формування культури здоров’я 

учнів засобами інноваційних 

технологій 

 4   4   

7. Інтерактивні методики організації 

пізнавальної діяльності молодших 

школярів 

 2   2   

8. Розвиток комунікативної 

компетентності молодших школярів на 

уроках з української мови 

 4   4   

9. Організація навчально-виховного 

процесу в ГПД 
 4 2  2   

10. Робота вихователя ГПД у 

різновіковій групі 
 4 2  2   

11. Фізкультурно-оздоровча робота в 

ГПД 
 4   4   

12. Педагогічні засади організації 

дитячого колективу ГПД 
 4 4     

 3.3. Спецкурси, спецпрактикуми  10 8  2   

1. Психолого-педагогічний супровід 

статевого розвитку дітей та підлітків у 

сучасних соціокультурних умовах 

 4 4     

2. Превентивна діяльність педагога:        

 2.1. Проблеми дитячої наркоманії: 

причини та шляхи подолання 
 2 2     

 2.2. Профілактика торгівлі людьми, 

експлуатації дітей та насильства в 

молодіжному середовищі 
 2   2   

3. Актуальні питання викладання 

інклюзивної освіти в ЗНЗ 
 2 2     

 ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНО-

КОНТРОЛЬНИЙ МОДУЛЬ 
0,2 8  8    

4.1 Діагностична робота  2  2    

4.2 Заліки  6  6    

 V. МОДУЛЬ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 
0,3 12      

 У С Ь О Г О 3,0 108 42 10 44   
 

 

Джерело: сайт  ЛОІППО http://loippo-poch-klass.edukit.lg.ua/kursi_pidvischennya_kvalifikacii/ 

http://loippo-poch-klass.edukit.lg.ua/kursi_pidvischennya_kvalifikacii/


219 
 

Додаток В 

Методики діагностики готовності вчителів початкової школи до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів 

Додаток В 1 

Методики діагностики мотиваційно-цінісного критерію готовності вчителів 

початкової школи до розвитку творчого потенціалу молодших школярів 

1. Методика визначення спрямованості мотивації  вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів 

З цією метою ми адаптували методику визначення спрямованості мотивації 

собистості на підвищення кваліфікації та визначення типу цієї мотивації автора 

Л. Васильченко. 

Загальні відомості. 

Методика пропонується з метою визначення спрямованості вчителів до 

розвитку творчого потенціалу молодших школярів та на підставі цього 

визначення мотивів, якими керується вчитель під час навчання. Респондент 

повинен проранжувати цифрами від 1 до 4 у кожній серії (їх 5) більш значуще 

судження, цифрою 4 – менш значуще. 

Серії суджень 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- одержати знання, уміння, навички та більш детально розумітися у своїй 

роботі, покращити загальну підготовку з розвитку творчого потенціалу 

учня; 

- прийняти більш активну участь у досягненні загальних цілей розвитку 

молодших школярів стосовно творчого потенціалу; 

- зробити кар’єру та одержати більше матеріальних благ; 

- просто пізнати щось нове, що може згодитися у подальшому житті. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- підвищити свій інтелектуальний за загальноосвітній рівень з розвитку 

творчого потенціалу учня; 
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- накопичити знання, обмінятися досвідом роботи та на підставі цього 

раціонально побудувати свою працю та працю свого колективу;  

- швидко просуватися по службі та покращити своє матеріальне становище;  

- не відставати від інших, усі підвищують кваліфікацію і я теж підвищу. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- більше знати ніж інші з розвитку творчого потенціалу учня  

- мати більше можливостей приносити користь суспільству та своєму 

колективу; 

- краще влаштуватися, а відповідно перейти до іншої соціальної групи – 

відмінну за характером праці та місці у розподілі праці; 

- у навчанні, - відійти на певний час від справ та турбот, трохи відпочити 

фізично. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- на основі одержаних знань з розвитку творчого потенціалу учня або 

отримати більш цікаву та змістовну роботу; 

- одержати підвищення та побудувати роботу свого закладу таким чином, 

щоб покращити матеріальне становище підлеглих; 

- зайняти більш високе положення у номенклатурній ієрархії, а відповідно 

мати більше шансів завести корисні та потрібні зв’язки; 

- розібратися у процесах, які відбуваються зараз в економіці. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- покращити свої умови праці; 

- одержати нову посаду та використовуючи її престиж і суспільне значення 

втілити свої потенційні здібності у конкретні вчинки на благо колективу; 

- добитися підвищення, а відповідно одержати будь-які привілеї, порівняно з 

іншими; 

- довести співробітникам, що я теж не гірше за них. 

Обробка результатів. Після проведення анкети будується таблиця. У ній 

за вертикаллю – ранги за чотирма судженнями. За горизонталлю – номери 

серій, загальна сума у строчці (Σ), середнє арифметичне (М), новий ранг (Q). 
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Таблиця 1 

 1 2 3 4 5 Σ М Q 

І         

ІІ         

ІІІ         

ІV         

 

Де Σ  –  загальна сума у рядку; М –  середнє арифметичне;  Q –  новий 

ранг. 

Таблиця заповнюється таким чином: оскільки в кожній серії 1 судження 

– це судження на особисту мотивацію, 2 судження – на суспільну мотивацію, 3 

судження – на економічну мотивацію, 4 – різні мотиви,  то у точці перетину за 

вертикаллю (1 – судження на особисту мотивацію) та за горизонталлю (1 – 

номер серії) ставиться ранг на особисту мотивацію у першій серії; у точці 

перетину за вертикаллю (ІІ – судження на суспільну мотивацію) та за 

горизонталлю (1 – номер серії) ставиться ранг судження на суспільну 

мотивацію у першій серії. Аналогічно заповнюються ІІІ та ІV (до низу). Після 

заповнення таблиці (визначення рангів суджень за п’ятьма серіями) у кожному 

рядку підраховується загальна сума, потім середнє арифметичне та на підставі 

цього  виставляється новий ранг.  

Інтерпретація мотивів: 

І. Особистісна мотивація: респондент у підвищенні кваліфікації 

керується особистими мотивами, які спрямовані на себе. 

ІІ. Суспільна мотивація: респондент у підвищенні кваліфікації керується 

суспільними, колективними інтересами, спрямованість на покращення роботи 

колективу. 

ІІІ. Економічна мотивація: респондент у підвищенні кваліфікації 

керується матеріальними інтересами, спрямованість на підвищення свого 

матеріального становища. 
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ІV. Респондент у підвищенні кваліфікації керується різними, 

несуттєвими інтересами. 

Приклад оцінки окремого респондента. Приклад заповнення таблиці 

респондентом ғ1. 

Таблиця 2 

 1 2 3 4 5 Σ М Q 

І 2 1 1 2 2 8 1,6 1 

ІІ 3 2 2 3 1 11 2,2 2 

ІІІ 4 4 3 4 4 19 3,8 4 

ІV 1 3 4 1 3 12 2,4 3 

 

Інтерпретація результатів. Домінує особистісна мотивація, обстежений у 

підвищенні кваліфікації керується особистими мотивами, має прояв 

спрямованість респондента на себе, наполегливий у досягненні особисто-

значущих цілей, має прояв пошукова активність, здатен до критичного 

оцінювання одержаної інформації. На другому місці знаходиться суспільна 

мотивація, за нею розташовані несуттєві мотиви і на останньому місці 

знаходиться економічна мотивація. 

Джерело: Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / 

Л. В. Васильченко. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. 

 

2. Методика визначення професійно-ціннісних орієнтацій вчителя 

(модифікація методики М. Рокича) 

Інструкція: Вам пропонується 18 карток. Кожна картка містить 

формулювання певної особистісної або професійної цінності, яка має важливе 

значення для майбутнього вчителя. Ваше завдання – розкласти їх в такій 

послідовності, в якій ці цінності мають значення особисто для Вас.  

А) Термінальні цінності: 

1. Активне та діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя).  

2. Здоров’я (фізичне та духовне). 
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3. Професіоналізм (зрілість суджень і педагогічна майстерність, які 

досягаються професійним досвідом).  

4. Цікава робота. 

5. Любов до Батьківщини.  

6. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень).  

7. Позитивна ситуація в країні, суспільстві, збереження миру між народами 

(як умова добробуту кожної людини).  

8. Авторитет (визнання та повага оточуючих, колег, товаришів).  

9. Користь суспільству (бути корисним для людей, вносити свій вклад у 

розвиток суспільства).  

10. Пізнання (потяг до нового, можливість продовження своєї освіти, 

розширення кругозору, інтелектуальний та професійний розвиток).  

11. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей). 

12. Творчість і розвиток (можливість творчої діяльності, робота над собою, 

постійне особистісне та професійне самовдосконалення).  

13. Любов до дітей (чуйне ставлення до своїх вихованців).  

14. Свобода (самостійність, незалежність суджень і вчинків).  

15. Впевненість (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч та 

сумнівів).  

Б) Інструментальні цінності: 

1. Вихованість (гарні манери, ввічливість).  

2. Незалежність (здатність діяти самостійно та рішуче).  

3. Вміння спілкуватися (взаєморозуміння з оточуючими тебе 

людьми,здатність до співробітництва та взаємодопомоги).  

4. Старанність (дисциплінованість).  

5. Відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово).  

6. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна). 

7. Чесність та справедливість (правдивість, щирість). 
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8. Тверда воля (вміння переборювати труднощі на шляху і досягати 

поставлених цілей,здатність відстоювати свою точку зору). 

9. Освіченість (широта професійних і загальних знань, висока загальна 

культура).  

10. Терпимість до поглядів та думок інших людей (вміння прощати людям 

їх помилки, вміння вирішувати конфлікти та працювати в групі).  

11. Чуйність, доброта (турботливість). 

12. Раціоналізм (вміння розсудливо та логічно мислити, приймати обдумані 

та раціональні рішення). 

 13. Широта поглядів (вміння поважати чужу думку, смаки, звичаї та 

звички).  

14. Ефективність (працелюбність, продуктивність в праці).  

15. Рефлексивність (здатність до самоаналізу та рефлексії).  

Джерело: Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – М. : Изд-во Института 

психотерапии, 2002. – 490 с. 

Таблиця. В.1 

Рівні мотиваційно-ціннісного критерію 

Рівні Результати методики 1 Результати  методики 2 Загальні результати 

Низький Від 0 до 2 балів Якісний аналіз 0 ≤ К ≤ 0,33 

Достатній Від 3 до 4 балів Якісний аналіз 0,34 ≤ К ≤ 0,66 

Високий Від 5 до 6 балів Якісний аналіз 0,67 ≤ К ≤ 1,00 

 

Примітка: Загальна оцінка мотивів: особистісні мотиви (ранг 1 – 3 бал), 

суспільні мотиви (ранг 1 – 2 бала), економічні мотиви (ранг 1 – 1 бала), 

несуттєві мотиви (ранг 1 – 0 балів). 

Високий рівень:  

6 балів – особистісні мотиви (ранг 1 – 3 бал), суспільні мотиви (ранг 2 – 2 

бала), економічні мотиви (ранг 3 – 1 бала), несуттєві мотиви (ранг 4 – 0 балів) – 

оптимальна мотивація;  
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5 балів – особистісні мотиви (ранг 1 – 3 бал), економічні мотиви (ранг 2 – 1 

бала), суспільні мотиви (ранг 3 – 1 бала), несуттєві мотиви (ранг 4 – 0 балів). 

Достатній рівень:  

4 бали – суспільні мотиви (ранг 1 – 2 балів), особистісні мотиви (ранг 2 – 2 

бали) і решта;  

3 бали – економічні мотиви (ранг 1 – 1 балів), особистісні мотиви (ранг 2 – 2 

бал) і решта 

Низький рівень :  

2 бали – несуттєві мотиви (ранг 1 – 0 балів) та особистісні мотиви (ранг 2 – 

2 бали); 

1 бал – несуттєві мотиви (ранг 1 – 0 балів) та особистісні мотиви (ранг 3 – 1 

бал); 

0 балів – несуттєві мотиви (ранг 1 – 0 балів) та особистісні мотиви (ранг 4 – 

0 балів). 

Кожен з рівнів оцінюється коефіцієнтом (К), який вираховується за 

формулою: 

балівстькможливаомаксимальн

балів
Kn




 , де  балів - загальна сума балів, у 

нашому дослідженні:
6




балів
K
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Додаток В 2 

Методики діагностики діяльнісно-творчого критерію. 

1. Тест «Самооцінка творчого потенціалу особистості» 

(Креативний ступінь вирішення навчально-виховних завдань 

Інструкція. 

Просимо Вас дати відповіді на запропоновані запитання. Для цього в бланку 

відповідей поряд з номером запитання проставте свою відповідь у літерній 

формі. 

Питальник 

1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути поліпшений? а) так; б) ні; 

в) так, але тільки в чому?  

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 викличуть значний прогрес у тій 

сфері діяльності, що Ви обрали? а) так; б) звідки в мене можуть бути такі ідеї; 

в) може бути, не значний прогрес, але деякий успіх можливий.  

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому станете відігравати настільки важливу 

роль, що зможете щось принципово змінити? а) так; б) малоймовірно; в) може 

бути.  

5. Коли Ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені Ви в тому, що справа вийде? 

а) звичайно; б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити; в) швидше 

впевнений, ніж ні. 

 6. Чи виникає у Вас бажання зайнятися якоюсь невідомою для Вас справою, у 

якій в цей момент Ви некомпетентні? а) так, все невідоме приваблює мене; б) 

немає; в) залежить від самої справи й обставин. 

 7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви бажання 

домогтися в ній досконалості? а) так; б) що виходить, то добре; в) якщо це не 

дуже важко, то так. 
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 8. Якщо справа, яку Ви не знаєте, Вам подобається, чи хочете Ви знати про неї 

все? а) так; б) ні, треба вчитися лише головному; в) ні, я тільки задовольню 

свою цікавість.  

9. Якщо Ви зазнаєте невдачі, а) то якийсь час робите це далі, навіть всупереч 

здоровому глузду; б) відразу махнете рукою на цю витівку; в) продовжуєте 

робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже непереборність перешкод.  

10. Професію потрібно обирати, виходячи з: а) своїх можливостей і перспектив 

для себе;  

б) стабільності, значущості, потреби у професії; в) престижу й переваг, які 

вона забезпечить. 11. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на 

маршруті, яким вже пройшли? а) так; б) ні; в) якщо місцевість сподобалася й 

запам’яталася, то так.  

12. Чи можете Ви згадати одразу ж після бесіди все, про що йшлося? а) так; 

б) ні; в) згадаю все, що мені цікаво.  

13. Коли Ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете Ви його повторити 

по складах без помилок, не розуміючи його значення? а) так; б) ні; в) повторю, 

але не зовсім правильно.  

14. У вільний час Ви полюбляєте: а) залишитися наодинці, подумати; б) 

перебувати в компанії; в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії.  

15. Якщо Ви займаєтеся якоюсь справою, то вирішуєте припинити її тільки 

тоді: а) коли справа закінчена й здається Вам відмінно виконаною; б) коли Ви 

більш-менш задоволені виконаним; в) коли справа здається зробленою, хоча її 

ще можна зробити краще. Але навіщо?  

16. Коли Ви самі, то Ви: а) любите мріяти про певні, можливо, абстрактні 

речі; б) 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 думатиме про неї: а) незалежно від 

того, де й з ким перебуваєте; б) тільки наодинці; в) тільки там, де тиша.  
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18. Коли Ви відстоюєте якусь ідею, то: а) можете відмовитися від неї, якщо 

аргументи опонентів здадуться Вам переконливими; б) залишитеся при своїй 

думці, якщо опір виявиться занадто сильним. 

Обробка й інтерпретація результатів 

Нараховується по 3 бали за відповідь «а», по 1 балу за відповідь «б», по 2 

бали за відповідь «в». Підраховується загальна сума балів.  

48 -54 балів. Ви маєте значний творчий потенціал, що надає Вам багатий 

вибір застосування творчих можливостей. Якщо Ви зможете реалізувати свої 

здібності, то Вам доступні найрізноманітніші форми творчості. 

24 – 47 балів. У Вас є якості, які дозволяють Вам творити, але є й бар’єри. 

Найнебезпечніший - страх, особливо якщо Ви орієнтовані тільки на успіх. 

Острах невдач сковує Вашу уяву - основу творчості. Страх може бути й 

соціальним - страх суспільного осуду. Будь-яка нова ідея проходить через етап 

несподіванки, подиву, невизнання навколишніми. Острах осуду за нову, 

незвичну для інших поведінку, погляди, почуття сковують Вашу творчу 

активність, призводять до деструкції Вашої творчої особистості.  

23 і менше балів.Ви просто недооцінюєте себе. Відсутність віри у свої сили 

призводить Вас до думки, що Ви не здатні до творчості, пошуку нового.  

Джерело :Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 

малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов.  – М.: Изд-во Института 

Психотерапии –  2002. –  490 с. 

 

2. Методика «Ваш креативний потенціал» 

Загальні відомості 

Призначення: Методика сприяє виявленню творчого потенціалу 

особистості. 

Шкали: креативна особистість і творчий підхід до роботи.  

Інструкція 

Для кожного твердження надайте один варіант відповіді: завжди; часто; 

іноді, рідко, ніколи.  
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Анкета 

А. Ваша особистість 

1. Вам не вистачає впевненості в собі 

2. Ви цінуєте критичність 

3. Ви боїтеся відрізнятися від інших  

4. Ваші батьки заохочують Вашу креативність 

5. Ви відчуваєте себе некомфортно в ситуації невизначеності 

6. Вам подобаються нові обличчя, місця 

7. Ви маєте потребу в постійному відчутті впорядкованості у своєму житті 

8. Ви вважаєте, що марення та мрії – необхідні 

9. Ви почуваєтесь незручно, коли люди проявляють свої почуття 

10. Ви отримуєте задоволення, коли граєте ролі 

11. Ви досягаєте більшого, коли дотримуєтесь правил 

12. Ви дозволяєте своїм почуттям керувати Вами 

13. Вам подобається, коли Вас вважають незалежним 

14. Вам подобається бути разом з вільнодумними людьми  

15. Ви скоріше реактивний, ніж активний 

16. Вам подобається загадувати далеко наперед 

В. Ваш підхід до вирішення проблем 

1. Стикаючись із проблемою, Ви робите поспішні висновки 

2. Коли проблема виникає, Ви стаєте об’єктивним і аналітичним 

3. Необхідні всі факти, щоб прийняти рішення 

4. Ваше внутрішнє відчуття допомагає Вам 

5. Ви розраховуєте на свої колишні знання схожих проблем 

6. Ви ненавидите працювати над деталями 

7. Секрет успіху – у злагодженій роботі команди 

8. Статистичні дані й діаграми надають викривлену картину 

9. До вирішення проблем слід підходити однаково 

10. Вас сприймають як людину, яка розв’язує проблеми оригінально 

11. Ви відчуваєте труднощі з виявленням проблем 
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12. Ви використовуєте спеціальні техніки для вирішення проблем 

13. Ви засмучуєтеся, якщо проблема здається Вам дуже складною 

14. Коли інші не хочуть нічого вирішувати, Ви робите це, як можете 

15. Ви любите читати інструкції, перш ніж почати нову справу 

16. Ви вірите, що знайдення рішення – процес творчий 

Обробка результатів тесту 

Підрахувати загальний бал за кожним розділом у відповідності з ключем 

до тесту, обчислити загальну суму за двома оцінками.  

Ключ до тесту: 

Відповідь Непарне твердження (1, 3, 5 і т.д.) Парне твердження (2, 4, 6 і т.д.) 

Завжди  1 5 

Часто  2 4 

Інколи  3 3 

Рідко  4 2 

Ніколи  5 1 

 

Інтерпретаціярезультатівтесту 

16-37. Ваш креативний потенціал пригнічується деякими вашими 

відчуттями відносно себе, і ви будете здивовані, як багато креативності 

звільниться одного дня, коли ви дозволите собі бути креативним.  

38-59. Ваш креативний потенціал досить розвинений, але не завжди 

виявляється, цьому перешкоджають деякі  особливості вашої особи. Вам 

необхідно навчитися  регулювати емоційний стан, знижуючи напругу. Це  

допоможе зменшити дію бар'єрів. 

60-80. Ви висококреативні. При цьому ви володієте  здатністю спонукати до 

креативності інших. 

Джерело: Практикум по психологии менеджмента и профессиональной 

деятельности: учебное пособие. – СПб.: Речь, 2003. – С. 303 – 310. 
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Таблиця В.2 

Рівні діяльнісно-творчого критерію 

Рівні 
Результати  

методики 1. 

Результати  

методики 2. 

Загальні 

результати 
Коефіцієнти 

Низький менше 23 16-37 Менше39 – 60 0 0,44 

Достатній 24-47 38-59 62 –106 0,45 0,79 

Високий 48-54 60-80 108 –134 0,80 1,00  

 

Кожен з рівнів оцінюється коефіцієнтом (К), який вираховується за формулою: 

балівстькможливаомаксимальн

балів
Kn





, де  балів - загальна сума балів, у нашому 

дослідженні : 

134




балів
K  
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Додаток Д 

Діагностична карта вчителів початкової школи 

Дата проведення______________  

Місце проведення__________________________________________________ 

І. Загальні відомості 

1.1.Ваша стать:  1.2.Ваш вік: 

1.3.Який Ви маєте 

загальний стаж 

роботи:  

1.4.Яку Ви маєте 

освіту:  

 Жіноча. 

 Чоловіча. 

 

 До 20 років. 

 21-30 років. 

 31-40 років.  

 41-50 роки.  

 51-60 років.  

 Понад 60 років. 

 До 10 років.  

 Від 10 до 20 

років. 

 Від 20до 30 років. 

 Більше 30 років. 

 Середню 

 Середню 

спеціальну 

 Вищу: бакалавр 

 Магістр 

 Науковий ступень 

ІІ. Діагностика мотиваційно-ціннісного критерію. 

1. Методика визначення спрямованості мотивації вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів та визначення типу цієї мотивації. 

Загальні відомості 

Методика пропонується з метою визначення спрямованості дорослих на підвищення 

кваліфікації, та на підставі цього визначення мотивів, якими керується слухач під час 

навчання. Респондент повинен проранжувати цифрами від 1 до 4 у кожній серії (їх 5) більш 

значуще судження, цифрою 4 – менш значуще. 

Серії суджень 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- одержати знання, уміння, навички та більш детально розумітися у своїй роботі, покращити 

загальну підготовку з розвитку творчого потенціалу учня;  

- прийняти більш активну участь у досягненні загальних цілей розвитку молодших школярів 

стосовно творчого потенціалу; 

- зробити кар’єру та одержати більше матеріальних благ; 

- просто пізнати щось нове, що може згодитися у подальшому житті. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- підвищити свій інтелектуальний за загальноосвітній рівень з розвитку творчого потенціалу 

учня; 
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- накопичити знання, обмінятися досвідом роботи та на підставі цього раціонально 

побудувати свою працю та працю свого колективу; 

- швидко просуватися по службі та покращити своє матеріальне становище;  

- не відставати від інших, усі підвищують кваліфікацію і я теж підвищу. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- більше знати ніж інші з розвитку творчого потенціалу учня  

- мати більше можливостей приносити користь суспільству та своєму колективу;  

-.краще влаштуватися, а відповідно перейти до іншої соціальної групи – відмінну за 

характером праці та місці у розподілі праці; 

- у навчанні, - відійти на певний час від справ та турбот, трохи відпочити фізично.  

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- на основі одержаних знань з розвитку творчого потенціалу учня або отримати більш цікаву 

та змістовну роботу; 

- одержати підвищення та побудувати роботу свого закладу таким чином, щоб покращити 

матеріальне становище підлеглих; 

- зайняти більш високе положення у номенклатурній ієрархії, а відповідно мати більше 

шансів завести корисні та потрібні зв’язки; 

- розібратися у процесах, які відбуваються зараз в економіці. 

Я хочу підвищити свою кваліфікацію, щоб: 

- покращити свої умови праці; 

- одержати нову посаду та використовуючи її престиж і суспільне значення втілити свої 

потенційні здібності у конкретні вчинки на благо колективу; 

- добитися підвищення, а відповідно одержати будь-які привілеї, порівняно з іншими; 

- довести співробітникам, що я теж не гірше за них. 

2. Методика визначення професійно-ціннісних орієнтацій вчителя (модифікація методики 

М. Рокича)  

Інструкція: Вам пропонується 18 карток. Кожна картка містить формулювання 

певної особистісної або професійної цінності, яка має важливе значення для майбутнього 

вчителя. Ваше завдання – розкласти їх в такій послідовності, в якій ці цінності мають 

значення особисто для Вас.  

А)Термінальні цінності: 

1. Активне та діяльне життя (повнота та емоційна насиченість життя).  

2. Здоров’я (фізичне та духовне). 

3. Професіоналізм (зрілість суджень і педагогічна майстерність, які досягаються 

професійним досвідом).  
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4. Цікава робота. 

5. Любов до Батьківщини.  

6. Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних ускладнень).  

7. Позитивна ситуація в країні, суспільстві, збереження миру між народами (як умова 

добробуту кожної людини).  

8. Авторитет (визнання та повага оточуючих, колег, товаришів).  

9. Користь суспільству (бути корисним для людей, вносити свій вклад у розвиток 

суспільства).  

10. Пізнання (потяг до нового, можливість продовження своєї освіти, розширення 

кругозору, інтелектуальний та професійний розвиток).  

11. Продуктивне життя (максимально повне використання своїх можливостей, сил та 

здібностей). 

12. Творчість і розвиток (можливість творчої діяльності, робота над собою, постійне 

особистісне та професійне самовдосконалення).  

13. Любов до дітей (чуйне ставлення до своїх вихованців).  

14. Свобода (самостійність, незалежність суджень і вчинків).  

15. Впевненість (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх протиріч та сумнівів).  

Б) Інструментальні цінності: 

1. Вихованість (гарні манери, ввічливість).  

2. Незалежність (здатність діяти самостійно та рішуче).  

3. Вміння спілкуватися (взаєморозуміння з оточуючими тебе людьми,здатність до 

співробітництва та взаємодопомоги).  

4. Старанність (дисциплінованість).  

5. Відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово).  

6. Самоконтроль (стриманість, самодисципліна). 

7. Чесність та справедливість (правдивість, щирість). 

8. Тверда воля (вміння переборювати труднощі на шляху і досягати поставлених 

цілей,здатність відстоювати свою точку зору). 

9. Освіченість (широта професійних і загальних знань, висока загальна культура).  

10. Терпимість до поглядів та думок інших людей (вміння прощати людям їх помилки, 

вміння вирішувати конфлікти та працювати в групі).  

11. Чуйність, доброта (турботливість). 

12. Раціоналізм (вміння розсудливо та логічно мислити, приймати обдумані та 

раціональні рішення). 

 13. Широта поглядів (вміння поважати чужу думку, смаки, звичаї та звички).  
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14. Ефективність (працелюбність, продуктивність в праці).  

15. Рефлексивність (здатність до самоаналізу та рефлексії).  

 

ІІІ. Діагностика творчого потенціалу особистості 

Тест «Самооцінка творчого потенціалу особистості» 

(Креативний ступінь вирішення навчально-виховних завдань) 

Інструкція. 

Просимо Вас дати відповіді на запропоновані запитання. Для цього в бланку 

відповідей поряд з номером запитання проставте свою відповідь у літерній 

формі. 

Питальник 

1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути поліпшений? а) так; б) ні; 

в) так, але тільки в чому?  

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 викличуть значний прогрес у тій 

сфері діяльності, що Ви обрали? а) так; б) звідки в мене можуть бути такі ідеї; 

в) може бути, не значний прогрес, але деякий успіх можливий.  

4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому станете відігравати настільки важливу 

роль, що зможете щось принципово змінити? а) так; б) малоймовірно; в) може 

бути.  

5. Коли Ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені Ви в тому, що справа вийде? 

а) звичайно; б) часто охоплюють сумніви, чи зможу зробити; в) швидше 

впевнений, ніж ні. 

 6. Чи виникає у Вас бажання зайнятися якоюсь невідомою для Вас справою, у 

якій в цей момент Ви некомпетентні? а) так, все невідоме приваблює мене; б) 

немає; в) залежить від самої справи й обставин. 
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 7. Вам доводиться займатися незнайомою справою. Чи відчуваєте Ви бажання 

домогтися в ній досконалості? а) так; б) що виходить, то 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 лише головному; в) ні, я тільки задовольню 

свою цікавість.  

9. Якщо Ви зазнаєте невдачі, а) то якийсь час робите це далі, навіть всупереч 

здоровому глузду; б) відразу махнете рукою на цю витівку; в) продовжуєте 

робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже непереборність перешкод.  

10. Професію потрібно обирати, виходячи з: а) своїх можливостей і 

перспектив для себе;  

б) стабільності, значущості, потреби у професії; в) престижу й переваг, які 

вона забезпечить. 11. Подорожуючи, могли б Ви легко орієнтуватися на 

маршруті, яким вже пройшли? а) так; б) ні; в) якщо місцевість сподобалася й 

запам’яталася, то так.  

12. Чи можете Ви згадати одразу ж після бесіди все, про що йшлося? а) так; 

б) ні; в) згадаю все, що мені цікаво.  

13. Коли Ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете Ви його повторити 

по складах без помилок, не розуміючи його значення? а) так; б) ні; в) повторю, 

але не зовсім правильно.  

14. У вільний час Ви полюбляєте: а) залишитися наодинці, подумати; б) 

перебувати в компанії; в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії.  

15. Якщо Ви займаєтеся якоюсь справою, то вирішуєте припинити її тільки 

тоді: а) коли справа закінчена й здається Вам відмінно виконаною; б) коли Ви 

більш-менш задоволені виконаним; в) коли справа здається зробленою, хоча її 

ще можна зробити краще. Але навіщо?  

16. Коли Ви самі, то Ви: а) любите мріяти про певні, можливо, абстрактні 

речі; б) намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; в) іноді любите помріяти, 

але про речі, які пов’язані з Вашими справами.  
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17. Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви думатиме про неї: а) незалежно від 

того, де й з ким перебуваєте; б) тільки наодинці; в) тільки там, де тиша.  

18. Коли Ви відстоюєте якусь ідею, то: а) можете відмовитися від неї, якщо 

аргументи опонентів здадуться Вам переконливими; б) залишитеся при своїй 

думці, якщо опір виявиться занадто сильним. 

2. Методика «Ваш креативний потенціал» 

Інструкція 

Для кожного твердження надайте один варіант відповіді: завжди; часто; 

іноді, рідко, ніколи.  

Анкета 

А. Ваша особистість 

17. Вам не вистачає впевненості в собі 

18. Ви цінуєте критичність 

19. Ви боїтеся відрізнятися від інших  

20. Ваші батьки заохочують Вашу креативність 

21. Ви відчуваєте себе некомфортно в ситуації невизначеності 

22. Вам подобаються нові обличчя, місця 

23. Ви маєте потребу в постійному відчутті впорядкованості у своєму житті 

24. Ви вважаєте, що марення та мрії – необхідні 

25. Ви почуваєтесь незручно, коли люди проявляють свої почуття 

26. Ви отримуєте задоволення, коли граєте ролі 

27. Ви досягаєте більшого, коли дотримуєтесь правил 

28. Ви дозволяєте своїм почуттям керувати Вами 

29. Вам подобається, коли Вас вважають незалежним 

30. Вам подобається бути разом з вільнодумними людьми  

31. Ви скоріше реактивний, ніж активний 

32. Вам подобається загадувати далеко наперед 

В. Ваш підхід до вирішення проблем 

17. Стикаючись із проблемою, Ви робите поспішні висновки 

18. Коли проблема виникає, Ви стаєте об’єктивним і аналітичним 
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19. Необхідні всі факти, щоб прийняти рішення 

20. Ваше внутрішнє відчуття допомагає Вам 

21. Ви розраховуєте на свої колишні знання схожих проблем 

22. Ви ненавидите працювати над деталями 

23. Секрет успіху – у злагодженій роботі команди 

24. Статистичні дані й діаграми надають викривлену картину 

25. До вирішення проблем слід підходити однаково 

26. Вас сприймають як людину, яка розв’язує проблеми оригінально 

27. Ви відчуваєте труднощі з виявленням проблем 

28. Ви використовуєте спеціальні техніки для вирішення проблем 

29. Ви засмучуєтеся, якщо проблема здається Вам дуже складною 

30. Коли інші не хочуть нічого вирішувати, Ви робите це, як можете 

31. Ви любите читати інструкції, перш ніж почати нову справу 

32. Ви вірите, що знайдення рішення – процес творчий. 

 

ІV. Діагностика готовності до самоосвіти 

Анкета «Готовність до професійного саморозвитку» 

Дайте відповіді на запитання, поставивши бали: 

5 – так;   4 – скоріше так, чим ні;   3 – і так, і ні;   2 – скоріше, ні;  1 – ні. 

1. Я чітко знаю, що таке професійний саморозвиток.  

2. У мене є мотивація до його здійснення.  

3. Я вмію ставити перед собою мету діяльності та завдання для її реалізації.  

4. Я отримую позитивні результати, коли самостійно керую своєю навчальною 

діяльністю.  

5. Відповідальність за результати власних дій мене не лякає.  

6. Я знаю визначення та структуру професійних якостей майбутнього педагога.  

7. Я прагну підвищити результативність моєї навчальної діяльності.  

8. Я вірю в себе та свої можливості досягти успіху в навчальній діяльності.  

9. Я самостійно можу діагностувати наявність сформованості та рівень 

розвитку власних професійних якостей.  
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10. Я знаю, що таке професійні самоосвіта та самовиховання і постійно їх 

практикую.  

11. Я усвідомлюю необхідність розвивати свою здатність впливати на почуття 

учнів.  

12. Я прагну виявляти та усувати недоліки у власній підготовці та діяльності.  

13. Мені відомі вимоги педагогічної професії до педагога.  

14. Я постійно намагаюсь адаптувати себе до нових вимог педагогічної 

професії.  

 

2. Заповните таблицю:(в колонках ғ 4, ғ 5, ғ 6 можна ставити бали від 1 до 3) 

 

Діагностичні 

блоки 

Склад 

діагностичних 

блоків 

Діагностичні параметри Оцінка 

Спрямованість 

професійної 

підготовки 

вчителя 

 

Зміст підготовки 

вчителя 

 

Показники оцінки 

підготовленості вчителя 

Рівні 

О Д К 

1 2 3 4 5 6 

1.Науково-

теоретична 

підготовка 

1.Знання 

теоретичних основ 

науки з предмета, 

який викладає. 

1) Орієнтація в меті та завданнях 

науки. 

2)Володіння основними 

закономірностями науки. 

3)Оперування науковою 

термінологією. 

4)Орієнтація у відборі змісту 

навчання на основі наукових даних, 

фактів, понять, законів. 

5) Розуміння логіки науки. 

   

2. Знання методів 

науки з предмета, 

який викладає. 

1) Орієнтація в різноманітності 

методів наукового пізнання. 

2)Розуміння сутності методів, які 

використовуються в науці. 

3) Уявлення про можливості 

використання методів науки в 

процесі викладання предмета. 

   

3. Знання історії 

розвитку науки і 

сучасних її 

досягнень. 

1) Орієнтація в історії наукових 

відкриттів. 

2) Розуміння необхідності 

використання історії науки в процесі 

викладання предмета. 

3) Володіння змістом про сучасні 

досягнення науки та практики. 
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 4) Уявлення про роль та місце 

використання цих знань в процесі 

навчання. 

   

2. Методична 

підготовка. 

1. Знання змісту 

освіти учнів з 

навчального 

предмета. 

1) Уявлення ролі навчального 

предмета в системі навчання, 

виховання і розвитку учнів. 

2) Розуміння мети та завдань 

навчання учнів з навчального 

предмета. 

3) Орієнтація в планах та 

навчальних програмах викладання 

навчального предмета. 

4)Виділення провідних знань, умінь 

та навичок  які необхідно 

сформувати в учнів у процесі 

викладання навчального предмета. 

   

 2. Знання історії 

розвитку науки і 

сучасних її 

досягнень. 

1) Розуміння взаємозв’язку змісту, 

форм і методів навчання учнів з 

предмета. 

2) Орієнтація у різноманітності та 

специфіці різних форм організації 

навчання школярів  з предмета. 

3)Орієнтація в нових формах 

організації навчання учнів з 

навчального предмета, їх сутності та 

умовах успішного використання в 

процесі викладання. 

   

 3. Знання засобів 

навчання школярів 

з навчального 

предмета. 

1) Орієнтація в різноманітності, 

специфіці та умовах використання 

різноманітних засобів навчання 

учнів з навчального предмета. 

2) Розуміння ролі та функцій засобів 

навчання в активізації навчально-

пізнавальної діяльності учнів і 

розвитку їх інтересу до навчального 

предмету, в розв’язанні інших 

педагогічних задач 

   

    

3. Психолого-

педагогічна 

підготовка. 

1. Знання  

психологічних 

особливостей 

учнів. 

1) Орієнтація в психологічних 

особливостях школярів і 

необхідності їх обліку під час 

відбору, змісту, форм і методів 

навчання. 

2) Розуміння ролі психодіагностики 

в розвитку учнів. 

3)Орієнтація в діагностичних 

методах оцінки розвитку різних 

сторін психіки особистості школяра. 

   

 2. Знання 

психологічних 

закономірностей 

навчання, 

виховання і 

1)Розуміння закономірностей 

пізнання . 

2) Орієнтація в компонентах 

пізнання, їх сутності та логічного 

взаємозв’язку. 
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розвитку 

школярів. 

3)Розуміння психологічних основ 

навчання, виховання і розвитку 

особистості школярів різних вікових 

груп. 

 3. Знання 

теоретичних основ 

педагогіки. 

1) Розуміння мети та завдань 

педагогічних взаємодій із 

школярами в процесі їх навчання, 

виховання та розвитку. 

2) Орієнтація в методах педагогічної 

діагностики рівня освіченості та 

вихованості учня. 

3) Уявлення про психологію уроків 

та характеристика уроків різного 

типу. 

4)Орієнтація  класифікації методів 

навчання і характеристика кожного з 

них. 

   

 4. Знання 

педагогічних 

технологій. 

1) Розуміння необхідності 

управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів і місця вчителя в 

цьому процесі. 

2) Володіння прийомами 

планування і організації особистої 

праці та діяльності школярів. 

3). Орієнтація в змісті контрольно-

аналітичної діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів. 

4)Орієнтація в змісті контрольно-

аналітичної діяльності вчителя в 

процесі навчання учнів. 

5)Володіння прийомами 

педагогічної техніки. 

   

 

ДЯКУЄМО ЗА РОБОТУ! 

 

Джерело: самостійне розроблення автора 
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Додаток Е 

Приклади форм і методів навчання вчителів початкової школи в 

неформальній освіті 

1. Конспект семінару – практикуму 

Тема «Напрями і форми збагачення педагогічного досвіду вчителів 

початкової школи в умовах неформальної освіти». 

Мета:ознайомленнявчителів початкових класів з напрямами і формами 

підвищення готовності вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів. 

Учасники: вчителі початкової школи, слухачі курсів підвищення 

кваліфікації вчителів початкових класів 

План семінару-практикуму 

1. Вступне слово. 

2. Підготовка вчителя в умовах неформальної освіти до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

3. Напрями і форми методичної роботи вчителя. 

4. Рекомендації з удосконалення готовності вчителя до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Вступне слово. Якість навчально-виховного процесу школи, його 

результати певною мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, 

педагогічної та методичної майстерності. З метою поліпшення фахової 

підготовки педагогічних кадрів у школах проводять спеціальну методичну 

роботу, яка спонукає кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; 

сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними 

знахідками, дає змогу молодим учителям вчитися педагогічної майстерності у 

старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному 

колективі духу творчості, прагнення до пошуку. Але також важливим є 

підвищення свого фахового рівня не тільки під час професійної діяльності, а й 

на етапі професійного становлення, під час проходження педагогічної 

практики  під час навчання. 
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Основний текст. Головним завданням є накопичення педагогічного 

досвіду під час відвідування семінарських занять та під час практичної 

діяльності. У процесі підготовки вчителя до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів здійснюються підвищення наукового рівня педагога, його 

підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, 

постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і 

методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового 

педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, 

збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами 

навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому 

кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. 

Методична робота передбачає такі напрями: 

1) поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямованих на 

відродження й розвиток національної освіти в Україні, вивчення педагогічної 

теорії та методики навчання і виховання, психології, етики, естетики, 

поглиблення науково-теоретичної підготовки з предмета і методики його 

викладання з урахуванням вимог Закону «Про мови» в Україні; 

2) вивчення діалектики і принципів розвитку української національної 

школи; збагачення педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, 

науки, культури; вивчення теорії та досягнень науки з питань викладання 

предметів, володіння сучасними науковими методами; глибоке вивчення й 

практична реалізація оновлених програм і підручників, розуміння їх 

особливостей і виконання з позиції формування національної школи; 

3) освоєння методики викладання додаткових предметів; 

випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів 

навчальних програм з проведенням відкритих уроків, використанням наочних 

посібників, ТЗН, дидактичних матеріалів; 

4) освоєння і практичне застосування теоретичних положень загальної 

дидактики, методики та принципів активізації навчальної діяльності учнів і 

формування у них наукового світогляду, виходячи з вимог етнопедагогіки; 
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5) систематичне інформування про нові методичні рекомендації, 

публікації щодо змісту й методики навчально-виховної роботи, глибоке 

вивчення відповідних державних нормативних документів;  

6) упровадження досягнень етнопедагогіки, психології та окремих 

методик і передового педагогічного досвіду із зверненням особливої уваги на 

використання в діяльності педагогічних колективів зразків національної 

культури і традицій. 

Методичну роботу з удосконалення готовності вчителя до розвитку 

творчог потенціалу молодших школярів проводять в індивідуальній і 

колективній формах. Індивідуальна форма – форма методичної роботи вчителів 

є складовою їх самоосвіти. Зміст індивідуальної самоосвіти педагога охоплює 

систематичне вивчення політичної, психолого-педагогічної, наукової 

літератури, безпосередню участь у роботі шкільних, міжшкільних та районних 

методичних об'єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань; розробку 

окремих проблем, пов'язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи; 

проведення експериментальних досліджень; підготовку доповідей, виступів по 

радіо, телебаченню, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, 

збірників та ін. 

Отже, вчителя початкових класів повинні бути готові до самоосвіти та 

саморозвитку. Для цього під час навчання слухачам курсів підвищення 

кваліфікації бажано відвідувати семінари, конференції, педагогічні читання. 

Відвідувати у школах методичні об’єднання, консультації з вчителями. 

Важливим є створення та відвідування круглих столів з участю вчителів 

початкових класів, на яких повинні розглядатися як проблемні питання 

педагогів, які працюють у школі, так і питання які цікаві та турбують 

студентів, що навчаються та проходять педагогічну практику. Насичення 

засідання та обговорення теоретичним та практичним матеріалом, надасть 

найбільш повного та ґрунтовного розкриття питань.  

Організація самоосвіти передбачає зв'язок самоосвіти з практичною 

діяльністю педагога; систематичність і послідовність самоосвіти, постійне 
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ускладнення її змісту і форм; багатоплановий (комплексний) підхід до 

організації вивчення обраної теми з самоосвіти; індивідуальний характер 

самоосвіти як найбільш гнучкої форми набуття педагогом знань; гласність і 

наочність результатів самоосвіти в педагогічному колективі; створення в школі 

умов для звернення педагогів до нових досягнень науки і передового 

педагогічного досвіду; завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі 

(доповіді, участь у семінарі, підготовка виступу, написання реферату, 

підготовка доповіді, участь у засіданні педагогічної ради, науково-практичній 

конференції та ін.). 

Колективні форми. Відкриті уроки — одна з колективних форм 

методичної роботи, їх мета — підвищення майстерності всіх учителів. Основні 

завдання відкритих уроків: упровадження в практику вчителів передового 

педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, 

спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед національною школою. 

Під час аналізу й обговорення відкритих уроків необхідно забезпечити 

цілеспрямованість обговорення, науковість аналізу, принциповість, поєднану з 

доброзичливістю у критичних зауваженнях, поєднання аналізу уроку з 

практичними рекомендаціями, підведення його підсумків кваліфікованими 

спеціалістами. 

Вчителям початкової школи бажано, перед тим як проводити власні 

уроки, відвідати уроки вчителів вищих категорій, майстрів своєї справи. 

Студентам бажано відвідати велику кількість уроків, різних типів та форм 

проведення. Доцільним буде відвідування сучасних, інтегрованих уроків, з 

використанням нетрадиційних форм навчання. 

Взаємовідвідування вчителями уроків — має істотне значення у 

підвищенні педагогічної майстерності вчителів. Якщо молодий і недосвідчений 

учитель відвідає урок, що його проводить старший колега, то він може 

збагатити свій методичний багаж. Якщо ж досвідчений педагог відвідає урок 

менш досвідченого колеги, то зможе порадити йому, як удосконалити той чи 
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той момент уроку. Можливо, й досвідчений педагог знайде щось корисне для 

себе у молодшого колеги. 

У системі шкільних і міжшкільних предметних методичних об'єднань 

можуть створюватися творчі (проблемні) групи у складі 8 – 10 добре 

теоретично підготовлених учителів, які працюють над вирішенням актуальних 

проблем навчально-виховного процесу (наприклад, використання комп'ютера у 

навчальному процесі, формування світогляду учнів у процесі вивчення  

навчальної дисципліни, диференційоване навчання та ін.). Тривалість роботи 

творчої групи залежить від складності проблеми, над якою вона працює (один-

два роки). Завершальним етапом роботи групи є підготовка методичних 

рекомендацій щодо ефективного вирішення досліджуваної проблеми. 

Також важливим є проведення семінарів-практикумів та педагогічних 

читань: 

а) семінар-практикум — продуктивна форма методичної роботи. Цінність 

його в тому, що вчителі самостійно опрацьовують педагогічну літературу з 

обговорюваної проблеми, аналізують власний досвід. Опрацьовані матеріали 

учасники семінару-практикуму оформляють у вигляді рефератів або доповідей. 

б) педагогічні читання — сприяють підвищенню педагогічної 

майстерності вчителів. Мають на меті узагальнення і поширення передового 

педагогічного досвіду і проводяться з актуальної педагогічної тематики, їх 

можна організувати у школі, районі, області, країні. 

Учителі школи впродовж певного періоду працюють над окремими 

темами проблеми і на шкільних педагогічних читаннях доповідають про 

результати свого дослідження. Районні педагогічні читання організовують на 

базі кращих доповідей, відібраних на шкільних педагогічних читаннях. Які і 

бажано відвідати вчителям.  

Для підвищення педагогічного досвіду також доцільним буде спільне 

вивчення програм, підручників, методичних посібників, психолого-

педагогічних вимог до уроків, дидактичних принципів і шляхів їх реалізації; 

систематичне інформування слухачів школи про новини науково-методичної і 
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психолого-педагогічної літератури; вивчення актуальних питань педагогіки і 

методики навчання та ін. 

Таким чином, під час проходження педагогічної практики на курсах 

підвищення кваліфікації важливим є відвідування уроків вчителями школи, з 

метою обговорення та консультації, обміну педагогічного досвіду, поглядів, 

знаходження оптимального та найбільш вдалого варіанту форми уроку та 

методів навчання. 

Рекомендації. Під час практичної частини семінару слухачі створюють 

зведену таблицю побажань та пропозицій щодо проведення педагогічної 

практики (в школі, у літньому таборі). Хто відвідував вже заняття діляться 

досвідом та створюють зведену таблицю з висновками та отриманим досвідом. 

Також вносять свої пропозиції та бажані зміни у проведення педагогічної 

практики. Розроблюють план та систему розширення педагогічного досвіду, 

методичної діяльності під час навчального процесу та під час проходження 

педагогічної практики. Визначають найбільш проблемні та слабкі місця та 

шляхи їх подолання. 

Питання. 

1. Які саме методичні знання, на вашу думку знадобляться вам при роботі з 

молодшими школярами? Для чого? 

2. Які з вище перерахованих видів методичної роботи вам знайомі та 

використовуються під час неформальної освіти? 

3. Чи дають вони користь? Можливо, необхідно внести якісь зміни у форми 

роботи, час, виклад матеріалу у неформальній освіті? 

4. У яких формах виконується знайомство з методичною роботою вчителя? 

Література 

1. Варецька О. В. Концепція та модель пролонгованої підготовки 

вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти до 

духовно-економічного виховання школярів / О. В. Варецька // Педагогіка і 

психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. 

праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 53. 



248 
 

– С. 76–87. 

2. Гордуз Н. О. Інтерактивні технології у перепідготовці 

вчителівпочаткової школи / Н. О. Гордуз // Психолого-педагогічні 

проблемисільської школи: зб. наук. пр. Уман. держ. пед. ун-ту ім. П. Тичини.– 

Умань: ПП Жовтий О. О., 2012. – Вип. 43, ч. 2. – С. 28–35. 

3. Гоцуляк К. І. Післядипломна освіта у формуванні особистості 

творчого вчителя / К. Гоцуляк // Вісник Прикарпатського університету. – Серія 

: Педагогіка. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2008. 

– Вип. ХХV. – С. 138–141.  

4. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / 

І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.  

5. Комар О. А. Застосування інтерактивних технологій – один із 

напрямків удосконалення навчального процесу / О. А. Комар // Школа. – 2006. 

– ғ 6. – С. 64–67. 

Джерело : самостійне розроблення автора 

 

2. Приклад творчого об’єднання вчителів початкової школи в структурі РМЦ 

Тема: Активізація пізнавальної діяльності учнів початкових класів на 

заняттях з предмету «Я у світі» шляхом застосування сучасних педагогічних 

технологій, практичних методів та прийомів навчання. 

Мета: особистісний розвиток учня початкової школи, формування його 

соціальної і життєвої компетентностей на основі поетапного засвоєння різних 

видів соціального досвіду, який охоплює загальнолюдські, загальнокультурні і 

національні цінності, соціальні норми, громадянську активність, практику 

прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей 

культур, традицій, різних точок зору. 

Завдання: 

- формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей 

молодших школярів у їх ставленні до природи, суспільства, інших людей і 
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самих себе, а також найважливіших людських якостей, необхідних у власному 

житті, в різних сферах діяльності й співіснуванні з іншими живими істотами; 

- виховання гуманної, соціально активної особистості, яка усвідомлює 

свою належність до різних елементів етносоціального й соціально-культурного 

середовища, здатної розуміти значення життя як найвищої цінності; 

усвідомлювати переваги чеснот, норм, установок та якостей, притаманних 

громадянинові  демократичного суспільства; 

- оволодіння способами діяльності і моделями поведінки, які 

відповідають чинному законодавству України, враховують інтереси і потреби 

громадян, передбачають повагу і взаєморозуміння між людьми; 

- розвиток навичок взаємодії у сім’ї, колективі, суспільстві через активне 

спілкування з соціальним оточенням, накопичення досвіду комунікативної 

діяльності, толерантної поведінки, співпереживання і солідарності з іншими 

людьми; 

- формування основ споживчої культури, вміння самостійно прийняти 

рішення щодо власної поведінки у різноманітних життєвих ситуаціях; 

- випробування соціальних ролей, де можна виявити навички соціально 

бажаної поведінки як громадянина, члена громади, дитячого колективу, як 

споживача, як учасника соціальних, культурних, природозахисних акцій тощо. 

Викладання матеріалу на основі інновацій сприяє розв’язанню таких 

актуальних проблем у навчанні, як:активізація аналітичного мислення 

учнів;розвиток дослідницьких навичок;розширення світогляду 

учнів;використання інформаційних технологій під час розв’язування   

найскладніших життєвих завдань. 

Для практичного втілення цієї ідеї потрібно  використовувати такі  

найбільш поширені інновації: особистісно-орієнтовані технології навчання; 

проблемне навчання; технологію розвитку "критичного мислення"; 

інформаційно-комунікаційні технології; проектні та дослідницькі методи в 

навчанні; технологію використання в навчанні ігрових методів: рольових, 

ділових і інших видів навчальних ігор; інтерактивні технології навчання. 
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Очікувані результати : 

Розробка рекомендацій для вчителів початкових класів з таких питань: 

• Психологічний супровід уроків «Я у світі».  

• Соціалізація особистості молодшого школяра. 

• Розвивальний аспект предмета «Я у світі». 

• Виховне спрямування змісту предмета «Я у світі».  

• Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках. 

• Форми проведення навчальних занять з предмета «Я у світі».  

• Методи і прийоми навчання учнів на уроках «Я у світі».  

• Реалізація соціальної та громадянської компетентностей на уроках.  

• Використання проектної діяльності на уроках «Я у світі». 

• Розв’язання прогностичних задач на уроках «Я у світі». 

Джерело : самостійне розроблення автора 

 

3. Приклад структури районних методичних центрів учителів початкової 

школи (на прикладі РМЦ Олександрівського району м. Запоріжжя) 

РМЦ
ШППМВ

“Здоров’язбережувальний
освітній простір”

Експертна група  з 
атестації

РМО 
1 кл.

РМО 
2 кл.

РМО 
3кл.

РМО 
4кл.

Творче об’єднання

«Наступність у формуванні 

природознавчої 

компетентності дітей 

старшого дошкільного та 

молодшого шкільного віку».

Динамічна група з 

розробки та 

вдосконалення зразків 

календарного 

планування з 

основних предметів

Структура РМЦ учителів початкових  класів 

Творче об’єднання

«Активізація пізнавальної

діяльності учнів початкових

класів на уроках предмета «Я у 

світі» шляхом застосування

сучасних педагогічних

технологій, практичних

методів та прийомів навчання»

Творча майстерня 
для вихователів ГПД

  

Рис. Е.1 Структура РМЦ вчителів початкових класів Олександрівського 

району м. Запоріжжя 

Джерело : самостійне розроблення автора 
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4. Приклад анотації перспективного педагогічного досвіду вчителя початкової 

школи 

Номінація виставки: 

Компетентнісна освіта: початкова та дошкільна.  

Секція: Початкова освіта 

Інформація про автора досвіду:  

Криволап Олена Юріївна, вчитель початкових класів, спеціаліст. 

Контактна інформація про навчальний заклад: 

Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ғ15 

Директор: Кириченко Оксана Анатоліївна 

м.Запоріжжя, вул.Грязнова,68, тел. 637844 

E-mail: school15@meta.ua 

 

Тема досвіду: Проблема формування свідомого відношення молодших 

школярів до навчального процесу на уроках української мови для підвищення 

якості засвоєння навчального матеріалу. 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Запобігання усереднення учнів у 

навчанні потребуєформування усвідомленого відношення молодших школярів 

до навчального процесу, створенняумов для особистісного розвитку кожної 

дитини, становлення її як суб’єкта навчальної діяльності на уроках української 

мови.  

Обгрунтування актуальності проблеми досвіду: 

Основи усвідомленого навчання та усвідомленої діяльності закладаються 

в початковій школі і будь-яке упущення на цьому етапі може викликати великі 

втрати, не лише навчальні, а й моральні, які компенсувати потім майже 

неможливо.  

Науково – теоретична база досвіду: 

Проблема індивідуалізації навчання досліджувалася у вітчизняній і 

зарубіжній психолого-педагогічній науці в різних аспектах: 
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- як засіб підвищення ефективності навчання (Г. А. Буткін, В. І. Гладких, 

І. Є. Унт та ін.),  

- пізнавальної активності і самостійності (Г. І. Кобернік, Є. С. 

Рабунський, І. А. Чуріков, Т. І. Шамова та ін.), 

- способи організації фронтальної, групової та індивідуальної роботи 

учнів (В. О. Вихрущ, М. С. Лейтес, Х. Й. Лийметс, Т. М. Ніколаєва),  

- як засіб розвитку специфічних здібностей (Л. І. Божович, В. О. 

Крутецький, М. С. Лейтес, О. М. Леонтьєв, Н. Г. Морозова, І. В. Сисецький, В. 

О. Сухомлинський, Б. М. Теплов, Б. Ф. Федоришин, П. М. Якобсон.). 

Але проблема формування усвідомленого навчання на уроках української 

мови теоретично не висвітлювалась. 

Результативність впровадження досвіду: Даний досвід забезпечує 

досягнення мети вивчення української мови та мети процесу навчання в 

цілому, формує в учнів мотивацію до вивчення української мови, забезпечує 

гармонійний розвиток особистості, усіх видів мовленнєвої діяльності, формує 

комунікативні уміння, призводить до опанування функціональних складових 

мовної системи, і найголовніше формує вміння вчитися, що в свою чергу 

призводе до формування свідомої особистості, до усвідомленого відношення 

молодших школярів до навчального процесу на уроках української мови та 

читання, та до навчального процесу взагалі. 

Репрезентація досвіду: Рівень навчального закладу – виступ на ШМО. 

Теги: Усвідомлене навчання, комунікативна компетентність, життєва 

компетентність, особистісно-орієнтоване навчання, розвиток особистісного 

потенціалу, індивідуалізація процесу навчання, диференціація, мотивація 

навчання, свідома діяльність. 

Джерело : самостійне розроблення автора 
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Рис. Е.2 Анімаційний фільм «Україна – це ми» 

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PmuttdTlo3s&t=1s 
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Додаток Ж 

Обласні семінари і творчі групи для вчителів початкової школи в  

КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Додаток Ж 1 

Таблиця Ж.1 

Зведені семінари і творчі групи для вчителів початкової школи у  

КЗ «ЗОІППО» ЗОР у 2016 р. 

№ 
Структурний 

підрозділ 

Вид 

заходу 

Дата 

проведения 

Кількість 

днів 
Тема 

Категорія 

учасників 

1 НМЦ 

початкової 

освіти 

Семінар 31.03.16 1 Реалізація 

Державного 

стандарту 

початкової 

загальної освіти 

в підручниках з 

природознавств

а для четвертого 

Керівники 

методоб’єднань, 

учителі 

початкових класів 

 

2 Кафедра 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

Тренінг 12.04.16 3 Інноваційні 

педагогічні  

технології як 

сфера реалізації 

творчого 

потенціалу та 

педагогічної 

майстерності 

вчителя 

Заступники 

директорів, класні 

керівники 

3 Кафедра 

інформатики та 

інформаційних 

технологій в 

освіті 

Тренінг 12.04.16 3 Інформатика в 

початковій 

школі 

Педагоги м. 

Мелітополь, 

Терпінівської 

ЗОШІ,  

Мелітопольського

, Приморського 

районів 

4 НМЦ 

моніторингови

х досліджень 

якості освіти 

Творча 

група 

12.04.16 1 Технологія 

розвитку 

оцінювальної 

компетентності 

вчителів 

початкових 

класів (1 рік 

роботи) 

Вчителі 

початкових класів 

Приморського 

району 

5 Науково-

методичний 

центр 

Творча 

група 

20.04.16 2 Сучасні форми 

науково-

методичного 

супроводу 

професійного 

зростання 

Учасники творчої 

групи 
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вчителя (2 рік 

роботи) 

6 НМЦ 

початкової 

освіти 

Семінар 22.04.16 1 Оновлення 

змісту 

початкової 

освіти на основі 

впровадження 

Державного 

стандарту: 

реалії та 

перспективи 

Керівники 

методоб’єднань, 

учителі 

початкових класів 

7 НМЦ 

початкової 

освіти 

Творча 

група 

12.04.16 

28.09.16 

1 

1 

Робота з 

дитячою 

книгою та 

інформацією в 

контексті 

літературного 

читання 

молодших 

школярів. (1 рік 

роботи) 

 

Учителі 

початкових класів 

8 НМЦ 

початкової 

освіти 

Семінар 20.05.16 1 Методичні 

аспекти 

забезпечення 

якісної освіти 

учнів 

молодшого 

шкільного віку 

в процесі 

реалізації  

Державного 

стандарта 

Учителі 

початкових класів 

9 НМЦ 

початкової 

освіти 

Семінар 23.06.16 1 Дидактичні 

вимоги до 

організації 

контрольно-

оцінювальної 

діяльності 

вчителя 

початкових 

класів 

Керівники 

методоб’єднань, 

учителі 

початкових класів 

 

Джерело: сайт КЗ «ЗОІППО» ЗОР: http://nmc-zoippo.wix.com/nmc-zoippo#!-/ctz0 
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Додаток Ж 2 

Творчі групи з підвищення професійної компетентності педагогів 

2011 – 2013 рр. 

Тема: Формування управлінської культури керівників закладів освіти»  

(1 рік роботи). 

Мета: Розробити технологію формування управлінської культури 

керівників закладів освіти. 

Завдання : 

1. Визначити психолого-педагогічні умови формування управлінської 

культури керівників закладів освіти. 

2. Розробити технологію формування управлінської культури керівників 

закладів освіти. 

3. Експериментально перевірити ефективність впровадження технології 

формування управлінської культури керівників закладів освіти. 

4. Скласти програму спецкурсу з формування управлінської культури 

керівників закладів освіти. 

Керівники творчої групи: Волярська О.С., канд. пед. наук, доцент, 

Васильченко Л.В., канд. пед. наук, доцент. 

Склад творчої групи: 

№ П.І.Б. Посада, навчальний заклад 

1. Біла О.В. Заступник директора з навчально-виховної роботи  

запорізького ЗНВК «Мала гуманітарна академія», м. 

Запоріжжя 

2. Вакарєєва Т.О. Заступник директора з навчально-виховної роботи  

запорізької ЗОВШ ғ12, м. Запоріжжя 

3. Водяницька Г.В. Методист НВК «Запорізька Січ» Запорізької міської ради, м. 

Запоріжжя 

4. Глянь С.Б. Заступник директора з виховної роботи токмацького 

механічного технікума ЗНТУ, м. Токмак 

5. Копан А.В. Соціальний педагог навчально-реабілітаційного центру-

інтернату «Орієнтир» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя 

6. Криволап О.Ю. Вчитель початкової школи роботи ЗОШ ғ 15 Запорізької 

міської ради, м. Запоріжжя 

7. Крамчанін В.М. Заступник директора з  виховної роботи ЗОШ  І-ІІІ ступеня 

ғ4, м. Запоріжжя 

8. Мєлікова І.А. Директор запорізького НВК «Гармонія – плюс» Запорізької 

міської ради, м. Запоріжжя 
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9. Нестеренко О.В. Вчитель математики чернігівської ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступеня 

Запорізької обласної Ради,  с.м.т. Чернігівка 

10. Орловська Л.О. Завідувачка відділенням ғ1 підготовки вчителів початкової 

школи Комунального вищого навчального закладу 

«Запорізький педагогічний коледж» Запорізької обласної 

Ради, м. Запоріжжя 

11. Русановськая 

О.В.  

Соціальний педагог НВК «Запорізька Січ» Запорізької міської 

ради, м. Запоріжжя 

12. Рюмшина О.О. Заступник директора з навчально-виховної роботи  

запорізького ЗНВК «Молодь»,  м. Запоріжжя 

13. Сіроноженко І.М. Заступник директора з навчально-виховної роботи   

пологівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ғ 4, м. Пологи 

14. Тихомирова Г.В. Директор навчально-реабілітаційного центру-інтернату 

«Орієнтир» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя 

15. Чала Г.В Методист  запорізького ЗНВК ғ19 філії  ғ2, м. Запоріжжя 

 

Обґрунтування актуальності та практичної значущості проблеми,  

над якою працює творча група 

Входження України в нову фазу соціально-економічного та 

соціокультурного розвитку характеризується розширенням спектра ринкових 

реформ, пошуком більш ефективних методів досягнення 

конкурентоспроможності в різних галузях суспільної діяльності. Зміни, що 

відбулися в усіх напрямах життя нашої держави, його демократизація, а також 

науково-технічний прогрес потребують творчого переосмислення процесів 

педагогічною і психологічною науками для вироблення політики стратегічного  

управління освітніми процесами.  

Особливістю освіти має стати найповніше втілення в її змісті науково 

визначеного, теоретично обґрунтованого характеру  управлінської діяльності. 

Особливо слід відмітити відсутність загально визнаної методології управління 

процесами в освіті як системи, що має необхідне теоретичне забезпечення всіх 

її складових: філософської, конкретно-теоретичної і технологічної, внаслідок 

чого виникає низка проблем у практичній діяльності керівників закладів 

освіти. Відтак, виняткового значення набуває проблема  формування 

управлінської культури керівників закладів освіти. 

Актуальність темидослідження визначається:  
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- суттєвими  невідповідностями між вимогами суспільного розвитку і 

освіти України, інноваційними процесами, що відбуваються у педагогіці та їх 

адекватним науковим і технологічним забезпеченням; 

- замовленням на формування всебічно розвиненої, активної, творчої та 

гармонійної особистості  сучасного керівника, спроможної  до самовизначення 

і самореалізації; 

Усе зазначене й зумовило вибір теми дослідження творчої групи 

««Формуванняуправлінської культури керівників закладів освіти». 

Об’єкт дослідження – управлінська культура керівників закладів освіти. 

Предмет дослідження – технологія формування управлінської культури 

керівників закладів освіти. 

Мета дослідження – розробити технологію формування управлінської 

культури керівників закладів освіти. 

Провідною ідеєю дослідження творчої групи є положення про 

формування всебічно розвиненої, активної, творчої та гармонійної особистості 

сучасного керівника закладу освіти. 

Загальна гіпотеза дослідження: Формування управлінської культури 

керівників закладів освіти забезпечується реалізацією сукупності 

організаційно-педагогічних умов: поширення управлінських повноважень на 

педагогічний колектив як єдину команду (стратегічний рівень управління); 

створення науково-методичного осередку для педагогів на інноваційних 

засадах (тактичний рівень управління); урізноманітнення моделей організації  

навчально-виховного процесу на основі особистісно орієнтованої парадигми 

(оперативний рівень управління). 

Відповідно до проблеми, об’єкта, предмета, мети та гіпотези 

сформульовано основні завдання дослідження: 

1. Визначити психолого-педагогічні умови формування управлінської 

культури керівників закладів освіти. 

2. Розробити технологію формування управлінської культури керівників 

закладів освіти. 
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3. Експериментально перевірити ефективність впровадження технології 

формування управлінської культури керівників закладів освіти. 

4. Скласти програму спецкурсу з формування управлінської культури 

керівників закладів освіти. 

Етапи дослідження: 

І рік роботи: 1) визначити психолого-педагогічні умови формування 

управлінської культури керівників закладів освіти; 2) обґрунтувати технологію 

формування управлінської культури керівників закладів освіти в процесі 

професійної  управлінської діяльності; 3) створити модель формування  

управлінської культури керівників в умовах закладів освіти; 4) розробити  й 

експериментально перевірити етапи впровадження технології формування 

управлінської культури керівників закладів освіти; 5) визначити особливості 

формування управлінської культури керівників закладів освіти; 6) розробити 

програму спецкурсу з технології формування управлінської культури 

керівників закладів освіти; 7) узагальнити результати роботи творчої групи 

(звіт).  

Очікувані результати: 

1) виявлення і обґрунтування психолого-педагогічних умов формування 

управлінської культури керівників закладів освіти, впровадження та 

розповсюдження освітніх нововведень; 

2) визначення найбільш ефективних технологій формування 

управлінської культури керівників закладів освіти;.  

3) навчально-методичне і науково-методичне забезпечення системи 

методичної роботи навчального закладу в контексті реалізації проблеми 

формування управлінської культури керівників закладів освіти; 

4) розроблення програми спецкурсу з технології формування 

управлінської культури керівників закладів освіти; 

5) узагальнення результатів роботи творчої групи (звіт).  

 

 



260 
 

План роботи творчої групи: 

І РІК РОБОТИ 

І заняття 

Тема: Формування управлінської культури керівників закладів освіти як 

сучасна проблема психології управління 

Мета: Визначитипсихолого-педагогічні умови формування управлінської 

культури керівників закладів освіти.  

Термін  проведення: 11.01. 2013 р.  

Місце проведення: КЗ « ЗОІППО»,  м. Запоріжжя. 

ІІ заняття 

Тема: Технології формування управлінської культури керівників закладів 

освіти. 

Мета: Теоретично обґрунтувати впровадження технології формування 

управлінської культури керівників закладів освіти. 

Термін проведення: 29.03.2013 р.  

Місце проведення: Запорізька ЗОВШ ғ12, м. Запоріжжя. 

ІІІ заняття 

Тема: Впровадження технології формування управлінської культури 

керівників закладів освіти. 

Мета: Експериментально перевірити особливості впровадження 

технології формування управлінської культури керівників закладів освіти. 

Термін проведення:  7.06.2013 р.  

Місце проведення: Навчально-реабілітаційний центр-інтернат 

«Орієнтир» Запорізької обласної ради,  м. Запоріжжя. 

VI заняття 

Тема: Обговорення досвіду діяльності учасників творчої групи з 

формування управлінської культури керівників закладів освіти. 

Мета: узагальнити досвід діяльності керівників закладів освіти з 

формування власної управлінської культури. 

Термін проведення: 30.10.2013. 
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Місце проведення: Запорізький ЗНВК «Молодь», м. Запоріжжя. 

 

На 2015 – 2017 рр. 

Керівник творчої групи:  

Бабко Т.М., к.п.н., викладач кафедри менеджменту освіти та психології 

КЗ «Запорізький інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

Тема: Науково-методичний супровід підготовки вчителів до участі у 

конкурсах фахової майстерності. 

Мета: вдосконалити процес підготовки й проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року» та науково-методичної підготовки педагогічних 

працівників закладів освіти до участі у різних конкурсах фахової майстерності 

на районному (міському), обласному та державному рівнях. 

Завдання: 

- проаналізувати сучасні підходи до організації та проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року» у вітчизняному та зарубіжному 

освітньому просторі; 

- розробити критерії та показники оцінювання професійної 

компетентності вчителя-переможця; 

-  визначити оптимальні конкурсні випробування, в яких найповніше 

розкриватимуться всі складові професійної компетентності вчителя; 

-  розробити технологію методичної підготовки педагогічних працівників 

закладів освіти до участі у конкурсах фахової майстерності. 

Очікуваний результат: 

− створити банк практичних матеріалів для консультацій педагогічних 

працівників та адміністрації загальноосвітніх закладів щодо особливості 

науково-методичної підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової 

майстерності; 

− розробити науково-методичні рекомендацій з означеної проблеми; 

− презентація здобутків творчої групи на обласному й всеукраїнському 

рівнях. 
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План роботи творчої групи на 2015 рік 

І Заняття 

Тема: Організаційно-педагогічні умови проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Вчитель року».  

Мета: вивчити сучасні підходи до організації та проведення фахових 

конкурсів для педагогів; аналіз програми проведення конкурсу на 

районному(міському) та обласному етапах.  

Термін проведення: 26.02.2015  

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя.  

ІІ Заняття 

Тема: Науково-методична підтримка вчителя: сутність та специфіка 

реалізації.  

Мета: теоретично обґрунтувати систему методичного супроводу 

професійного саморозвитку вчителя.  

Термін проведення: 23.04.2015  

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя.  

ІІІ Заняття 

Тема: Професійна компетентність вчителя-переможця конкурсу 

«Вчитель року».  

Мета: теоретично обґрунтувати структуру професійної компетентності 

вчителя; розробити критерії і показники оцінювання професійної 

компетентності вчителя  

Термін проведення: 17.09.2015  

Місце проведення: Запорізька гімназія ғ 45 Запорізької міської ради  

ІV Заняття 

Тема: Обговорення досвіду діяльності учасників творчої групи щодо 

підготовки вчителя до участі у конкурсах фахової майстерності.  

Мета: узагальнити досвід роботи учасників творчої групи щодо 

визначення особливостей організаційно-педагогічних умов підготовки вчителя 

до участі у конкурсі фахової майстерності;  
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Термін проведення: 29.10.2015  

Місце проведення: КЗ «ЗОІППО» ЗОР, м. Запоріжжя.  

Джерела:  

1. Васильченко Л. В. Формування управлінської компетентності керівників закладів 

освіти: методичні рекомендації / Л. В. Васильченко, О. С. Волярська. – Запоріжжя: A-

ПЛЮС, 2013. – 72 с. 

2. Сайт  КЗ «ЗОІППО» ЗОР: http://nmc-zoippo.wix.com/nmc-zoippo#!-/ctz0 
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Додаток З 

Неформальна освіта вчителів початкової школи 

Додаток З 1 

Програма тренінгу для вчителів початкової школи 

Тема: «Готовність вчителя до розвитку творчого потенціалу молодших 

школярів» 

Мета: підвищити у вчителів початкової школи готовність до розвитку 

творчого потенціалу молодших школярів. 

Завдання: 

1. Набуття вчителями комунікативних вмінь та навичок ефективної 

навчальної взаємодії. 

2. Формування у вчителів вмінь та навичок творчої роботи у команді.  

3. Демонстрація можливостей використання творчого потенціалу 

особистості вчителя при вирішенні професійних проблем, а також при 

досягненні особистих і професійних цілей.  

4. Ознайомлення вчителів з організації розвитку творчого потенціалу 

учнів молодшого шкліного віку та апробація їх в тренінговій групі. 

5. Підвищення у вчителів рівня власної самооцінки через набуття 

впевненості в собі.  

6. Оволодіння вчителями прийомами психологічного розвантаження та 

саморегуляції емоційних станів.  

Тренінг розраховано на дві дводенних сесії. Кожна сесія – це два дня по 3 

заняття. Тренінгові вправи об’єднані в 12 занять, кожне з яких розраховане на 2 

академічні години. Загальна тривалість курсу тренінгових занять складає 24 

години. 

Джерело: Криволап О. Ю. Формування готовності вчителя початкової школи в умовах 

неформальної освіти до розвитку творчого потенціалу молодших школярів: метод. рек. / О. 

Ю. Криволап. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 96 с. 
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Додаток З.2 

Консультації, тематичні вебінари на тему «Розвиток творчого потенціалу в 

системі розвивального навчання» 

 

Рис. 3.1 Вебінар 

 

Рис.З.2. Хід  вебінару 

 



266 
 

Додаток К 

Результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

Результати діагностування вчителів початкових класів 

за мотиваційно-ціннісним критерієм 

Таблиця К.1 

Результати методики визначення спрямованості мотивації особистості 

на підвищення кваліфікації 

№ 
Ранги 

№ 
Ранги 

І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ 

1 2 1 3 4 26 2 1 3 4 

2 1 3 4 2 27 1 2 4 3 

3 1 4 2 3 28 4 3 1 2 

4 2 1 3 4 29 3 4 2 1 

5 1 3  2 30 4 1 2 3 

6 1 4 2 3 31 4 2 1 3 

7 2 1 3 4 32 3 1 2 4 

8 1 4 2 3 33 3 2 1 4 

9 1 3 2 4 34 2 4 3 1 

10 1 4 3 2 35 3 2 4 1 

11 3 2 4 1 36 4 3 1 2 

12 1 4 2 4 37 1 4 3 2 

13 2 1 3 4 38 1 2 3 4 

14 4 2 3 1 39 4 2 3 1 

15 2 3 4 1 40 1 3 4 2 

16 4 1 2 3 41 2 1 4 3 

17 3 2 4 1 42 2 3 4 1 

18 1 2 3 4 43 4 3 1 2 

19 1 4 2 4 44 3 2 4 1 

20 2 1 3 4 45 2 4 3 1 

21 2 4 1 3 46 3 2 1 4 

22 2 3 1 4 47 2 1 3 4 

23 2 3 4 1 48 2 4 3 1 

24 1 2 3 4 48 2 3 4 1 

25 2 4 1 3 50 4 3 2 1 

№ 
Ранги 

№ 
Ранги 

І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ 

51 1 3 2 4 83 2 4 1 3 

52 3 1 4 2 84 3 1 2 4 

53 1 4 2 3 85 2 1 3 4 

54 2 1 3 4 86 1 3 2 4 

55 2 1 3 4 87 1 3 4 2 

56 2 1 4 3 88 3 2 1 4 

57 3 1 2 4 89 4 2 1 3 

58 1 4 3 2 90 2 1 4 3 

59 2 1 4 3 91 2 3 4 1 
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60 1 3 2 4 92 4 2 3 1 

61 1 3 2 4 93 1 2 4 3 

62 3 1 4 2 94 1 3 4 2 

63 4 1 2 3 95 2 1 4 3 

64 4 2 3 1 96 1 4 3 2 

65 4 3 2 1 97 2 1 3 4 

66 2 3 4 1 98 1 3 2 4 

67 3 2 4 1 99 4 2 3 1 

68 2 1 3 4 100 2 1 3 4 

69 2 1 3 4 101 1 3 4 2 

70 4 1 2 3 102 1 4 2 3 

71 1 2 3 4 103 2 1 3 4 

72 2 1 4 3 104 1 3  2 

73 1 3 2 4 105 1 4 2 3 

74 1 4 2 3 106 1 2 3 4 

75 1 2 3 4 107 1 4 2 3 

76 2 3 1 4 108 1 3 2 4 

77 4 1 3 2 109 1 4 3 2 

78 3 4 2 1 110 3 2 4 1 

79 2 1 3 4 111 1 4 2 4 

80 3 4 1 2 112 2 1 3 4 

81 4 3 2 1 113 4 2 3 1 

82 3 4 2 1 114 2 3 4 1 

№ 
Ранги 

№ 
Ранги 

І ІІ ІІІ ІУ І ІІ ІІІ ІУ 

115 4 1 2 3 147 2 1 3 4 

116 3 2 4 1 148 3 2 4 1 

117 2 1 3 4 149 4 3 1 2 

118 1 4 2 4 150 1 4 3 2 

119 1 2 3 4 151 2 1 3 4 

120 2 4 1 3 152 4 1 2 3 

121 2 3 1 4 153 3 2 4 1 

122 2 3 4 1 154 1 2 3 4 

123 2 1 3 4 155 1 4 2 4 

124 2 4 1 3 156 2 1 3 4 

125 2 1 3 4 157 2 4 1 3 

126 1 2 4 3 158 2 3 1 4 

127 4 3 1 2 159 2 3 4 1 

128 3 4 2 1 160 2 1 3 4 

129 4 1 2 3 161 2 4 1 3 

130 4 2 1 3 162 1 2 4 3 

131 3 1 2 4 163 4 3 1 2 

132 3 2 1 4 164 3 4 2 1 

133 2 4 3 1 165 4 1 2 3 

134 3 2 4 1 166 4 2 1 3 

135 4 3 1 2 167 3 1 2 4 

136 1 4 3 2 168 3 2 1 4 

137 1 2 3 4 169 2 4 3 1 

138 4 2 3 1 170 3 2 4 1 

139 1 3 4 2 171 4 3 1 2 
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140 2 1 4 3 172 1 4 3 2 

141 2 3 4 1 173 2 1 3 4 

142 4 3 1 2 174 4 2 3 1 

143 3 2 4 1 175 1 3 4 2 

144 2 4 3 1 176 4 2 1 3 

145 3 2 1 4 177 3 1 2 4 

146 2 1 3 4 178 3 2 1 4 

 

179 2 1 3 4 211 1 4 3 2 

180 2 1 4 3 212 2 1 3 4 

181 4 3 1 2 213 1 3 2 4 

182 3 4 2 1 214 4 2 3 1 

183 4 1 2 3 215 2 1 3 4 

184 4 2 1 3 216 1 3 4 2 

185 3 1 2 4 217 1 4 2 3 

186 3 2 1 4 218 1 2 4 3 

187 2 4 3 1 219 4 3 1 2 

188 3 2 4 1 220 3 4 2 1 

189 4 3 1 2 221 4 2 1 3 

190 1 4 3 2 222 4 1 2 3 

191 2 1 3 4 223 4 2 3 1 

192 4 2 3 1 224 4 3 2 1 

193 1 3 4 2 225 2 3 4 1 

194 2 1 4 3 226 3 2 4 1 

195 2 3 4 1 227 2 1 3 4 

196 4 3 1 2 228 2 1 3 4 

197 3 2 4 1 229 4 2 1 3 

198 2 4 3 1 230 1 2 3 4 

199 3 2 1 4 231 1 2 4 3 

200 2 1 3 4 232 1 3 2 4 

201 2 4 3 1 233 1 4 2 3 

202 4 3 2 1 234 1 2 3 4 

203 2 1 3 4 235 2 3 1 4 

204 3 4 1 2 236 4 1 3 2 

205 2 1 3 4 237 3 4 2 1 

206 2 1 4 2 238 1 2 3 4 

207 3 2 4 1 239 3 4 1 2 

208 4 3 1 2 240 4 3 2 1 

209 3 2 1 4 241 2 1 3 4 

210 2 1 4 3 242 2 4 3 1 

 

243 2 1 3 4 275 1 3 4 2 

244 2 1 4 3 276 2 1 4 3 

245 3 1 2 4 277 2 3 4 1 

246 4 1 2 3 278 4 3 1 2 

247 2 1 4 3 279 3 2 4 1 

248 1 4 2 3 280 2 4 3 1 

249 1 4 2 3 281 3 2 1 4 

250 1 3 2 4 282 2 1 3 4 

251 2 1 3 4 283 2 4 3 1 
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252 1 3 2 4 284 4 3 2 1 

253 2 1 3 4 285 2 1 3 4 

254 1 4 2 3 286 3 4 1 2 

255 1 4 3 2 287 2 1 3 4 

256 3 1 2 4 288 1 4 2 3 

257 4 1 2 3 289 1 3 2 4 

258 4 1 3 2 290 2 1 3 4 

259 1 3 2 4 291 1 3 2 4 

260 3 1 4 2 292 2 1 3 4 

261 2 1 4 3 293 1 4 2 3 

262 1 3 2 4 294 3 1 4 2 

263 2 1 3 4 295 4 2 3 1 

264 2 1 4 3 296 4 3 2 1 

265 3 1 2 4 297 2 3 4 1 

266 1 4 3 2 298 3 2 1 4 

267 2 1 4 3 299 2 3 4 1 

268 1 3 2 4 300 4 3 1 2 

269 1 3 2 4 301 3 2 4 1 

270 3 1 4 2 302 2 4 3 1 

271 4 2 3 1 303 3 2 1 4 

272 4 3 2 1 304 1 3 4 2 

273 2 3 4 1 305 4 2 3 1 

274 3 2 4 1 306 2 1 4 3 

 

307 2 1 3 4 343 1 2 3 4 

308 2 1 3 4 344 3 4 1 2 

309 4 1 2 3 345 4 3 2 1 

310 2 1 3 4 346 3 4 2 1 

311 2 1 4 3 347 3 1 2 4 

312 1 3 2 4 348 2 1 3 4 

313 1 4 2 3 349 1 3 2 4 

314 1 4 3 2 350 1 3 4 2 

315 2 1 3 4 351 3 2 1 4 

316 1 3 2 4 352 4 2 1 3 

317 4 2 3 1 353 2 1 4 3 

318 1 2 3 4 354 2 3 4 1 

319 1 3 4 2 355 4 2 3 1 

320 1 4 2 3 356 1 2 4 3 

321 1 2 3 4 357 1 3 4 2 

322 1 3  2 358 1 2 4 3 

323 1 4 2 3 359 1 2 3 4 

324 1 2 3 4 360 1 4 2 4 

325 1 4 2 3 361 1 2 3 4 

326 1 3 2 4 362 2 4 1 3 

327 1 4 3 2 363 2 3 1 4 

328 3 2 4 1 364 2 3 4 1 

329 1 4 2 4 365 1 2 3 4 

330 2 1 3 4 366 2 4 1 3 

331 4 2 3 1 367 4 2 1 3 

332 2 3 4 1 368 3 1 2 4 
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333 4 1 2 3 369 3 2 1 4 

334 2 1 3 4 370 2 4 3 1 

335 1 2 4 3 371 2 4 3 1 

336 4 3 1 2 372 2 3 4 1 

337 3 4 2 1 373 4 3 2 1 

338 4 1 2 3 374 2 1 3 4 

339 1 2 3 4 375 4 1 2 3 

340 2 3 1 4 376 1 2 3 4 

341 4 1 3 2 377 1 2 4 3 

342 3 4 2 1 378 1 3 2 4 

379 4 3 1 2 416 2 1 3 4 

380 3 2 1 4 417 2 1 3 4 

381 1 2 4 3 418 4 1 2 3 

382 1 4 2 3 420 1 2 3 4 

383 2 1 3 4 421 1 2 4 3 

384 2 1 4 3 422 1 3 2 4 

385 3 1 2 4 423 1 4 2 3 

386 4 1 2 3 424 1 2 3 4 

387 1 2 4 3 425 2 3 1 4 

388 1 4 2 3 426 4 1 3 2 

390 1 4 2 3 427 3 4 2 1 

391 1 3 2 4 428 1 2 3 4 

392 2 1 3 4 429 3 4 1 2 

393 1 3 2 4 430 4 3 2 1 

394 2 1 3 4 431 3 4 2 1 

395 1 4 2 3 432 2 4 1 3 

396 3 1 2 4 433 3 1 2 4 

397 4 1 2 3 434 2 1 3 4 

398 4 1 3 2 435 1 3 2 4 

399 1 3 2 4 436 1 3 4 2 

400 3 1 4 2 437 3 2 1 4 

401 1 4 2 3 438 4 2 1 3 

402 1 3 2 4 439 2 1 4 3 

403 2 1 3 4 440 2 3 4 1 

404 1 2 4 3 441 4 2 3 1 

405 3 1 2 4 442 4 3 1 2 

410 3 1 4 2 К-ть 143 105 77 117 

411 4 1 2 3 Ранг 1 3 4 2 

412 3 4 2 1  

413 2 4 1 3 

414 3 1 2 4 

415 2 1 3 4 
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Таблиця К.2 

Зведені результати діагностування за методикою «Ціннісні орієнтації» 

 

Термінальні цінності 
Середній 

показник 
Ранг 

Інструментальні 

цінності 

Середній 

показник 
Ранг 

Активне та діяльне життя 6,2 10 Вихованість 5,8 10 

Здоров’я 9,2 4 Незалежність 13,8 1 

Професіоналізм 8,6 5 Вміння спілкуватися 10,3 3 

Цікава робота. 5,2 12 Старанність 4,8 13 

Любов до Батьківщини. 6,3 9 Відповідальність 5,2 12 

Матеріально забезпечене 

життя 

8,7 4 Самоконтроль 5,6 11 

Позитивна ситуація в 

країні, суспільстві, 

збереження миру між 

народами 

9,3 3 Чесність та 

справедливість 

3,8 15 

Авторитет 7,0 8 Тверда воля 6,7 9 

Користь суспільству 4,8 14 Освіченість 7,6 8 

Пізнання 5,4 11 Терпимість до поглядів 

та думок інших людей 

7,8 7 

Продуктивне життя 4,5 15 Чуйність, доброта 4,3 14 

Творчість і розвиток 6,5 7 Раціоналізм 9,5 5 

Любов до дітей 5,1 13 Широта поглядів 8,5 6 

Свобода 10,6 2 Ефективність 11,5 2 

Впевненість 12,2 1 Рефлексивність 9,8 4 
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Результати діагностування вчителів початкової школи  

за діяльнісно-творчим критерієм 

Таблиця К.3 

Зведені результати діагностування вчителів початкової школи 

за діяльнісно-творчим критерієм 

Рівні 

Результати тесту 

«Самооцінка 

творчого потенціалу 

особистості» 

Результати методики 

«Ваш креативний 

потенціал» 

Середні 

показники 

к-ть у % к-ть у % к-ть у % 

Низький 114 25,79 113 25,57 114 25,79 

Достатній  256 57,92 252 57,01 254 57,47 

Високий 72 16,29 77 17,42 74 16,74 

Разом 442 100 442 100 442 100 

 

Зведені результати діагностування вчителів початкової школи 

за професійно-оцінним критерієм 

Таблиця К.4 

Зведені результати діагностування вчителів початкової школи 

професійно-оцінним за критерієм 

 

Рівні 

Результати анкети 

«Готовність до 

професійного 

саморозвитку» 

Результати методики 

«Діагностика професійної 

підготовленостідо педагогічної 

діяльності » 

Середні 

показники 

к-ть у % к-ть у % у % 

Низький 260 58,82 200 45,25 52,04 

Достатній 138 31,22 186 42,08 36,65 

Високий 44 9,96 56 12,67 11,31 

Разом 442 100 442 100 100 

 

Джерело: самостійне розроблення автора 



273 
 

Додаток Л 

Результати формувально-узагальнювального етапу  

педагогічного експерименту 

Таблиця Л.1 

Результати діагностування ЕГ і КГ вчителів початкових класів  

за мотиваційно-ціннісним критерієм 

№ 
ЕГ КГ 

до після до після 

1 0,17 0,33 0,83 0,83 

2 0,00 0,50 0,00 0,66 

3 0,33 0,83 0,17 0,50 

4 0,50 0,50 0,50 0,50 

5 0,50 0,50 0,00 0,83 

6 0,33 0,66 0,17 0,50 

7 0,50 0,50 0,17 0,66 

8 0,00 0,33 0,83 0,83 

9 0,83 0,83 0,33 0,66 

10 0,33 0,83 0,66 0,50 

11 0,83 0,83 0,50 0,66 

12 0,17 0,50 0,66 0,50 

13 0,33 0,50 0,50 0,66 

14 0,33 0,66 0,66 0,50 

15 0,33 0,66 0,50 0,66 

16 0,33 0,66 0,83 0,50 

17 0,33 0,66 0,33 0,66 

18 0,33 0,33 0,83 0,50 

19 0,50 0,66 0,66 0,66 

20 0,50 0,50 0,83 0,83 

21 0,50 0,50 0,17 0,66 

22 0,66 0,66 0,33 0,50 

23 0,00 0,33 0,17 0,66 

24 0,17 0,50 0,33 0,50 

25 0,00 0,66 0,83 0,66 

26 0,50 0,50 0,83 0,83 

27 0,33 0,33 0,66 0,66 

28 0,50 0,50 0,50 0,50 

29 0,50 0,50 0,17 0,66 

30 0,50 0,50 0,33 0,50 

31 0,50 0,50 0,17 0,66 

32 0,83 1,00 0,83 0,83 

33 0,50 0,50 0,33 0,50 

34 0,50 0,50 0,00 0,83 

35 0,50 0,50 0,17 0,66 

36 0,17 0,33 0,33 0,50 

37 0,50 0,66 0,66 0,83 

38 0,50 0,50 0,50 0,66 

39 0,50 0,33 0,50 0,50 

40 0,33 0,66 0,33 0,66 

41 0,33 0,66 0,17 0,50 

42 0,50 0,66 0,33 0,83 

43 0,50 0,50 0,17 0,66 

44 0,50 0,50 0,33 0,50 

45 0,17 0,33 0,83 0,83 

46 0,83 0,83 0,17 0,83 

47 0,17 0,83 0,33 0,66 

48 0,33 0,83 0,17 0,50 

48 0,83 0,83 0,33 0,83 

50 0,50 0,50 0,17 0,66 

51 0,50 0,66 0,33 0,50 

52 0,50 0,50 0,33 0,83 

53 0,50 0,66 0,83 0,66 

54 0,50 0,50 0,66 0,83 

55 0,33 0,66 0,50 0,66 

56 0,83 0,83 0,66 0,50 

57 0,17 0,33 0,50 0,66 

58 0,83 1,00 0,66 0,50 

59 0,00 0,33 0,17 0,66 

60 0,83 1,00 0,33 0,50 

61 0,00 0,50 0,17 0,66 

62 0,17 0,66 0,33 0,50 

63 0,50 0,50 0,17 0,66 

64 0,83 0,83 0,33 0,50 

65 0,33 0,33 0,66 0,66 

66 0,33 0,83 0,50 0,50 

67 0,17 0,17 0,66 0,66 

68 0,33 0,50 0,50 0,66 

69 0,33 0,66 0,66 0,50 

70 0,33 0,50 0,50 0,66 

71 0,83 0,83 0,66 0,50 

72 0,00 0,17 0,50 0,66 

73 0,17 0,66 1,00 1,00 

74 0,50 0,50 0,17 0,33 

75 0,50 0,50 0,33 0,33 

76 0,17 0,50 0,17 0,17 

77 0,33 0,50 0,33 0,33 
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78 0,33 0,50 0,17 0,17 

79 0,33 0,50 0,66 0,66 

80 0,33 0,66 0,50 0,50 

81 0,66 0,66 0,66 0,66 

82 0,50 0,50 0,50 0,50 

83 0,50 0,50 0,66 0,66 

84 0,66 0,66 0,50 0,50 

85 0,83 1,00 0,66 0,66 

86 0,17 0,33 0,50 0,50 

87 0,33 0,33 0,83 0,66 

88 0,33 0,83 0,33 0,50 

89 0,83 0,83 0,00 0,83 

90 0,83 0,83 0,17 0,66 

91 0,50 0,50 0,83 0,50 

92 0,33 0,83 0,17 0,83 

93 0,33 0,33 0,33 0,50 

94 0,83 1,00 0,83 0,83 

95 0,17 0,66 0,17 0,17 

96 0,17 0,17 0,33 0,33 

97 0,33 0,50 0,17 0,66 

98 0,33 0,33 0,33 0,50 

99 0,33 1,00 0,83 0,83 

100 0,50 0,50 0,17 0,66 

101 0,50 0,50 0,33 0,50 

102 0,50 0,50 0,17 0,66 

103 0,66 0,66 0,33 0,50 

104 0,50 0,50 0,66 0,66 

105 0,50 0,50 0,50 0,50 

106 0,50 0,50 1,00 1,00 

107 0,83 0,83 0,66 0,66 

108 0,17 0,17 0,50 0,50 

109 0,83 0,83 0,66 0,66 

110 0,50 0,50 0,50 0,50 

111 0,33 0,33 0,66 0,66 

112 1,00 1,00 0,66 0,50 

113 0,00 0,17 0,50 0,66 

114 0,50 0,66 0,17 0,50 

115 0,50 0,50 0,33 0,66 

116 0,50 0,66 0,17 0,50 

117 0,50 0,66 0,33 0,66 

118 0,83 0,83 0,17 0,50 

119 0,33 0,83 0,33 0,66 

120 0,83 0,83 0,50 0,50 

121 0,00 0,00 0,66 0,66 

122 0,33 0,66 0,50 0,50 

123 0,33 0,50 0,66 0,66 

124 0,17 0,83 1,00 1,00 

125 0,50 0,66 0,17 0,17 

126 0,83 1,00 0,33 0,33 

127 0,33 0,83 0,17 0,17 

128 0,00 0,17 0,33 0,33 

129 0,50 0,66 0,66 0,66 

130 0,33 0,83 0,50 0,50 

131 0,33 0,83 0,83 1,00 

132 0,50 0,17 0,66 0,17 

133 0,83 0,83 0,50 0,33 

134 0,17 0,17 0,66 0,83 

135 0,50 0,83 0,83 0,66 

136 0,66 0,66 0,66 0,66 

137 0,50 0,50 0,50 0,50 

138 0,33 0,83 0,66 0,66 

139 0,83 0,83 0,50 0,50 

140 0,83 0,83 0,66 0,66 

141 0,17 0,17 0,50 0,50 

142 1,00 1,00 0,83 0,66 

143 0,50 0,50 0,66 0,50 

144 0,50 0,50 0,50 0,66 

145 0,50 0,66 0,66 0,50 

146 0,66 0,66 0,83 1,00 

147 0,50 0,66 0,66 0,50 

148 0,83 0,83 0,50 0,66 

149 0,17 0,17 0,66 0,66 

150 0,00 0,00 0,83 0,66 

151 0,83 0,83 0,66 0,50 

152 0,50 0,66 0,83 0,83 

153 0,66 0,66 0,66 0,66 

154 0,50 0,66 0,50 0,66 

155 0,66 1,00 0,17 0,33 

156 0,66 0,66 0,33 0,33 

157 0,50 0,66 0,17 0,17 

158 0,00 0,17 0,33 0,33 

159 0,17 0,83 0,17 0,17 

160 0,50 0,66 0,33 0,33 

161 0,66 0,66 0,17 0,33 

162 0,50 0,66 0,33 0,33 

163 0,66 0,66 0,66 0,66 

164 0,83 0,83 0,50 0,50 

165 0,50 0,83 0,17 0,17 

166 0,66 0,83 0,33 0,33 

167 0,66 0,83 0,17 0,17 

168 0,83 0,83 0,33 0,33 

169 0,00 0,17 0,66 0,66 

170 0,17 0,33 0,83 0,66 

171 0,33 0,83 0,17 0,17 

172 0,00 0,00 0,33 0,83 

173 0,66 0,66 0,17 0,17 

174 0,83 0,83 0,33 0,33 

175 0,50 0,66 0,66 0,66 

176 0,66 0,66 0,50 0,83 

177 0,66 0,83 0,66 0,66 
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178 0,50 0,83 0,50 0,50 

179 0,00 0,17 0,83 0,66 

180 0,33 0,33 0,50 0,83 

181 0,00 0,17 0,66 0,83 

182 0,83 0,83 0,83 0,66 

183 0,00 0,00 0,17 0,17 

184 0,17 0,33 0,33 0,83 

185 0,50 0,66 0,17 0,17 

186 0,83 0,83 0,33 0,33 

187 0,00 0,00 0,50 0,66 

188 0,83 1,00 0,83 1,00 

189 0,17 0,50 0,50 0,17 

190 0,66 0,66 0,50 0,33 

191 0,00 0,17 0,66 0,17 

192 0,50 0,50 0,83 0,33 

193 0,83 1,00 0,33 0,83 

194 0,50 0,66 0,33 0,33 

195 0,66 0,66 0,83 0,66 

196 0,17 0,50 0,50 0,66 

197 0,50 0,66 0,50 0,83 

198 0,17 0,17 0,66 0,66 

199 0,50 0,83 0,83 1,00 

200 0,17 0,83 0,66 0,84 

201 0,33 0,83 1,00 1,00 

202 0,17 0,17 0,83 0,66 

203 0,83 0,83 0,33 0,33 

204 0,33 0,33 0,50 0,66 

205  0,66 0,66 

206 0,50 0,50 

207 0,50 0,66 

 

Таблиця Л. 2 

Зведені результати діагностування термінальних цінностей 

респондентів ЕГ за методикою «Ціннісні орієнтації» 

Термінальні цінності 

ЕГ 

До Після 

Середній 

показник 
Ранг 

Середній 

показник 
Ранг 

Активне та діяльне життя 6,2 10 5,8 11 

Здоров’я 9,2 4 13,8 1 

Професіоналізм 8,6 5 10,3 4 

Цікава робота. 5,2 12 4,8 14 

Любов до Батьківщини. 6,3 9 5,2 13 

Матеріально забезпечене життя 8,7 4 5,6 12 

Позитивна ситуація в країні, суспільстві, 

збереження миру між народами 

9,3 3 11,8 2 

Авторитет 7,0 8 6,7 10 

Користь суспільству 4,8 14 7,6 9 

Пізнання 5,4 11 7,8 8 

Продуктивне життя 4,5 15 4,3 15 

Творчість і розвиток 6,5 7 9,5 6 

Любов до дітей 5,1 13 8,5 5 

Свобода 10,6 2 11,5 3 

Впевненість 12,2 1 9,8 4 
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Таблиця Л. 3 

Зведені результати діагностування термінальних цінностей 

респондентів КГ за методикою «Ціннісні орієнтації» 

Термінальні цінності 

КГ 

До Після 

Середній 

показник 
Ранг 

Середній 

показник 
Ранг 

Активне та діяльне життя 7,2 9 5,2 15 

Здоров’я 11,2 2 10,8 2 

Професіоналізм 8,6 7 8,3 10 

Цікава робота. 6,2 12 5,8 14 

Любов до Батьківщини. 7,3 9 6,2 13 

Матеріально забезпечене 

життя 

8,7 6 8,6 12 

Позитивна ситуація в країні, 

суспільстві, збереження миру 

між народами 

9,2 4 10,6 3 

Авторитет 8,0 8 7,7 8 

Користь суспільству 4,8 14 7,6 9 

Пізнання 6,4 11 8,8 7 

Продуктивне життя 4,5 15 4,5 15 

Творчість і розвиток 6,5 10 9,5 6 

Любов до дітей 5,1 13 10,5 4 

Свобода 10,8 3 11,5 1 

Впевненість 11,8 1 9,8 5 
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Таблиця Л.4 

Результати діагностування ЕГ і КГ вчителів початкових класів  

за діяльнісно-творчим критерієм 

№ 
ЕГ КГ 

до після до після 

1 0,85 0,88 0,49 0,30 

2 0,58 0,68 0,67 0,32 

3 0,62 0,78 0,52 0,28 

4 0,67 0,70 0,55 0,31 

5 0,87 0,90 0,68 0,24 

6 0,54 0,87 0,30 0,32 

7 0,38 0,42 0,32 0,28 

8 0,36 0,42 0,28 0,31 

9 0,74 0,92 0,30 0,26 

10 0,80 0,93 0,32 0,30 

11 0,87 0,98 0,28 0,32 

12 0,35 0,93 0,16 0,28 

13 0,34 0,44 0,22 0,30 

14 0,24 0,85 0,69 0,32 

15 0,96 0,98 0,67 0,28 

16 0,34 0,40 0,52 0,31 

17 0,26 0,36 0,65 0,30 

18 0,18 0,28 0,68 0,32 

19 0,56 0,80 0,26 0,28 

20 0,98 1,00 0,58 0,31 

21 0,66 0,98 0,64 0,30 

22 0,72 0,96 0,52 0,32 

23 0,65 0,90 0,58 0,28 

24 0,67 0,87 0,68 0,31 

25 1,00 1,00 0,30 0,32 

26 0,54 0,88 0,24 0,32 

27 0,67 0,85 0,26 0,28 

28 0,72 0,90 0,21 0,33 

29 0,24 0,56 0,49 0,28 

30 0,95 1,00 0,67 0,33 

31 0,85 0,95 0,52 0,28 

32 0,38 0,88 0,55 0,32 

33 0,42 0,98 0,68 0,28 

34 0,32 0,67 0,32 0,30 

35 0,18 0,82 0,18 0,32 

36 0,96 1,00 0,30 0,28 

37 0,84 0,96 0,31 0,33 

38 0,34 0,85 0,28 0,32 

39 0,28 0,83 0,24 0,28 

40 0,95 0,95 0,64 0,68 

41 0,98 1,00 0,69 0,72 

42 0,23 0,87 0,52 0,69 

43 0,34 0,83 0,70 0,28 

44 0,41 0,45 0,68 0,33 

45 0,20 0,72 0,86 0,88 

46 0,86 0,95 0,85 0,86 

47 0,85 1,00 0,92 0,96 

48 0,34 0,85 0,49 0,65 

48 0,41 0,90 0,67 0,68 

50 0,20 0,91 0,52 0,28 

51 0,40 0,45 0,55 0,33 

52 0,26 0,58 0,68 0,34 

53 0,86 0,95 0,86 0,88 

54 0,84 1,00 0,82 0,86 

55 0,86 0,95 0,92 0,96 

56 0,85 0,98 0,86 0,88 

57 0,31 0,86 0,85 0,86 

58 0,42 0,45 0,92 0,96 

59 0,16 0,85 0,49 0,28 

60 0,38 0,38 0,67 0,33 

61 0,40 0,44 0,52 0,28 

62 0,32 0,68 0,55 0,33 

63 0,80 0,95 0,68 0,34 

64 0,38 0,87 0,86 0,88 

65 0,24 0,67 0,85 0,86 

66 0,25 0,66 0,92 0,96 

67 0,37 0,85 0,28 0,28 

68 0,86 0,95 0,33 0,28 

69 0,88 1,00 0,26 0,33 

70 0,86 0,95 0,86 0,88 

71 0,85 0,98 0,85 0,86 

72 0,40 0,97 0,92 0,96 

73 0,88 0,96 0,28 0,33 

74 0,80 0,90 0,33 0,34 

75 0,23 0,67 0,86 0,88 

76 0,21 0,59 0,85 0,86 

77 0,88 0,96 0,92 0,96 

78 0,80 0,97 0,30 0,28 

79 0,25 0,42 0,30 0,33 

80 0,34 0,34 0,34 0,28 

81 0,86 0,95 0,31 0,33 

82 0,24 0,89 0,22 0,25 

83 0,84 0,90 0,86 0,88 

84 0,18 0,80 0,85 0,86 

85 0,34 0,82 0,92 0,96 

86 0,92 1,00 0,30 0,33 

87 0,25 0,90 0,32 0,34 
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88 0,85 0,95 0,31 0,31 

89 0,34 0,83 0,22 0,28 

90 0,96 0,98 0,28 0,34 

91 0,25 0,84 0,30 0,31 

92 0,12 0,84 0,23 0,28 

93 0,90 0,96 0,31 0,33 

94 0,26 0,85 0,22 0,31 

95 0,31 0,88 0,23 0,28 

96 0,87 0,95 0,31 0,33 

97 0,34 0,38 0,86 0,88 

98 0,44 0,45 0,85 0,86 

99 0,40 0,44 0,92 0,96 

100 0,32 0,35 0,36 0,38 

101 0,41 0,44 0,21 0,34 

102 0,48 0,68 0,34 0,88 

103 0,56 0,71 0,26 0,38 

104 0,62 0,74 0,25 0,34 

105 0,24 0,32 0,32 0,35 

106 0,31 0,41 0,41 0,44 

107 0,48 0,68 0,86 0,88 

108 0,56 0,71 0,85 0,86 

109 0,32 0,38 0,92 0,96 

110 0,41 0,44 0,36 0,38 

111 0,38 0,64 0,21 0,34 

112 0,24 0,58 0,86 0,88 

113 0,25 0,60 0,85 0,86 

114 0,38 0,72 0,92 0,96 

115 0,24 0,70 0,18 0,24 

116 0,35 0,65 0,24 0,68 

117 0,38 0,58 0,35 0,67 

118 0,34 0,60 0,38 0,55 

119 0,26 0,72 0,34 0,55 

120 0,38 0,70 0,26 0,68 

121 0,34 0,65 0,24 0,49 

122 0,15 0,36 0,35 0,58 

123 0,26 0,38 0,38 0,71 

124 0,38 0,36 0,34 0,69 

125 0,34 0,38 0,26 0,54 

126 0,25 0,36 0,86 0,88 

127 0,26 0,38 0,85 0,86 

128 0,38 0,36 0,92 0,96 

129 0,34 0,38 0,24 0,34 

130 0,28 0,36 0,35 0,36 

131 0,50 0,72 0,32 0,38 

132 0,48 0,68 0,30 0,34 

133 0,56 0,71 0,26 0,26 

134 0,32 0,42 0,85 0,86 

135 0,18 0,34 0,92 0,96 

136 0,23 0,40 0,88 0,98 

137 0,49 0,53 0,27 0,86 

138 0,87 0,95 0,32 0,42 

139 0,38 0,32 0,18 0,34 

140 0,23 0,41 0,86 1,00 

141 0,48 0,68 0,85 0,86 

142 0,56 0,71 0,92 0,96 

143 0,64 0,68 0,86 0,88 

144 0,34 0,42 0,85 0,86 

145 0,26 0,67 0,92 0,98 

146 0,38 0,36 0,36 0,38 

147 0,34 0,38 0,34 0,38 

148 0,15 0,15 0,27 0,35 

149 0,26 0,36 0,26 0,36 

150 0,38 0,38 0,28 0,34 

151 0,34 0,44 0,16 0,25 

152 0,15 0,28 0,24 0,26 

153 0,26 0,26 0,34 0,38 

154 0,38 0,38 0,18 0,36 

155 0,34 0,34 0,34 0,38 

156 0,26 0,35 0,27 0,35 

157 0,24 0,26 0,26 0,36 

158 0,34 0,38 0,28 0,34 

159 0,15 0,36 0,16 0,25 

160 0,26 0,34 0,34 0,38 

161 0,38 0,26 0,27 0,35 

162 0,34 0,38 0,26 0,36 

163 0,48 0,68 0,28 0,34 

164 0,56 0,71 0,16 0,25 

165 0,80 0,94 0,18 0,68 

166 0,48 0,68 0,30 0,67 

167 0,56 0,71 0,34 0,55 

168 0,88 0,98 0,32 0,55 

169 0,78 0,92 0,28 0,68 

170 0,80 0,95 0,34 0,49 

171 0,26 0,32 0,34 0,58 

172 0,38 0,41 0,30 0,71 

173 0,34 0,32 0,34 0,69 

174 0,25 0,41 0,31 0,54 

175 0,26 0,32 0,86 0,88 

176 0,18 0,41 0,85 0,86 

177 0,58 0,78 0,92 0,96 

178 0,88 0,96 0,82 0,88 

179 0,82 0,95 0,85 0,86 

180 0,32 0,35 0,92 0,96 

181 0,41 0,44 0,86 0,98 

182 0,32 0,38 0,85 0,86 

183 0,41 0,34 0,92 0,96 

184 0,86 0,95 0,27 0,30 

185 0,85 1,00 0,25 0,34 

186 0,88 0,95 0,24 0,31 

187 0,85 0,98 0,86 0,88 
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188 0,86 0,97 0,85 0,86 

189 0,64 0,89 0,92 0,96 

190 0,89 0,95 0,32 0,88 

191 0,70 0,90 0,24 0,36 

192 0,90 0,98 0,86 0,88 

193 0,68 0,86 0,85 0,86 

194 0,95 0,96 0,56 0,96 

195 0,72 0,85 0,22 0,31 

196 0,92 0,96 0,27 0,68 

197 0,68 0,87 0,25 0,67 

198 0,80 0,88 0,24 0,55 

199 0,58 0,69 0,34 0,55 

200 0,96 0,98 0,27 0,68 

201 0,76 0,95 0,25 0,49 

202 0,34 0,42 0,24 0,58 

203 0,77 0,95 0,27 0,71 

204 0,25 0,36 0,15 0,69 

205  0,27 0,56 

206 0,25 0,54 

207 0,24 0,62 
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Таблиця Л.5 

Результати діагностування ЕГ і КГ вчителів початкових класів  

за професійно-оцінним критерієм 

№ 
ЕГ КГ 

до після до після 

1 0,75 0,86 0,19 0,22 

2 0,77 0,82 0,34 0,25 

3 0,72 0,94 0,26 0,34 

4 0,84 0,89 0,22 0,37 

5 0,90 0,95 0,75 0,78 

6 0,82 0,86 0,77 0,79 

7 0,76 0,78 0,72 0,84 

8 0,95 1,00 0,84 0,88 

9 0,78 0,83 0,90 0,95 

10 0,98 1,00 0,82 0,82 

11 1,00 1,00 0,76 0,79 

12 0,85 0,97 0,95 0,98 

13 0,68 0,78 0,22 0,22 

14 0,59 0,94 0,15 0,25 

15 0,53 0,55 0,34 0,34 

16 0,62 0,66 0,22 0,37 

17 0,68 0,68 0,25 0,22 

18 0,59 0,59 0,34 0,25 

19 0,53 0,53 0,22 0,34 

20 0,62 0,62 0,25 0,37 

21 0,68 0,65 0,34 0,16 

22 0,59 0,58 0,68 0,69 

23 0,53 0,70 0,59 0,62 

24 0,62 0,83 0,53 0,58 

25 0,57 1,00 0,62 0,65 

26 0,54 1,00 0,68 0,70 

27 0,63 0,97 0,33 0,42 

28 0,24 0,34 0,31 0,38 

29 0,25 0,55 0,22 0,29 

30 0,32 0,66 0,25 0,34 

31 0,41 0,68 0,34 0,26 

32 0,18 0,59 0,68 0,69 

33 0,66 0,53 0,59 0,62 

34 0,59 0,62 0,53 0,58 

35 0,52 0,65 0,62 0,65 

36 0,62 0,58 0,68 0,70 

37 0,68 0,70 0,75 0,79 

38 0,59 0,68 0,77 0,84 

39 0,53 0,60 0,72 0,88 

40 0,62 0,86 0,84 0,95 

41 0,68 0,82 0,90 0,82 

42 0,59 0,94 0,82 0,79 

43 0,53 0,89 0,76 0,98 

44 0,66 0,95 0,95 1,00 

45 0,68 0,86 0,68 0,69 

46 0,59 0,78 0,59 0,62 

47 0,53 1,00 0,53 0,58 

48 0,28 0,42 0,62 0,65 

48 0,27 0,38 0,68 0,70 

50 0,95 1,00 0,22 0,22 

51 0,78 0,83 0,25 0,25 

52 0,98 1,00 0,34 0,34 

53 0,25 0,40 0,24 0,37 

54 0,28 0,38 0,68 0,69 

55 0,27 0,29 0,59 0,62 

56 0,25 0,45 0,53 0,58 

57 0,28 0,42 0,62 0,65 

58 0,27 0,38 0,68 0,70 

59 0,25 0,38 0,28 0,40 

60 0,75 0,86 0,79 0,82 

61 0,77 0,82 0,84 0,88 

62 0,72 0,94 0,88 0,88 

63 0,84 0,89 0,95 0,95 

64 0,90 0,95 0,82 0,88 

65 0,82 0,86 0,79 0,98 

66 0,76 0,78 0,98 0,98 

67 0,95 1,00 0,68 0,66 

68 0,78 0,83 0,59 0,68 

69 0,98 1,00 0,53 0,68 

70 1,00 1,00 0,62 0,59 

71 0,85 0,97 0,68 0,53 

72 0,24 0,34 0,68 0,62 

73 0,22 0,36 0,59 0,68 

74 0,95 0,98 0,53 0,65 

75 0,55 0,69 0,62 0,66 

76 0,62 0,78 0,68 0,69 

77 0,54 0,94 0,82 0,84 

78 0,75 0,86 0,88 0,88 

79 0,77 0,82 0,88 0,90 

80 0,72 0,94 0,95 0,95 

81 0,68 0,89 0,88 0,92 

82 0,59 0,95 0,95 0,98 

83 0,53 0,86 0,92 0,98 

84 0,62 0,78 0,22 0,42 

85 0,75 1,00 0,25 0,28 

86 0,77 0,83 0,34 0,30 

87 0,72 1,00 0,68 0,69 

88 0,68 1,00 0,59 0,62 

89 0,59 0,97 0,53 0,58 

90 0,53 0,57 0,62 0,65 

91 0,62 0,78 0,68 0,70 

92 0,53 0,94 0,18 0,34 

93 0,62 0,55 0,68 0,69 

94 0,25 0,66 0,59 0,62 

95 0,28 0,68 0,53 0,58 
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96 0,27 0,59 0,62 0,65 

97 0,68 0,53 0,68 0,70 

98 0,59 0,62 0,79 0,82 

99 0,53 0,65 0,84 0,88 

100 0,62 0,58 0,88 0,88 

101 0,62 0,70 0,95 0,95 

102 0,58 0,68 0,82 0,88 

103 0,67 0,60 0,79 0,98 

104 0,32 0,38 0,98 0,98 

105 0,36 0,42 0,68 0,69 

106 0,24 0,34 0,59 0,62 

107 0,32 0,32 0,53 0,58 

108 0,36 0,36 0,62 0,65 

109 0,24 0,24 0,68 0,70 

110 0,68 0,55 0,30 0,38 

111 0,59 0,66 0,22 0,36 

112 0,53 0,68 0,68 0,69 

113 0,62 0,59 0,59 0,62 

114 0,9 0,53 0,53 0,58 

115 0,68 0,62 0,62 0,65 

116 0,59 0,65 0,68 0,70 

117 0,53 0,58 0,23 0,37 

118 0,62 0,70 0,82 0,82 

119 0,68 0,68 0,88 0,88 

120 0,59 0,60 0,88 0,88 

121 0,32 0,42 0,95 0,95 

122 0,36 0,46 0,88 0,88 

123 0,24 0,32 0,98 0,98 

124 0,32 0,32 0,98 0,98 

125 0,36 0,38 0,32 0,34 

126 0,24 0,24 0,25 0,38 

127 0,42 0,62 0,18 0,22 

128 0,53 0,58 0,25 0,25 

129 0,62 0,70 0,34 0,34 

130 0,75 0,86 0,26 0,37 

131 0,77 0,82 0,68 0,69 

132 0,72 0,94 0,59 0,62 

133 0,84 0,89 0,53 0,58 

134 0,90 0,95 0,62 0,65 

135 0,82 0,86 0,68 0,70 

136 0,76 0,78 0,22 0,86 

137 0,95 1,00 0,25 0,42 

138 0,78 0,83 0,34 0,36 

139 0,98 1,00 0,28 0,35 

140 1,00 1,00 0,68 0,69 

141 0,85 0,97 0,59 0,62 

142 0,34 0,36 0,53 0,58 

143 0,25 0,88 0,62 0,65 

144 0,28 0,76 0,68 0,70 

145 0,16 0,24 0,22 0,42 

146 0,80 0,95 0,25 0,36 

147 0,16 0,24 0,34 0,35 

148 0,32 0,74 0,22 0,40 

149 0,36 0,24 0,25 0,38 

150 0,75 0,86 0,34 0,35 

151 0,77 0,82 0,22 0,35 

152 0,72 0,94 0,25 0,28 

153 0,84 0,89 0,34 0,69 

154 0,90 0,95 0,22 0,62 

155 0,82 0,86 0,25 0,58 

156 0,76 0,78 0,34 0,65 

157 0,95 1,00 0,22 0,70 

158 0,78 0,83 0,25 0,36 

159 0,98 1,00 0,34 0,38 

160 1,00 1,00 0,24 0,32 

161 0,85 0,97 0,26 0,32 

162 0,35 0,48 0,82 0,88 

163 0,53 0,55 0,88 0,95 

164 0,62 0,66 0,88 0,88 

165 0,42 0,68 0,95 0,98 

166 0,53 0,59 0,88 0,98 

167 0,32 0,53 0,98 0,90 

168 0,36 0,62 0,98 0,96 

169 0,24 0,65 0,22 0,42 

170 0,32 0,58 0,25 0,36 

171 0,36 0,70 0,34 0,35 

172 0,24 0,68 0,21 0,95 

173 0,32 0,60 0,88 0,88 

174 0,31 0,34 0,25 0,98 

175 0,24 0,32 0,95 0,98 

176 0,25 0,26 0,88 0,90 

177 0,16 0,32 0,68 0,69 

178 0,32 0,36 0,59 0,62 

179 0,36 0,55 0,53 0,58 

180 0,24 0,66 0,62 0,65 

181 0,18 0,68 0,68 0,70 

182 0,26 0,59 0,20 0,34 

183 0,22 0,53 0,25 0,38 

184 0,36 0,62 0,68 0,69 

185 0,16 0,65 0,59 0,62 

186 0,32 0,58 0,53 0,58 

187 0,36 0,70 0,62 0,65 

188 0,18 0,68 0,68 0,70 

189 0,32 0,60 0,31 0,35 

190 0,26 0,34 0,24 0,42 

191 0,16 0,65 0,56 0,66 

192 0,32 0,58 0,22 0,40 

193 0,36 0,70 0,25 0,28 

194 0,23 0,68 0,34 0,34 

195 0,25 0,60 0,22 0,42 

196 0,74 0,85 0,25 0,36 

197 0,16 0,24 0,34 0,35 

198 0,30 0,78 0,22 0,43 

199 0,88 0,94 0,25 0,36 

200 0,26 0,78 0,34 0,35 

201 0,28 0,94 0,26 0,55 

202 0,44 0,87 0,22 0,42 

203 0,96 0,98 0,25 0,36 

204 0,38 0,85 0,34 0,35 

205  0,22 0,42 
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206 0,25 0,36 

207 0,34 0,35 

    

 

 

Таблиця Л.6 

Зведені результати діагностування вчителів початкових класів для 

перевірки однорідності виборок респондентів ЕГ і КГ 

 

Критерії X  Y  
2

XD  2

YD  
.спостер

t  Висновки 

Мотиваційно-ціннісний 0,45 0,48 0,0625 0,0576 -1,25 
.. критспостер tt   

Діяльнісно-творчий-

інформативний 

0,51 0,4977 0,068 0,073 0,16 
.. критспостер tt   

професійно-оцінний 0,56 О,54 0,0576 0,0625 0,83 
.. критспостер tt   

Примітка t критичне = 1,965 

Джерело: самостійне розроблення автора 
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Додаток М 

Перевірка емпіричного розподілу рівнів готовності вчителів початкової 

школи в умовах післядипломної освіти до розвитку творчого потенціалу 

молодших школярів КГ та ЕГ 

 

Таблиця М.1 

Емпіричні частоти для КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  32(А) 37(Б) 69 

Достатній 88(В) 101(Г) 189 

Низький 87(Д) 69(Е) 156 

Разом 207 207 414 

 

 
Таблиця М.2 

 

Розрахунок критерію χ² для КГ за мотиваційно-ціннісним критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 32 34,5 -2,5 6,25 0,18 

2 Б 37 34,5 2,5 6,25 0,18 

3 В 88 94,5 -6,5 42,25 0,45 

4 Г 101 94,5 6,5 42,25 0,45 

5 Д 87 78 9 81 1,04 

6 Е 69 78 -9 81 1,04 

Сума 3,34 

 

Таблиця М.3 

Емпіричні частоти для ЕГ за мотиваційно-ціннісним критерієм 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  34(А) 62(Б) 96 

Достатній 85(В) 100(Г) 185 

Низький 85(Д) 42(Е) 127 

Разом 204 204 408 
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Таблиця М.4 

Розрахунок критерію χ² для ЕГ замотиваційно-ціннісним критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 34 48 -14 196 4,08 

2 Б 62 48 14 196 4,08 

3 В 85 92,5 -7,5 56,25 0,61 

4 Г 100 92,5 7,5 56,25 0,61 

5 Д 85 63,5 21,5 462,25 7,28 

6 Е 42 63,5 -21,5 462,25 7,28 

Сума 23,94 

 

Таблиця М.5 

Емпіричні частоти для КГ за діяльнісно-творчим критерієм 

 

Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  57(А) 61(Б) 118 

Достатній 35(В) 45(Г) 80 

Низький 115(Д) 101(Е) 216 

Разом 207 207 414 

 

Таблиця М.6 

Розрахунок критерію χ² для КГ за діяльнісно-творчим критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 57 59 -2 4 0,07 

2 Б 61 59 2 4 0,07 

3 В 35 40 -5 25 0,63 

4 Г 45 40 5 25 0,63 

5 Д 115 108 7 49 0,45 

6 Е 101 108 -7 49 0,45 

Сума 2,3 

 

Таблиця М.7 

Емпіричні частоти для ЕГ за діяльнісно-творчим критерієм 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  52(А) 96(Б) 148 

Достатній 32(В) 40(Г) 72 

Низький 120(Д) 68(Е) 188 

Разом 204 204 408 
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Таблиця М.8 

Розрахунок критерію χ² для ЕГ за діяльнісно-творчим критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 52 74 -22 484 6,54 

2 Б 96 74 22 484 6,54 

3 В 32 36 -4 16 0,44 

4 Г 40 36 4 16 0,44 

5 Д 120 94 26 676 7,19 

6 Е 68 94 -26 676 7,19 

Сума 28,34 

  

Таблиця М.9 

Емпіричні частоти для КГ за професійно-оцінним критерієм 

 

Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  54(А) 58(Б) 112 

Достатній 71(В) 76(Г) 147 

Низький 82(Д) 73(Е) 155 

Разом 207 207 414 

 

Таблиця М.10 

Розрахунок критерію χ² для КГ за професійно-оцінним критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² 

(ƒе - ƒt)² / 

ƒt 

1 А 54 56 -4 16 0,29 

2 Б 58 56 4 16 0,29 

3 В 71 73,5 -2,5 6,25 0,09 

4 Г 76 73,5 2,5 6,25 0,09 

5 Д 82 77,5 4,5 20,25 0,26 

6 Е 73 77,5 -4,5 20,25 0,26 

Сума 1,28 

 

Таблиця М.11 

Емпіричні частоти для ЕГ за професійно-оцінним критерієм 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  59(А) 89(Б) 148 

Достатній 68(В) 70(Г) 138 

Низький 77(Д) 45(Е) 122 

Разом 204 204 408 
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Таблиця М.12 

Розрахунок критерію χ² для ЕГ за професійно-оцінним критерієм 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 59 74 -15 225 3,04 

2 Б 89 74 15 225 3,04 

3 В 68 69 -1 1 0,01 

4 Г 70 69 1 1 0,01 

5 Д 77 61 16 256 4,2 

6 Е 45 61 -16 256 4,2 

Сума 14,5 

 

Таблиця М.13 

Емпіричні частоти для КГ за середніми значеннями 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  48(А) 52(Б) 100 

Достатній 65(В) 74(Г) 139 

Низький 94(Д) 81(Е) 175 

Разом 207 207 414 

 

Таблиця М.14 

Розрахунок критерію χ² для КГ за середніми значеннями 

  
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе - ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 48 50 -2 4 0,08 

2 Б 52 50 2 4 0,08 

3 В 65 69,5 -4,5 20,25 0,29 

4 Г 74 69,5 4,5 20,25 0,29 

5 Д 94 87,5 6,5 42,25 0,48 

6 Е 81 87,5 -6,5 42,25 0,48 

Сума 1,7 

 

Таблиця М.15 

Емпіричні частоти для ЕГ за середніми значеннями 

 
Рівні Спочатку експерименту Наприкінці експерименту Разом 

Високий  48(А) 82(Б) 130 

Достатній 62(В) 70(Г) 132 

Низький 94(Д) 52(Е) 146 

Разом 204 204 408 
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Таблиця М.16 

Розрахунок критерію χ² для ЕГ за середніми значеннями 

 
Комірки таблиці 

частот 

Емпірична 

частота ƒе 

Теоретична 

частота ƒt 
ƒе – ƒt (ƒе - ƒt)² (ƒе - ƒt)² / ƒt 

1 А 48 65 -17 289 4,45 

2 Б 82 65 17 289 4,45 

3 В 62 66 -4 16 0,24 

4 Г 70 66 4 16 0,24 

5 Д 94 73 21 441 6,04 

6 Е 52 73 -21 441 6,04 

Сума 21,46 

 

Джерело: самостійне розроблення автора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



288 
 



289 
 

 



290 
 

 

  
 
 
 



291 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



292 
 

 

 
 
  
 
 
 



293 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



295 
 

 
 
 



296 
 

 


