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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

 

Актуальність дослідження. Сучасна початкова школа потребує  вчителя, 

який самостійно орієнтується в інформаційному потоці, систематично поновлює 

свої знання, професійні вміння, зокрема щодо формування ключових 

компетентностей учнів. Навчально-пізнавальна компетентність як ключова має 

виняткове значення для молодшого школяра, оскільки в цьому віці закладається 

основа для світорозуміння, база свідомої моральної поведінки, починає формуватися 

суспільна спрямованість особистості. Від рівня сформованості навчально-

пізнавальної компетентності  молодшого школяра залежить результативність його 

подальших навчальних досягнень, особистісних змін, освоєння цілісного та 

різноманітного світу культури. Разом із тим, формування означеної компетентності 

спрямоване на розвиток у молодших школярів особистісних якостей – основи 

успішного включення в процес освоєння  інших ключових компетентностей. 

Зважаючи на зазначене вище, розвиток готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів набуває надзвичайно 

важливого значення. 

Концептуальні положення щодо сучасної післядипломної педагогічної освіти 

визначені в таких нормативно-правових документах: Законах України «Про освіту» 

(1996) та «Про вищу освіту» (2002), Національній доктрині розвитку освіти в 

Україні (2002), постановах Кабінету Міністрів України «Про державну національну 

програму  «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Державному стандарті початкової 

загальної освіти  (2012). В Національній стратегії розвитку освіти в Україні (2012-

2021) модернізацію структури, змісту та організацію освіти на засадах 

компетентнісного підходу визначено як один зі стратегічних напрямів державної 

політики у сфері освіти. Значну увагу компетентнісному підходу в сучасній освіті 

приділяють міжнародні організації, зокрема Міжнародна комісія Ради Європи, 

Експерти країн Європейського Союзу, ЮНЕСКО, Міжнародний департамент 

стандартів, Організація економічного співробітництва та розвитку.  

Дослідженню проблеми педагогічної освіти в Україні завжди   приділялася 

належна увага. У наукових працях висвітлено такі аспекти цієї проблеми, як: 

філософія сучасної освіти  (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк, 

С. Подмазін) та неперервної професійної освіти  (С. Гончаренко, С. Сисоєва, 

Н. Ничкало); теоретичні та методологічні засади компетентнісного підходу (Н. Бібік, 

О. Пометун, Л. Хоружа); упровадження педагогічних технологій у вищих навчальних 

закладах (В. Беспалько, С. Бондар, Ю. Мальований, Н. Мойсеюк, М. Фіцула), зокрема 

в інститутах післядипломної освіти (Л. Даниленко, Г. Єльникова, В. Олійник, 

Н. Протасова,  Т. Сорочан);  проблема готовності (соціальної,    професійної, 

психологічної, життєвої, педагогічної, побутової) (К. Дурай-Новакова, 

Л. Долинська, М. Дяченко, Л. Кандибович, С. Максименко, В. Моляко, Р. Сімко, 

О. Скрипченко); проблема розвитку особистості у процесі професійної підготовки та 

навчання    (І. Бех, В. Олійник, Є. Подольська, В. Рибалка). 
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До визначення сутності понять компетентнісного підходу зверталися як 

вітчизняні  (А. Анучин, Л. Ващенко, Ю. Євдокимова, І. Єрмаков, Н. Кічук, 

С. Клепко, А. Корнілова, К. Корсак, О. Локшина, О. Малицька, Л. Мединська, 

О. Овчарук, Л. Паращенко, О. Пєхота, М. Поліщук, О. Пометун, С. Трубачова), так і 

зарубіжні дослідники (А. Дахін, І. Зимня, І. Фрумін, Г. Цукерман, А. Хуторський 

(Росія); Р. Барнетт, Дж. Равен (Великобританія); В. Вестера (Нідерланди)). 

Питанням формування навчально-пізнавальної компетентності школярів присвячені 

праці таких учених:  С. Воровщиков, Є. Зеєр, І. Зимня, А. Пінський, Г. Селевко, 

А. Хуторський, Т. Шамардіна. 

Окремі аспекти готовності педагогів до різних видів професійної діяльності 

розглядалися у дослідженнях С. Буртового (організаційно-педагогічні умови 

формування готовності вчителів до використання електронних засобів навчання); 

О. Скоробагатої (формування готовності майбутніх учителів початкових класів до 

навчання іноземних мов); Н. Бахмат (формування готовності майбутнього вчителя 

початкових класів до педагогічного моделювання);  Н. Хмель (формування 

психологічної готовності майбутніх педагогів до роботи в умовах соціально -

економічних змін); Л. Бєкірової (формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання); 

Т. Шестакової  (формування готовності майбутніх педагогів до професійного 

самовдосконалення); Р. Моцик (формування готовності майбутніх учителів 

початкових класів до використання персонального комп’ютера як засобу навчальної 

діяльності); Т. Бережинської (формування готовності майбутнього вчителя до 

оцінювання навчальних досягнень молодших школярів). 

Розвиток професійних компетентностей учителів розглядається в наукових 

дослідженнях Г. Наливайко (розвиток самоосвітньої компетентності вчителів 

початкових класів у системі підвищення кваліфікації); О. Котенко (розвиток 

полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі 

післядипломної освіти); М. Бирки (розвиток професійної компетентності викладача 

інформаційних технологій професійно-технічного навчального закладу); Л. Хоружої 

(теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів). 

У наукових працях також висвітлено різноманітні аспекти проблеми 

професійного розвитку вчителя в післядипломній педагогічній освіті: педагогічні 

спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів у 

системі післядипломної педагогічної освіти (М. Захарійчук); післядипломна освіта 

вчителя початкових класів в системі методичної роботи загальноосвітньої школи    

(І. Титаренко);      стимулювання       професійного    самовдосконалення      вчителів 

початкових класів у системі післядипломної освіти (Л. Сущенко); розвиток 

професійно-особистісних якостей учителів-предметників у системі післядипломної 

освіти (В. Вітюк); розвиток професіоналізму молодого вчителя в системі 

післядипломної освіти (Б. Дяченко); розвиток творчого потенціалу вчителя в системі 

післядипломної педагогічної освіти (Н. Устинова); розвиток готовності вчителів у 
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післядипломній педагогічній освіті до формування оцінюваних умінь молодших 

школярів (Н. Бежанова). 

Водночас теоретичний аналіз наукових досліджень показав, що проблема 

розвитку готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті ще не 

була предметом окремого дослідження. Поза увагою вчених залишилися можливості 

післядипломної педагогічної освіти щодо розвитку готовності вчителів у системі 

післядипломної педагогічної освіти, не розглядалася взаємообумовленість 

структури навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра та структури 

готовності вчителя  до її формування, критерії розвитку даного виду готовності у 

системі післядипломної педагогічної освіти, що дозволяють відстежити рівні її 

сформованості. Разом із тим, у системі післядипломної педагогічної освіти створено 

умови, які дозволяють здійснювати розвиток готовності вчителя до даного виду 

діяльності. 

Актуальність дослідження обраної проблеми також посилюється існуванням 

низки суперечностей між: 

 значущістю навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра 

для навчання  упродовж життя та реальним станом її сформованості в учнів 

початкової школи; 

 необхідністю формування навчально-пізнавальної компетентності вже на 

етапі початкової школи і непідготовленістю до цього   вчителів; 

 можливостями системи післядипломної педагогічної освіти в подоланні 

прогалин у знаннях і вміннях учителів щодо формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів  та нерозробленістю змісту, форм і методів 

розвитку готовності вчителів до цього виду діяльності в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

 Ураховуючи соціальну значущість розвитку початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу, об’єктивну потребу в підготовці вчителів до формування 

навчально-пізнавальної компетентності учнів початкових класів як основи їх 

подальшої успішної життєдіяльності, недостатній рівень теоретичного вивчення цієї  

проблеми та її практичного впровадження, темою дослідження було обрано 

«Розвиток готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів у  післядипломній педагогічній  освіті». 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження є 

складовою комплексної наукової теми Рівненського державного гуманітарного 

університету «Теоретико-методичні засади професійного розвитку педагогічних та 

керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти» (ДР 

0123U005273). 

Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол № 1 від 12.01.2006 р.) та 

узгоджено у Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 

психології в Україні (протокол № 1 від 31.01.2006 р.).  
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Об’єкт дослідження –  післядипломна педагогічна освіта вчителів початкових 

класів. 

Предмет дослідження – зміст, форми і методи  розвитку готовності вчителів 

до формування  навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у 

післядипломній педагогічній освіті. 

Мета дослідження – обґрунтувати зміст, форми і методи розвитку готовності 

вчителя до формування  навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів у післядипломній педагогічній освіті. 

Відповідно до об’єкта, предмета та мети  визначено основні завдання 

дослідження: 

1. Проаналізувати сучасний стан дослідження проблеми у педагогічній теорії 

та практиці післядипломної педагогічної освіти. 

2. Обґрунтувати структуру готовності вчителя до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодшого школяра. 

3. Визначити критерії готовності вчителя до формування  навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів. 

4. Розробити, обґрунтувати  та експериментально перевірити зміст, форми і 

методи розвитку готовності вчителя до формування  навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті. 

Методологічну основу дослідження становлять загальнотеоретичні й 

методологічні положення філософії і педагогіки щодо професійного розвитку та 

саморозвитку фахівця; положення теорії пізнання про взаємозв’язок теорії та 

практики, про особистість як суб’єкт діяльності; системний, компетентнісний, 

особистісно орієнтований підходи до післядипломної педагогічної освіти.  

Теоретичну основу дослідження складають наукові положення та висновки 

щодо: сучасної філософії освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень, В. Огнев’юк); 

теоретико-методологічного обґрунтування неперервної професійної освіти 

(С. Гончаренко, С. Сисоєва, Я. Цехмістер), інноваційних тенденцій сучасної 

післядипломної освіти (Н. Ничкало, В. Олійник); положення компетентнісного 

(Н. Бібік, Е. Зеєр, І. Зимня, А. Маркова, О. Овчарук, О. Пометун), компетентнісно-

діяльнісного (О. Дубасенюк, В. Лозова, О. Подмазін, Л. Хоружа) та особистісно 

орієнтованого (Г. Балл, І. Бех) підходів; концепція образу світу як цілісного 

інтегрального утворення, що спрямовує пізнання (В. Зінченко, О. Леонтьев, 

С. Смирнов, В. Петухов); наукових підходів до трактування змісту навчально-

пізнавальної компетентності (С. Воровщиков, Ю. Пестерова, А. Хуторський);  концепції  

цілісності змісту освіти (К. Гуз, В. Ільченко); теорії формування змісту освіти 

(В. Краєвський, І. Лернер, О. Савченко, М. Скаткін); професійної підготовки 

майбутніх учителів (О. Отіч, Л. Хомич), зокрема вчителів початкових класів 

(Л. Бекірова, С. Мартиненко, О. Матвієнко, М. Парфьонов); підвищення кваліфікації 

вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти (Л. Даниленко, Н. Клокар, 

Л. Набока, М. Скрипник, І. Титаренко), зокрема вчителів початкових класів (Н. Бібік, 

Л. Пермінова,  Л. Сущенко).  
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Методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення завдань використано 

такі методи дослідження: теоретичні – аналіз філософської, психологічної, 

педагогічної, навчально-методичної літератури з проблем дослідження; 

формулювання його завдань; уточнення сутності поняття «готовність учителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів»; синтез, 

порівняння, конкретизація, систематизація й узагальнення інформації з різних 

джерел з метою визначення сучасного стану дослідження проблеми в педагогічній 

теорії та практиці; абстрагування та конкретизація; аналіз, порівняння, 

конкретизація  для відбору форм і методів розвитку готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів; метод 

наукового моделювання з метою обґрунтування структури готовності вчителів до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів і 

визначення її змісту, виявлення особливостей розвитку готовності  в післядипломній 

педагогічній освіті; емпіричні – педагогічний моніторинг (педагогічне 

спостереження, відвідування занять, анкетування, тестування, інтерв’ювання, 

опитування, бесіди) з метою вивчення сучасного стану сформованості готовності 

вчителів до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів; педагогічний експеримент  –  експериментальна перевірка обґрунтованих 

у процесі дослідження змісту, форм і методів визначення особливостей розвитку 

готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів у післядипломній освіті; математичної статистики – для 

обробки даних та встановлення статистичної значущості результатів дослідження, їх 

кількісно-якісної інтерпретації. 

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота 

проводилася на базі у Рівненського, Полтавського, Івано -Франківського та 

Волинського обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. У ній 

було задіяно 1210 педагогів.  

Наукова  новизна  та  теоретичне  значення  дослідження полягає     в 

наступному:   вперше обґрунтовано структуру навчально-пізнавальної 

компетентності молодшого школяра (когнітивна, операційно-діяльнісна й 

поведінкова складові) та, відповідно до неї, структуру готовності вчителів 

початкових класів до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів (компоненти: мотиваційний, когнітивний та операційний) і 

визначено критерії її сформованості; зміст, форми і методи розвитку готовності 

вчителів початкових класів до формування навчально-пізнавальної компетентності 

школярів у післядипломній педагогічній освіті; технологію реалізації змісту 

розвитку готовності вчителів початкових класів до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній освіті 

(мотиваційно-цільова, процесуально-змістова та результативно-коректуюча 

складові); уточнено  теоретичну сутність поняття «готовність учителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів», що 

розглядається як важлива складова професійної компетентності вчителя й 
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відображає його розуміння структури навчально-пізнавальної компетентності учня 

початкової школи; знання форм  і методів її формування; включає систему мотивів, 

установок, станів, які дозволяють ефективно проектувати та реалізовувати умови 

формування в школярів навчально-пізнавальної компетентності; удосконалено зміст, 

форми і методи післядипломної педагогічної освіти; подальшого розвитку набули 

положення щодо впровадження активних форм та методів навчання  вчителів у 

системі післядипломної педагогічної освіти. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у  розробленні та 

впровадженні:  змістових модулів, спрямованих на розвиток готовності до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів, які внесені  до навчального 

плану курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «Ключові 

компетентності учнів початкової школи», «Психолого-педагогічна підтримка 

формування навчально-пізнавальної компетентності  молодших школярів», «Метод 

проектів як засіб формування ключових компетентностей молодшого школяра» ; 

програми спецкурсу для слухачів курсів підвищення кваліфікації вчителів 

початкових класів «Формування навчально-пізнавальної компетентності молодших  

школярів»; робочого зошита до спецкурсу «Формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших  школярів» для слухача курсів підвищення кваліфікації; 

навчальний тренінг «Модернізація початкової освіти на засадах компетентнісного 

підходу» для вчителів початкових класів; програми семінарів-практикумів щодо 

впровадження змісту, форм і методів розвитку готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів для викладачів системи 

післядипломної освіти; навчальних та довідкових матеріалів  у форматах пакета MS 

Office; навчальних відеоматеріалів для викладачів та слухачів курсів 

післядипломної освіти.  

Авторський навчально-методичний комплекс «Формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів» отримав ІІ місце за підсумками 

П’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Основні положення дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний 

процес Рівненського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти 

(довідка № 01-16/1088 від 25.09.14), Волинського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти (довідка № 773/02-13 від 20.11.14), Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (довідка 

№ 01/694 від 02.12.14) та Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти (довідка № 247 від 20.11.14).  

Упродовж усього періоду наукового дослідження дисертантка особисто брала 

участь в організації та проведенні експериментальної роботи, впроваджуючи 

розроблені методичні матеріали у навчальний процес післядипломної освіти, 

працюючи  доцентом кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.  
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Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

проведеного дослідження були представлені як доповіді на науково-практичних 

конференціях, зокрема: міжнародних –  "Компетентнісно орієнтована освіта: досвід, 

проблеми, перспективи" (Донецьк, 2008), "Професійний розвиток педагога в системі 

безперервної післядипломної освіти" (Рівне, 2010),     "Забезпечення наступності 

змісту в системі ступеневої вищої та післядипломної освіти" (Рівне, 2013), "Наукова 

дискусія: питання педагогіки та психології" (Москва, 2014); всеукраїнських: "Роль 

освітньої програми "Довкілля" у формування особистості молодшого школяра" 

(Рівне, 2003), "Компетентнісно орієнтована освіта в умовах сьогодення" (Полтава, 

2005),  "Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність пріоритети, 

пошук відповідей на виклики ХХІ століття" (Київ-Донецьк, 2007),  "Підготовка 

педагогічних кадрів до роботи з обдарованими школярами в умовах інституту 

післядипломної педагогічної освіти" (Рівне, 2007), "Теоретичні та методичні основи 

формування змісту освітніх галузей" (Полтава, 2007), "Система навчально-

методичного забезпечення освітньої галузі" (Полтава, 2008), "Підготовка  вчителя як 

конкурентоспроможного фахівця в умовах модернізації освіти в Україні: проблеми, 

пошуки, перспективи" (Рівне, 2010), "Готовність педагога до інноваційної діяльності 

в умовах безперервної післядипломної педагогічної освіти" (Рівне, 2012),  

"Психолого-педагогічні основи програмування змісту виховання ціннісно-

орієнтаційних  ставлень особистості" (Рівне, 2013), "Неперервна освіта як умова 

формування особистості дошкільника та молодшого школяра" (Рівне, 2013), 

"Управління професійним розвитком керівних і педагогічних кадрів в умовах 

запровадження випереджувальної післядипломної освіти" (Рівне, 2013), 

"Формування духовно-моральних цінностей особистості в умовах реалізації нової 

моделі школи культури" (Рівне, 2014); звітних наукових конференціях Рівненського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (Рівне, 2012 – 2014); 

засіданнях вченої ради Рівненського ОІППО, кафедри педагогіки, психології  та 

корекційної освіти (Рівне, 2010 – 2014); семінарі-практикумі для викладачів 

Рівненського ОІППО «Проектна діяльність слухачів курсів як засіб розвитку 

готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів» (Рівне, 2014).  

Публікації. Основні теоретичні положення та висновки дисертації 

опубліковано у  16 одноосібних наукових працях, з них: 6 статей у провідних 

фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні, 6 публікацій  – 

у наукових збірниках тез конференцій.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені логікою наукового дослідження. 

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел (318 найменувань, із них 8 – іноземною 

мовою) та додатків на 74 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 261 сторінка, з них 

основного тексту – 187 сторінок. Дисертація містить 5 таблиць. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження обраної проблеми; 

визначено об’єкт, предмет, мету, завдання, методологічну та теоретичну основу 

дослідження; розкрито його наукову новизну, теоретичне і практичне значення; 

подано інформацію про апробацію та впровадження результатів дослідження, 

публікації та структуру дисертації. 

У першому розділі – «Розвиток готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній 

педагогічній освіті як педагогічна проблема»  – охарактеризовано базові поняття 

дослідження; проаналізовано проблему розвитку готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у педагогічній теорії; 

подано результати вивчення сучасного стану сформованості готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів та 

охарактеризовано особливості розвитку цієї готовності у післядипломній 

педагогічній освіті. 

У процесі теоретичного аналізу зроблено висновок, що у наукових працях 

відсутній єдиний підхід  до визначення  ключових компетентностей школярів, 

зокрема для учнів початкових класів. Вітчизняні та зарубіжні науковці пропонують 

різні класифікації компетентностей, однак, незважаючи на розбіжність та різну 

термінологію, в усіх представлених класифікаціях наявні компетентності, пов’язані 

з умінням здійснювати самостійну навчально-пізнавальну діяльність. Навчально-

пізнавальна компетентність  значною мірою визначає успішність формування інших 

ключових компетентностей. Вона розглядається як:  ключова компетентність уміння 

вчитися, що включає  компоненти: аксіологічний, когнітивний, діяльнісний 

організаційно-комунікативний, інтелектуально-соціальний (О. Савченко); 

сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що 

включає елементи логічної, методологічної, загальнонавчальної діяльності, 

співвідносної з реальними об’єктами, що пізнаються (А. Хуторський); ключова 

освітня компетентність, яка передбачає володіння учнями інтегративною 

сукупністю особистісно осмислених знань, умінь, ціннісних установок, що 

дозволяють ефективно здійснювати самокеровану діяльність з розв’язання реальних 

пізнавальних проблем (С. Воровщиков); особистісна характеристика учня, що 

розкриває накопичені знання, вміння учня в організації даного виду діяльності, 

володіння способами (навичками, прийомами, алгоритмами) розв’язання навчально-

пізнавальних завдань, досвід самостійної пізнавальної діяльності (І. Агапов); 

компетентність, яка ґрунтується на образі світу школяра (В. Ільченко).  

У дослідженні навчально-пізнавальну компетентність молодшого школяра 

визначаємо як інтегровану якість його особистості, що  поєднує в собі внутрішню 

навчальну мотивацію, ціннісні орієнтації, суб’єктну готовність до навчання, 

відповідний рівень знань, умінь, здібностей, які дозволяють ефективно розв’язувати 

освітні завдання, застосовувати набуті та набувати й конструювати нові знання, 
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творчо застосовувати відомі та оволодівати новими способами навчально-

пізнавальної діяльності.  

У представленому розділі показано, що навчально-пізнавальна компетентність 

потребує цілеспрямованого формування вже на етапі навчання у початковій школі, а 

відповідно – й підготовки  вчителів до її формування у школярів.   

Проблема формування професійної готовності до педагогічної діяльності 

розглядається у багатьох сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.  Зокрема, 

досліджувалася готовність вчителів до: використання електронних засобів 

навчання, навчання іноземних мов, педагогічного моделювання,  роботи в умовах 

соціально-економічних змін;  застосування інтерактивних технологій навчання, до 

професійного самовдосконалення,  використання персонального комп’ютера як 

засобу навчальної діяльності,  до оцінювання навчальних досягнень молодших 

школярів. Проблема розвитку готовності вчителя до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів  в педагогічній теорії та практиці 

висвітлена не повною мірою. У дослідженні цей вид готовності представлено як 

важливу складову професійної компетентності вчителя, складну, багаторівневу 

професійну характеристику його особистості, яка включає систему мотивів, 

установок, станів, а також спеціальні знання, вміння і навички, що дозволяють 

ефективно проектувати та реалізовувати умови формування у школярів навчально-

пізнавальної компетентності. 

Вивчення сучасного стану розвитку готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у системі 

післядипломної педагогічної освіти підтвердило актуальність  і доцільність 

дослідження обраної проблеми.   

Проведене опитування, в якому взяли участь 390 респондентів, виявило 

досить високий рівень мотивації педагогів до формування начально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів. Так, 67 % опитаних учителів вважають 

необхідним формування навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів; 33 % –  доцільним та прийнятним. Проте рівень своїх знань та умінь 79 %  

учителів визначили  як  недостатній, 80 % – вказали на неадаптованість наукової 

літератури до педагогічної практики, а також назвали  періодику пріоритетним 

джерелом інформування. 

Вивчення стану розвитку компонентів навчально-пізнавальної компетентності 

школярів четвертих класів загальноосвітніх шкіл  (540 респондентів) засвідчило, що 

54 % учнів мають високий рівень мотивації до навчання, однак у значної кількості 

школярів рівень навчально-пізнавальних умінь є низьким. Так, 21 % мають низький 

рівень володіння контрольно-оцінними уміннями, 25 % – уміннями працювати з 

текстом, а 33 % виявляють низький рівень готовності до співробітництва. 
Аналіз результатів констатувального етапу експерименту виявив  протиріччя: 

з одного боку, вчителі у своїй діяльності недостатньо уваги приділяють 
формуванню навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів, не маючи  

достатньо знань з означеної проблеми, а з іншого  – у них яскраво виражена 
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тенденція до усвідомлення потреби щодо формування цієї компетентності, 

розуміння її важливості для дитини молодшого шкільного віку. Реалізація цього 
завдання є для вчителя складною міждисциплінарною  проблемою,  вирішення якої 
можливе лише у системі післядипломної педагогічної освіти.   

У процесі дослідження було проаналізовано зміст навчальних планів та 
програм підвищення кваліфікації вчителів початкових класів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти, який засвідчив необхідність поглиблення змісту 
навчальним матеріалом, спрямованим на розвиток готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів. 
У другому розділі – «Зміст, форми і методи розвитку готовності вчителя 

до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у 
післядипломній педагогічній освіті»  – розкрито взаємообумовленість структур 

навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра та готовності вчителів 
до  її формування; обґрунтовано структуру готовності вчителя до   формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів; здійснено відбір змісту 
розвитку та розкрито форми і методи розвитку готовності вчителів до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній 
освіті. 

У процесі дослідження зроблено висновок, що структура готовності вчителя 

до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів та 
напрями її розвитку визначаються структурою навчально-пізнавальної 

компетентності молодшого школяра. У процесі дослідження обґрунтовано 
структуру навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра та розкрито 

зміст її складових (когнітивна, операціонально-діяльнісна та поведінкова); 
визначено організаційно-педагогічні умови формування навчально-пізнавальної 

компетентності в учнів початкових класах.  
В означеному розділі проаналізовано взаємообумовленість структури 

навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра та структури 
готовності вчителів до  її формування, обґрунтовано структуру готовності вчителя 

до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів, яка  
включає  такі компоненти, як мотиваційний, когнітивний  та операційний.  

Мотиваційна складова готовності  відображає інтерес учителя до вивчення 

теоретичного матеріалу, використання його при розв’язанні професійних завдань, а 
також установку на розвиток професійної компетентності. Когнітивна складова 

відображає єдність методологічних і теоретичних знань, які інтегрують загальні 
знання в галузі навчально-пізнавальної компетентності. Операційна складова 

відображає уміння та навички вчителя щодо формування навчально-пізнавальної 
компетентності школярів у професійній діяльності. Інтегрована єдність змісту цих 

складових забезпечує готовність учителя до формування навчально-пізнавальної 
компетентності молодших школярів.  

У представленому розділі також визначено критерії сформованості готовності 
вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів 

(мотиваційний,  когнітивний,  операційний)  та   розкрито  їх  зміст.  Показниками 
мотиваційного критерію визначено: інтерес до формування навчально-пізнавальної 
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компетентності молодших школярів, особиста значимість діяльності з формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів, прагнення до 
самовдосконалення та до вдосконалення знань і вмінь щодо формування навчально-
пізнавальної компетентності, бажання застосовувати на практиці отримані знання та 

вміння. До показників когнітивного критерію віднесено: розуміння структури 
навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів, знання організаційно-

педагогічних умов її формування, особливостей розвитку пізнавальної мотивації, 
організації навчального середовища, діагностики сформованості навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів. Показниками операційного 
критерію визначено:  володіння методами формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів, уміння забезпечувати організаційно-
педагогічні умови, підтримувати  навчально-пізнавальну мотивацію, відстежувати 

динаміку, прогнозувати  та проектувати процес формування навчально-пізнавальної 
компетентності молодших школярів. 

Обґрунтовано рівні сформованості готовності вчителя до розвитку навчально-
пізнавальної компетентності школярів, а саме: високий (характеризується 

усвідомленою та стійкою мотивацією до розвитку навчально-пізнавальної 
компетентності школярів; учитель володіє творчою активністю, знанням теорії, 
методів та технології розвитку навчально-пізнавальної компетентності школярів, 

прагне до створення проблемних ситуацій, активізації способів творчої діяльності); 
середній  (сформовані теоретичні знання, але вчитель відчуває труднощі у 

застосуванні їх на практиці; усвідомлює необхідність у набутті додаткових знань 
для розвитку досліджуваної компетентності в школярів); низький (у вчителя 

відсутня система необхідних знань про особливості розвитку навчально-
пізнавальної компетентності школярів та готовність до їх використання, він надає 

перевагу роботі за раніше відпрацьованою технологією).  
У процесі дослідження зроблено висновок, що розвиток готовності  вчителів у 

системі післядипломної освіти  має відбуватися на основі андрагогічних принципів 
як найбільш загальних принципів організації навчання дорослих (пріоритет 

самостійного навчання, спільної діяльності,  опори на досвід учня-дорослого, 
індивідуалізація навчання, системність навчання, контекстність навчання, 
актуалізації результатів навчання, елективності навчання, розвитку освітніх потреб, 

принцип свідомого навчання).  
Із метою розвитку готовності педагогів до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів соціально-гуманітарний модуль змісту 
програми освітньої діяльності підвищення фахової кваліфікації вчителів початкових 

класів було доповнено темою «Компетентнісний підхід у сучасній освіті». До змісту 
професійного модуля було введено такі теми, як  «Ключові компетентності учнів 

початкової школи», «Психолого-педагогічна підтримка формування навчально-
пізнавальної компетентності  молодших школярів», «Метод проектів як засіб 

формування ключових компетентностей молодшого школяра»,  «Мотивація 
навчальної діяльності учнів 1-4 класів». Зміст лекцій професійного модуля 

збагачено темами «Нові підходи до вивчення математики у початковій школі», 
«Сучасні  підходи до викладання  української мови в початкових класах», а також 
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уведено матеріал із формування навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів. До лекції  «Психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку» з 
модуля  «Сучасна педагогічна психологія» введено матеріал із формування 
пізнавальної мотивації молодших школярів.   

У ході педагогічної практики вчителі спостерігали за формуванням навчально-
пізнавальної компетентності в процесі уроків; аналізували можливості розвитку 

пізнавальної мотивації та її значення для формування навчально-пізнавальної 
компетентності школярів. Навички формування та аналізу відпрацьовувалися 

педагогами у процесі тренінгу «Формування навичок аналізу на основі перегляду 
уроків». Для збагачення змісту було впроваджено спецкурс «Формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів», який включав лекції, 
практичні заняття, вхідне та вихідне діагностування. З певною частиною 

навчального матеріалу слухачі курсів підвищення кваліфікації ознайомлювалися 
самостійно, працюючи в бібліотеці, навчально-методичних кабінетах, центрах, 

відділах, комп’ютерних класах. 

У розділі охарактеризовано  форми і методи розвитку готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів. Окрім 

традиційних форм (аудиторні:  лекції, семінари, практичні заняття, конференції, 

індивідуальні та самостійні), впроваджувалися інноваційні форми – аудиторні 

(дискусії, інтерактивні лекції) та віртуальні (веб-конференції, обговорення в чаті), а 

також групові аудиторні форми (робота в парах або малих групах, імітаційні та 

ділові ігри, дистанційні консультації).  

Доведено, що найбільш ефективними методами розвитку готовності вчителя в 

післядипломній освіті є методи, які вимагають взаємодії учасників курсів,  

комунікативного середовища під час занять: метод проектів, кейс-метод, створення 

презентацій, моделювання, «мозковий штурм», рольові  та ділові ігри,  зміст яких 

розкрито у дисертації. Найбільш ефективними для розвитку професійних умінь  на 

рівні оволодіння алгоритмом виконання педагогічних дій виявився метод проектів. 

Визначено класифікаційні ознаки проектів, найбільш доцільних при застосуванні у 

процесі розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів, розглянуто їхні типології, наведено орієнтовну 

тематику проектів. Зроблено висновок про необхідність поєднання    традиційних на 

інноваційних форм для розвитку готовності вчителя до формування навчально -

пізнавальної компетентності молодших школярів. 

 Сформульовано організаційно-педагогічні умови розвитку готовності вчителів 

до формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у 

післядипломній освіті, а саме: врахування практичного досвіду і наявних знань 

учителя; усвідомлення індивідуальних освітніх потреб педагога; створення 

особистісно орієнтованого навчального середовища; інтеграція та диференціація 

змісту підвищення кваліфікації (з урахуванням потреб учителя); єдність науковості 

змісту та його практичної спрямованості; індивідуалізація підвищення кваліфікації 

вчителя.  
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У третьому розділі – «Експериментальна перевірка змісту, форм та методів 

розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодшого школяра» –   висвітлено етапи і методику, а також 

проаналізовано результати педагогічного експерименту. 

Педагогічний  експеримент проводився упродовж 6 років  (2009-2014 рр.). 

Формувальний експеримент включав початковий, основний та підсумково-

аналітичний етапи та спрямовувався на впровадження  змісту, форм та  методів 

розвитку готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті.    

Формувальним експериментом було охоплено 820 учителів початкових класів. 

Для проведення педагогічного експерименту було визначено 14 експериментальних 

(410 вчителів) та 14 контрольних (410 вчителів) груп. Оцінювання проводилося за 

трьома рівнями сформованості готовності до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів (високий, достатній, низький).  

Здійснено відбір та модифікацію методик формувального експерименту, а 

саме: методика діагностики мотивів трудової діяльності Т. Бадоєва; методика 

дослідження професійної мотивації педагога (методика К. Замфір у модифікації 

А. Реана), в основу якої покладено концепцію про внутрішню та зовнішню 

мотивацію; методика t-критерію розподілу Стьюдента для статистичної обробки 

результатів. Розроблено комплексну авторську методику оцінювання рівня 

сформованості готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів, яка полягає  в інтеграції текстових завдань 

різного типу та використанні методу проектів. 

На початковому етапі було сформульовано робочу гіпотезу; розроблено 

методику проведення експерименту; відібрано експериментальні та контрольні 

групи вчителів; проведено вхідний контроль рівня сформованості готовності до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів учасників 

експерименту. 

На основному етапі впроваджувалися розроблені зміст, форми і методи 

розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів у післядипломній освіті; проводилися семінари з викладачами 

щодо впровадження змістових модулів; здійснювався поточний контроль 

сформованості готовності до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів учителів експериментальних і контрольних груп за допомогою 

контрольних діагностичних зрізів, вимірювання поточних результатів.  

На підсумково-аналітичному етапі здійснювався підсумковий контроль 

сформованості готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів експериментальних і контрольних груп за 

допомогою контрольних діагностичних зрізів, проводилися обробка здобутих 

емпіричних даних, співвіднесення  результатів експерименту з поставленими цілями 

і завданнями, підсумковий аналіз усіх результатів, коригування запропонованого 

змісту, форм і методів розвитку готовності вчителя до формування навчально -
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пізнавальної компетентності молодших школярів відповідно до кінцевих 

результатів. 

Аналіз та узагальнення результатів формувального етапу експерименту 

дозволили зробити висновки про підвищення середньої величини показників рівня 

сформованості готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів в експериментальній групі (на 22,95) порівняно 

з контрольною  (на 7,8). Збільшення середньої величини показників рівнів розвитку 

мотиваційної складової  в експериментальній групі становить  6,7 бала, у 

контрольній – 1,4; показник когнітивної складової в експериментальній групі 

становить  9,05 бала, у контрольній – 3,65; операційної складової в 

експериментальній групі – 7,2 бала, у контрольній – 2,75 (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Середнє значення показників рівнів розвитку 

сформованості складових готовності вчителя до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів  

 

Складові  

готовності 

Контрольна група Експериментальна група 

До 

експерименту 

(у балах) 

Після 

експерименту 

(у балах) 

До 

експерименту 

(у балах) 

Після 

експерименту 

(у балах) 

Мотивацій-

на 

17,75 19,15 18,5 25,2 

Когнітивна 16,45 20,1 17,25 26,3 

Операційна 15,45 18,2 16,25 23, 45 

Загальний 

показник 

49,65 57,45 52 74,95 

 

Доведено, що в експериментальній групі всі кількісні показники рівнів 

сформованості готовності вчителів після проведення формувального експерименту є 

вищими, ніж у контрольній групі. Результати експериментальної роботи було 

перевірено за допомогою статистичної методики t-критерію розподілу Стьюдента.  

 

ВИСНОВКИ 

 
1. Науковий аналіз проблеми засвідчив, що готовність педагогів до 

професійної діяльності розглядалася  у педагогічній теорії за різними аспектами, а 
саме: готовність вчителів до використання електронних засобів навчання, 

навчання іноземних мов, педагогічного моделювання, роботи в умовах соціально-
економічних змін, застосування інтерактивних технологій навчання, професійного 

самовдосконалення, оцінювання навчальних досягнень молодших школярів. Однак 
проблема розвитку готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної 



15 

 

компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті досі не 

була предметом окремого дослідження. 
Вивчення сучасного стану розвитку готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній освіті 

підтвердило актуальність і доцільність дослідження обраної проблеми. 79 % (308 
респондентів) учителів визначили  рівень своїх знань та вмінь щодо формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів як  недостатній. 
У дослідженні готовність учителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності школярів розглядається як важлива складова професійної 
компетентності вчителя, що відображає його розуміння структури навчально-

пізнавальної компетентності учня початкової школи, знання форм  і методів її 
формування та включає систему мотивів, установок, станів, які дозволяють 

ефективно проектувати й реалізовувати умови формування у школярів навчально-
пізнавальної компетентності 

2. Обґрунтовано структуру готовності вчителя до формування навчально-
пізнавальної компетентності, яка включає такі складові: мотиваційну (усвідомлення 

мети власної діяльності, виявлення мотивів та професійних інтересів, чинників 
професійного розвитку і стимулювання, ставлення до самоосвіти); когнітивну 
(загальні знання в галузі навчально-пізнавальної компетентності та педагогічні 

знання з їх використання); операційну (володіння комплексом відповідних умінь і 
навичок щодо формування навчально-пізнавальної компетентності молодших 

школярів). 
3. Визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, операційний) та показники 

готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності 
молодших школярів.  Показниками мотиваційного критерію є наявність у педагога 

професійних мотивів, стійкого інтересу до розвитку навчально-пізнавальної 
компетентності школярів, усвідомлення значимості цієї компетентності. 

Показниками когнітивний критерію є наявність знань про структуру навчально-
пізнавальної компетентності молодших школярів, технології та педагогічні умови її 

формування, знання способів діагностики та проектування розвитку цієї 
компетентності. Показниками операційного критерію є володіння вчителем 
комплексом умінь: упроваджувати  технології формування навчально-пізнавальної 

компетентності у педагогічну практику; забезпечувати педагогічні умови формування 
цієї компетентності; відстежувати динаміку розвитку компетентності, вносити 

корективи у процес її формування.  
4.  Здійснено відбір змісту, форм та методів розвитку готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у 
післядипломній освіті з урахуванням андрагогічних принципів навчання. 

Формування змісту навчання вчителів початкових класів  у післядипломній 
педагогічній освіті здійснювалося шляхом його збагачення навчальним матеріалом, 

спрямованим  на розвиток готовності вчителя до формування навчально-
пізнавальної компетентності молодших школярів. Показано, що для вчителів 

початкових класів найбільш доцільними є  організаційні форми (лекції, семінари-
диспути  семінари-конференції, практичні заняття) та методи (метод проектів, кейс-
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метод, мозковий штурм, рольові, ділові ігри, тренінги), які значною мірою  

забезпечують ефективність процесу розвитку готовності  вчителів до формування 
навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів.  Провідним  методом 
для вчителів у системі післядипломної освіти є самостійна групова та  індивідуальна 

робота, спільна діяльність із викладачем у ході планування, реалізації та оцінювання 
підсумків навчання. Реалізація розробленого змісту відбувається шляхом поєднання    

традиційних на інноваційних форм і методів навчання,  активізації проектної 
діяльності  як методу, що є  найбільш ефективними для розвитку професійних умінь. 

У дослідженні сформульовано організаційно-педагогічні умови розвитку 
готовності вчителів до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів у післядипломній освіті, розкрито їх зміст (забезпечення 
позитивної навчальної мотивації, особистісна орієнтованість змісту навчання, 

організація навчального середовища післядипломної освіти, орієнтованого на 
розвиток самостійності навчання та особистої відповідальності за результат).  

5. Експериментально доведено, що розвиток готовності вчителя до 
формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів у 

післядипломній освіті набуває ефективності, якщо  зміст, форми і методи 
спрямовані на збагачення змістових модулів  навчальним матеріалом щодо 
формування навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів. 

Результати експериментальної роботи засвідчили, що середня величина показників 
рівня сформованості готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів в експериментальній групі вище ніж у 
контрольній.  

Однак проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів означеної проблеми. 
Подальшого наукового пошуку потребують такі перспективні   напрями, як: 

підготовка майбутніх учителів до формування навчально-пізнавальної 
компетентності молодших школярів у вищих навчальних закладах; вивчення 

європейського досвіду підготовки вчителів до формування ключових 
компетентностей молодших школярів; педагогічні аспекти підготовки викладачів до 

роботи в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти. 
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освіти / І. М. Олійник. – Рівне : РОІППО, 2012. – 58 с. 
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15. Олійник І. М. Формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів: спецкурс для вчителів початкових класів : посібник для 

установ післядипломної педагогічної освіти / І. М. Олійник. – Рівне : РОІППО, 2012. 

– 66 с. 

16. Олійник І. М. Модернізація початкової освіти на засадах 

компетентнісного підходу. Навчальний тренінг : посібник для установ 

післядипломної педагогічної освіти / І. М. Олійник. – Рівне : РОІППО, 2012. – 16 с. 

 

Олійник І. М. Розвиток готовності вчителя до формування навчально-

пізнавальної компетентності молодших школярів у  післядипломній 

педагогічній  освіті. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за 

спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Київський 

університет імені Бориса Грінченка, Київ, 2015. 

У дисертації подано результати теоретико-експериментального дослідження 

розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів у  післядипломній педагогічній  освіті,  зокрема проаналізовано 

проблему розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів у  педагогічній теорії, сучасний стан та 

особливості розвитку готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів; описано взаємозумовленість структури 

навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра та розвитку готовності 

вчителів до її формування; обґрунтовано структуру готовності вчителя до 

формування навчально-пізнавальної компетентності молодшого школяра 

(мотиваційна, когнітивна, операційна складові), визначено критерії її 

сформованості, розкрито їх зміст; здійснено відбір змісту, форм і методів розвитку 

готовності вчителя до формування навчально-пізнавальної компетентності 

молодших школярів у  післядипломній педагогічній освіті та експериментально 

перевірено їх ефективність.  

Ключові слова: навчально-пізнавальна компетентність молодшого школяра, 

готовність учителя початкових класів до формування навчально-пізнавальної 

компетентності молодших школярів, розвиток готовності вчителя до формування 

навчально-пізнавальної компетентності молодших школярів. 

 

Олийнык И. Н. Развитие готовности учителя к формированию учебно-

познавательной компетентности младших школьников в последипломном 

педагогическом образовании. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. – 

Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев, 2015. 

В диссертации проанализировано состояние разработанности проблемы в 

теории и практике развития готовности учителя к формированию учебно-
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познавательной компетентности младших школьников в последипломном 

педагогическом образовании. Осуществлен анализ психолого-педагогических 

научных трудов по теории развития готовности учителя к формированию учебно -

познавательной компетентности младших школьников, форм, методов и средств ее 

формирования в последипломном образовании.  

Определена взаимообусловленность структуры учебно-познавательной 

компетентности младшего школьника и развития готовности учителей к ее 

формированию,  обоснована структура готовности учителя к формированию учебно-

познавательной компетентности младших школьников как совокупность 

мотивационного, когнитивного и операционального компонентов.  

Определены критерии  (мотивационный, когнитивный, операциональный)  и 

показатели сформированности готовности учителя к формированию учебно-

познавательной компетентности младших школьников. К показателям 

мотивационного критерия отнесены: интерес к формированию учебно-

познавательной компетентности, личностно-значимый смысл, мотивы 

самореализации, желание применять на практике полученные знания и умения, а 

также совершенствовать их. К показателям когнитивного критерия отнесено: 

понимание структуры учебно-познавательной компетентности младших 

школьников, знания организационно-педагогических условий формирования, 

особенностей развития познавательной мотивации, организации учебной среды,  

диагностики уровня учебно-познавательной компетентности младших школьников. 

Показателями операционального критерия определены: владение методами 

формирования учебно-познавательной компетентности, умение обеспечивать 

организационно-педагогические условия, поддерживать учебно-познавательную 

мотивацию, отслеживать динамику, прогнозировать и проектировать процесс   

формирования  учебно-познавательной компетентности младших школьников. 

Разработаны уровни готовности учителя к формированию учебно-

познавательной компетентности младших школьников (высокий, средний, низкий).  

На основе анализа научной литературы и констатирующего этапа 

эксперимента отобрано содержание, предложены формы и методы развития 

готовности учителя к формированию учебно-познавательной компетентности 

младших школьников в последипломном педагогическом образовании. 

Теоретически обоснованы компоненты содержания последипломного образования 

для развития готовности учителя к формированию учебно-познавательной 

компетентности младших школьников: когнитивный компонент (знания), опыт 

учебной деятельности (умения и навыки) и ценностные ориентации (опыт         

эмоционально-ценностных отношений). 

Обогащение содержания развития готовности учителя к формированию 

учебно-познавательной компетентности младших школьников осуществлялось 

путем введения в учебно-тематические планы курсов повышения квалификации 

специальных тем, которые реализуют развитие этой готовности.  

Экспериментально доказано, что развитие готовности учителя к 
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формированию учебно-познавательной компетентности младших школьников будет 

эффективным в том случае, если в содержательные модули учебно-тематического 

плана  введены темы, отображающие формирование учебно-познавательной 

компетентности младших школьников, преподается  спецкурс «Формирование 

учебно-познавательной компетентности младших школьников», а преподавание 

осуществляется с использованием интерактивных методов, в частности метода 

проектов. 

Ключевые слова: учебно-познавательная компетентность младшего 

школьника; готовность учителя начальных классов к формированию учебно-

познавательной компетентности младших школьников; развитие готовности 

учителя к  формированию учебно-познавательной компетентности младших 

школьников.  

 

Oleinik I. Development of readiness of teachers to the formation of educational 

and cognitive competence younger students in postgraduate teacher education. - 

Rukopys. 

Thesis for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04 - 

Theory and Methods of Professional Education. - Borys Grinchenko Kyiv University, 

Kyiv, 2015. 

The thesis presents the results of theoretical and experimental studies of teacher 

preparedness to the formation of educational and cognitive competence younger students 

in postgraduate education, namely the analysis of the problem of formation of readiness of 

teachers to teaching and learning competence younger pupils in educational theory, the 

current state of readiness and features teacher to form 'educational competence younger 

pupils; analyzed the structure of interdependence 'educational competence of primary 

school children and teachers willingness to its formation; reasonable structure formation 

willingness of teachers to teaching and learning competence younger student 

(motivational, cognitive, operating components); the criteria of its formation and revealed 

its contents; made selection of content, forms and methods of formation of readiness of 

teachers to teaching and learning competencies of young pupils in service teacher training 

and tested their effectiveness. 

Keywords: educational and cognitive competence younger student, teacher 

readiness to form primary school teaching and learning competency younger pupils, 

developing readiness of teachers to formation of educational and cognitive competence 

younger pupils. 


