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Реалізація дослідницького підходу в природничо-науковій 

підготовці майбутніх учителів початкової школи  

З 1 вересня 2012 року в початковій школі упроваджено новий Державний 

стандарт початкової загальної освіти, у змісті якого посилено природничу 

складову шляхом введення нової освітньої галузі «Природознавство» [1]. 

Відповідно до стандарту розроблена і впроваджується в початковій школі нова 

навчальна програма «Природознавство» (автори Т. Гільберг, Т. Сак, Д. Біда). 

Одним із важливих завдань навчального предмета, як зазначається у 

програмі, є «формування в учнів початкової школи дослідницьких умінь і 

здатності спостерігати за об’єктами та явищами живої і неживої природи» [2, с. 

186]. Ефективність його розв’язання залежить від готовності вчителя до даного 

виду діяльності. 

Враховуючи вищезазначене, перед вищою педагогічною школою стоїть 

завдання пошуку шляхів удосконалення природничо-наукової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Аналіз педагогічних джерел, вивчення практики вищої школи показали, 

що реалізація дослідницького підходу є одним із шляхів удосконалення 

професійної підготовки майбутнього фахівця. Сутність даного підходу полягає 

у формуванні в студентів дослідницьких умінь під час проведення 

лабораторних і практичних робіт, дослідів, екскурсій, організації спостережень 

за об’єктами та явищами природи, виконанні проектів у процесі вивчення як 

нормативних природничих дисциплін («Анатомія і фізіологія дітей з основами 

генетики», «Основи природознавства», «Екологія», «Навчальна (польова) 

практика»), так і дисциплін за вибором («Природа рідного краю», «Природа 

материків і океанів», «Етологія тварин» та інші).  

Реалізація дослідницького підходу в природничо-науковій підготовці 

майбутніх учителів початкової школи потребує дотримання певних 



педагогічних умов: створення сприятливого для навчання освітнього 

середовища, належної матеріально-технічної бази; поєднання різних форм і 

видів діяльності студентів; розробки системи дослідницьких завдань як для 

аудиторної роботи студентів, так і позаудиторної. 

Враховуючи вищезазначене, розроблено систему дослідницьких завдань як 

для аудиторної роботи студентів, так і позаудиторної. При розробці даної 

системи дотримувались таких принципів: доступності, поступовості в зростанні 

трудності завдань, систематичності, взаємозв’язку між аудиторною і 

позаудиторною роботою, диференційованого підходу до навчання студентів, 

професійної спрямованості. Зокрема, на заняттях з курсу «Анатомія і фізіологія 

дитини з основами генетики» студенти вчаться досліджувати особливості 

будови людського організму, встановлювати взаємозв’язки між будовою 

клітин, тканин, органів, та їх функціями. Під час вивчення курсу «Основи 

природознавства» вони вивчають об’єкти неживої і живої природи (властивості 

води, повітря й ґрунту, корисних копалин, будову рослин, тварин і грибів, 

бактерій, вірусів), встановлюють риси пристосованості живих організмів до 

умов існування тощо. На польовій практиці, під час екскурсій в природу, 

майбутні вчителі спостерігають за об’єктами і явищами природи, розпізнають, 

описують їх. Студенти вчаться аналізувати, порівнювати, синтезувати, 

узагальнювати, абстрагувати, доводити свою точку зору тощо. 

Таким чином, реалізація дослідницького підходу в природничо-науковій 

підготовці студентів  забезпечує формування в них дослідницьких умінь. 
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