
 

 
 

 

 

Видавнича група «Наукові перспективи» 
 

Громадська організація «Християнська академія педагогічних наук України» 
 

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-
морального виховання» 

 
за сприяння громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея докторів наук 

з державного управління» 

 

 
 
 
 

  
 
 

 «Перспективи та інновації науки» 
  

(Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») 
 
 
 
 

 
 

Випуск № 5(5) 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Київ – 2021 
 



 

 
 

 

Publishing Group «Scientific Perspectives» 

 

Public organization "Christian Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine" 
 

Public organization "All-Ukrainian Association of Teachers and Psychologists of 
Spiritual and Moral Education" 

 
with the assistance of the public scientific organization "Ukrainian Assembly of Doctors of 

Sciences in Public Administration" 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

"Prospects and innovations of science" 
 

 (Series" Pedagogy ", Series" Psychology ", Series" Medicine ") 
 
 
 

 
 

Issue № 5(5) 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kiev – 2021 



 

 
 

 
ISSN 2786-4952 Online 
 

УДК 001.32:1 /3](477)(02) 

                                                          DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2021-5(5) 
 

«Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: 
журнал. 2021. № 5(5) 2021. С. 902 

 
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України вiд 27.09.2021 № 1017 журналу 

присвоєно категорію "Б" із психології та педагогіки 
 

Рекомендовано до видавництва Президією громадської наукової організації «Всеукраїнська Асамблея 
докторів наук з державного управління» (Рішення від 16.12.2021, № 3/12-21) 

 
Журнал видається за активної підтримки КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва" 

 
Журнал заснований з метою розвитку вітчизняного наукового потенціалу та реалізації кращих традицій науки в Україні та за кордоном. 

Журнал висвітлює історію, теорію, механізми формування та функціонування, а, також, інноваційні питання розвитку психології, педагогіки та 
медицини. Видання розраховано на дослідників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків.  

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC), до 
міжнародної наукометричної бази даних  Research Bible, до міжнародної пошукової 

системи Google Scholar. 

 
Голова редакційної колегії: 

Жукова Ірина 
Віталіївна 

кандидат наук з державного управління, доцент, проректор з наукової роботи ПВНЗ 
Університет Новітніх Технологій, виконавчий директор президії громадської наукової 
організації «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» (Київ, 
Україна) 

 

Головний редактор: Чернуха Надія Миколаївна — доктор педагогічних наук,  професор,  професор кафедри 
соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка  (Київ, 
Україна). 

Заступник головного редактора: Сіданіч Ірина Леонідівна — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач 
кафедри педагогіки, адміністрування і спеціальної освіти  (Київ, Україна); 

Заступник головного редактора: Жуковський Василь Миколайович — доктор педагогічних наук,  професор, 
професор кафедри англійської мови Національного університету "Острозька академія" (Рівне, Україна). 

 

 Редакційна колегія: 
o Бахов Іван Степанович — доктор педагогічних наук,  професор,  завідувач кафедри  іноземної філології та 

перекладу Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна) 

o Балахтар Катерина Сергіївна — здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053. Психологія, 

старший викладач кафедри іноземних мов в Національному університеті ім. О. О. Богомольця (Київ, Україна) 

o Біляковська Ольга Орестівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, Україна) 

o Васильєв Авер‘ян Григорович — доктор філософії (з медицини) PhD, медичний директор країн Перської затоки, 

GlaxoSmithKline (Дубай, ОАЕ) 

o Вергун  Андрій Романович – доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини, лікар-хірург вищої 

категорії, антиплагіатний експерт, старший інспектор наукового відділу, відповідальний за виявлення плагіату в наукових і 

навчально-методичних працях Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (Львів,  Україна)  

o Вовк Вікторія Миколаївна — кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки Державного університету ім. 

Станіслава Сташіца в Пілі (м. Піла, Польща)  

o Гвожьджєвіч Сильвія — кандидат наук, Державна професійна вища школа ім. Якуба з Парадижу в Гожуві-

Великопольcькому (Польща) 

o Головач Наталія Василівна — кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри управління персоналом та 

економіки праці Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна)  

o Гудзенко Ганна Володимирівна — кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна) 

o Гуменникова Тамара Рудольфівна — доктор педагогічних наук,  професор,  директор Придунайської філії 

Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна)  

o Долгова Олена Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

o Древіцька Оксана Остапівна — доктор медичних наук, доцент, професор кафедри медичної психології 

Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна)  

o Журавльова Лариса Петрівна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології Поліського 

національного університету (Житомир, Україна)  

o Заячківська Оксана Василівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та економічної безпеки 

Національного університету водного господарства та природокористування (Рівне, Україна)  



 

 

 

 

 
o Інжиєвська Леся Анатоліївна — кандидат психологічних наук,  доцент,  доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (Київ, Україна)  

o Ічанська Олена Михайлівна — кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

o Кардаш Оксана Любомирівна — кандидат економічних наук, доцент кафедри комп’ютерних технологій та 

економічної кібернетики Навчально-наукового інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного 

університету водного господарства та природокористування (м. Рівне, Україна)  

o Коваленко Олена Михайлівна — кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України (Київ, Україна) 

o Ковальчук Анна Сергіївна - здобувач ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 053. Психологія 

Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (Київ, 

Україна)  

o Коломоєць  Андрій Володимирович — кандидат медичних наук, директор «Медсервісгруп» (Київ, Україна)  

o Коляденко Ніна Володимирівна — доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри медичної психології 

Міжрегіональної академії управління персоналом (Київ, Україна)  

o Корнієнко Петро Сергійович  — доктор юридичних наук, доцент, адвокат, заступник першого проректора по 

роботі з коледжами, професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Національної академії статистики, обліку 

та аудиту (Київ, Україна)   

o Кравчук Володимир Миколайович — доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, 

адміністративного та міжнародного права Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк, Україна)   

o Лігоцький Анатолій Олексійович — доктор педагогічних наук,  професор (Київ, Україна)  

o Лич (Назарук) Оксана Миколаївна — кандидат психологічних наук, доцент, член-кореспондент української 

академії акмеології, член громадської спілки «Національна психологічна асоціація», доцент кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

o Макаренко Олександр Миколайович — доктор медичних наук, професор,  академік Міжнародної академії освіти 

та науки, професор кафедри  загальномедичних дисциплін Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ, Україна)  

o Мальцев Дмитро Валерійович — кандидат медичних наук,  завідувач лабораторії імунології і молекулярної 

біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (Київ, Україна)  

o Марушева Олександра Анатоліївна — доктор наук з державного управління, доцент, завідувач кафедри 

публічного управління та інформаційного менеджменту ПВНЗ Університет Новітніх Технологій (м. Київ, Україна) 

o Мельник Володимир Степанович — доктор медичних наук, професор кафедри неврології Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №1 (Київ, Україна)  

o Мідельський Сергій Людвигович – професор, Академік, Президент Регіональної Академії Менеджменту 

(Казахстан) 

o Міхальський Томаш — доктор наук, доцент кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Польща)   

o Миргород-Карпова Валерія Валеріївна  - кандидат юридичних наук, заступник директора з наукової роботи, 

старший викладач кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного 

університету (Суми, Україна) 

o Михальчук Василь Миколайович — доктор медичних наук, професор, Заслужений працівник охорони здоров'я 

України, завідувач кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування  Національного університету охорони  

здоров’я України імені П.Л.Шупика (Київ, Україна) 

o Нікульчев Микола Олександрович – доктор богословських наук, кандидат філософських наук, професор, доцент 

кафедри історії та права ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (Покровськ, Донецька область, Україна) 

o Помиткін Едуард Олександрович — доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України (Київ, Україна)  

o Помиткіна Любов Віталіївна — доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

o Приходькіна Наталія Олексіївна — доктор педагогічних наук, професор  кафедри педагогіки, адміністрування і 

спеціальної освіти Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України (Київ, Україна)  

o Радзіховська Наталія Станіславівна — кандидат медичних наук, лікар вищої категорії, завідувач відділенням 

неврології КНП "Клінічна лікарня №15 Подільського району м. Києва", асистент кафедри неврології НМУ імені О.О. Богомольця 

(Київ, Україна) 

o Стовбан Микола Петрович — кандидат медичних наук, доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології з курсом 

професійних хвороб,  заступник генерального директора  комунального некомерційного підприємства "Івано-Франківська обласна 

клінічна інфекційна лікарня Івано-Франківської Обласної Ради" (Івано-Франківськ, Україна)  

o Трушкіна Наталія Валеріївна — кандидат економічних наук, член-кореспондент Академії економічних наук 

України, дійсний член Центру українсько-європейського наукового співробітництва, старший науковий співробітник відділу 

проблем регуляторної політики та розвитку підприємництва, Інститут економіки промисловості НАН України (Київ, Україна)  

o Турчинова Ганна Володимирівна — кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету природничо-

географічної освіти та екології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (Київ, Україна)  

o Хохліна Олена Петрівна — доктор психологічних наук, професор, професор кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

o Цимбалюк Руслан Степанович — кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії № 1  Національного 

медичного університету імені О.О. Богомольця, декан медичного факультету №2 (Київ, Україна)  

o Чаусова Тетяна Володимирівна — кандидат психологічних наук,  доцент,  доцент кафедри психології та 

особистісного розвитку Навчально-наукового інституту менеджменту та психології  ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

НАПН України (Київ, Україна)  

o Чумак Оксана Володимирівна — доктор  економічних наук, доцент, науковий співробітник відділу статистики і 

аналітики вищої освіти Державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики», (Київ, Україна)  

o Яковицька Лада Савелівна — доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри авіаційної психології 

Національного авіаційного університету (Київ, Україна)  

 
                                               © автори статей, 2021 

                                                                                             © Видавнича група «Наукові перспективи», 2021 



Журнал «Перспективи та інновації науки» 
(Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина» 
№ 5(5) 2021 

6 

Бреславська Г.Б. 

ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ПРОЄКТІВ У ОСОБИСТІСНО 

ОРІЄНТОВАНОМУ ПРОСТОРІ 

99 

Венгловська О.А., Січкар А.Д., Антипін Є.Б. 

ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПЕРЕБІГУ ВИВЧЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

111 

Верезомська І.Г., Каткова Т.І. 

КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ОСВІТНІХ ПРАКТИК: 

ТРЕНДИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

123 

Воронюк І.Л. 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

134 

Гавран M.І., Гавран В.Я. 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В ПРИВАТНИХ ЗВО ПОЛЬЩІ 

143 

Гаврілова Л.Г., Бескорса О.С., Ішутіна О.Є. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ 

ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

153 

Гой Н.В., Нестеренко С.В., Драган О.Б. 

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

172 

Гриб’юк О.О. 

ДОСЛІДНИЦЬКЕ НАВЧАННЯ УЧНІВ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК 

185 

Гринців М.В., Логвиненко Т.О. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМАНДИ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

205 



Журнал «Перспективи та інновації науки» 
(Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») 

№ 5(5) 2021 

111 

УДК 378:373.3/.011.3-051]:[001.89:005.336.2]             

https://doi.org/10.52058/2786-4952 -2021-5(5)-111-122

Венгловська Олена Анатоліївна кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри педагогіки та психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, тел.: (097) 424-35-90, 

e-mail: o.venhlovska@kubg.edu.ua,  https://orcid.org/0000-0002-0456-7667  

Січкар Алла Дмитрівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки та психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, тел.: (050) 166-07-77, 

e-mail: a.sichkar@kubg.edu.ua, https://orcid.org/0000-0003-0727-5448

Антипін Євген Борисович кандидат педагогічних наук, старший викладач 

кафедри педагогіки та психології, Київський університет імені Бориса Грінченка, 

вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2, м. Київ, 04053, тел.: (063)872-54-87, 

e-mail: y.antypin@kubg.edu.ua, https://orcid.org/ 0000-0002-0371-2498 

ФОРМУВАННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ 

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПЕРЕБІГУ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 

Анотація. У статті висвітлено результати дослідження щодо особливостей 

формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу 

вивчення педагогічних дисциплін. Актуальність дослідження зумовлена 

зміною підходів до підготовки фахівців відповідно до нових освітніх 

стандартів та реформ, потребою у формуванні фахівця, здатного до роботи в 

умовах освітніх змін, генерування ідей, проєктування етапів проведення 

досліджень, презентації результатів, що мають практичну значущість. 

Ключовими у цьому контексті є ті уміння майбутніх педагогів, що 

забезпечують їхню здатність виконувати трудові функції, що пов’язані із 

виокремленими характеристиками. Достовірність результатів дослідницького 

пошуку забезпечувалися комплексом теоретичних та емпіричних методів 

дослідження, що застосовувалися задля з’ясування теоретичних підходів до 

розроблення проблеми, висвітлення досвіду роботу закладу вищої освіти щодо 

формування у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

пошуково-дослідницьких умінь. За результатами теоретичних студій з’ясовано 

ступінь розроблення проблеми у педагогічній теорії, сутність поняття 

«пошуково-дослідницькі уміння», що розглядається як комплекс здатностей 

особистості виконувати певні дії, спрямовані на визначення освітніх цілей, 

відбір ресурсів щодо їх реалізації, послідовне та поетапне виконання дій і 

способів  діяльності,  інтерпретацію  та  узагальнення  отриманих   результатів  
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дослідницького пошуку. 

Охарактеризовано особливості формування пошуково-дослідницьких 

умінь здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у 

перебігу виконання пошуково-дослідницьких завдань, а саме: індивідуальних 

та групових проєктів, презентації результатів міні-досліджень, що виконуються 

ними як у процесі вивчення навчальних дисциплін «Педагогіка» (змістовий 

модуль «Педагогіка: Педагогіка загальна», Педагогіка: «Педагогіка 

дошкільна»), «Педагогічне партнерство», так і навчальних практик.  

Результати наукової розвідки засвідчили, що пошуково-дослідницькі 

уміння є важливою складовою особистісного і професійного зростання 

майбутніх педагогів із дошкільної та початкової освіти.  

Ключові слова: пошуково-дослідницькі уміння, особистісно-професійний 

розвиток майбутніх педагогів, майбутні педагоги дошкільної та початкової 

освіти, педагогічні дисципліни, дослідницькі проєкти.  
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FORMATION OF RESEARCH SKILLS OF FUTURE TEACHERS 

DURING THE STUDY OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

Abstract. The article highlights the results of research on the peculiarities of the 

formation of research skills of students of pedagogical specialties during the study of 

pedagogical disciplines. The relevance of the study is due to changing approaches to 

training in accordance with new educational standards and reforms, the need to form 

a specialist capable of working in educational change, generating ideas, designing 

stages of research, presentation of results of practical significance. The key in this 

context are the skills of future teachers that ensure their ability to perform job 

functions that are related to certain characteristics. The reliability of research results 

was ensured by a set of theoretical and empirical research methods used to clarify 

theoretical approaches to problem development, highlight the experience of higher 
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education institutions in the formation of students’, for the first (bachelor's) level of 

higher education, research skills. The results of theoretical studies clarify the degree 

of development of the problem in pedagogical theory, the essence of the concept of 

«research skills», which we consider as a set of abilities to perform certain actions 

aimed at defining educational goals, selection of resources for their implementation, 

consistent and gradual implementation of actions and methods of activity, 

interpretation, and generalization of the results of research. 

The peculiarities of formation of research skills of students for the first 

(bachelor's) level of higher education during research tasks, namely: individual and 

group projects, presentation of mini-research results performed by them as in the 

study of disciplines «Pedagogy» (Content modules «Pedagogy: General Pedagogy», 

«Pedagogy: Preschool Pedagogy»), «Pedagogical Partnership», and the tasks of 

educational practices. 

The results of scientific research showed that research skills are an important 

component of personal and professional growth of future preschool and primary 

school teachers. 

Keywords: research skills, personal and professional development of future 

teachers, future preschool and primary school teachers, pedagogical disciplines, 

research projects. 

 

Постановка проблеми. Підготовка майбутніх педагогів в умовах 

реалізації нових освітніх стандартів і реформи «Нова українська школа» 

актуалізує наукову проблему пошуку змісту та технологій особистісного і 

професійного розвитку фахівців, здатних навчатися впродовж життя. 

На часі вибудовування нових освітніх практик підготовки вчителя закладу 

загальної середньої освіти, вихователя закладу дошкільної освіти  відповідно 

до нових стандартів – Професійного стандарту за професіями «Вчитель 

початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу 

загальної середньої освіти», «Вчитель початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)» (2020) [1], Професійного стандарту «Вихователь 

закладу дошкільної освіти» (2021) [2]. Насамперед варто виокремити вартісну 

для  особистісно-професійного становлення педагога компетентність, зокрема: 

«здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності» [1, с. 6]. 

 У руслі зазначеної наукової проблеми виокремлено доцільні 

методологічні підходи: особистісно-орієнтований, діяльнісний, інтегрований. 

Означені положення є ключовими у вибудовуванні освітнього процесу, відбору 

змісту та технологій навчання, визначенні системи стимулів, що спрямовані на 

формування пошуково-дослідницьких умінь майбутніх фахівців із дошкільної 

та початкової освіти.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Студіювання джерел із 

означеної проблеми уможливило з’ясування стану її розробленості в 

педагогічній теорії. Встановлено, що різні аспекти формування у майбутніх 



Журнал «Перспективи та інновації науки» 
(Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина» 
№ 5(5) 2021 

114 

педагогів пошуково-дослідницьких умінь знайшли відображення у працях 

зарубіжних та українських учених. Так, окремі питання проблеми формування 

виокремлених умінь у працях зарубіжних дослідників розглядаються у сув’язі із 

навичками ХХІ століття (Д. Уерц (D. Uerz), М. Волман (M. Volman), М. Крал 

(M. Kral)) [3], у перебігу виконання майбутніми педагогами завдань навчальних 

практик (А. Г. Брандт (A. G. Brandt), М. де С. Гобольд (M.de S. Hobold)) [4], 

залучення студентів до розв’язання дослідницьких завдань (С.М.Д. Токеро 

(C.M.D. Toquero)) [5]. 

У науковому полі України питання формування дослідницької культури 

педагога, як складової його професійного зростання досліджував 

С. Гончаренко [6]. У контексті реалізації мети пропонованої розвідки 

значущими є узагальнення щодо формування пошуково-дослідницьких умінь 

майбутніх педагогів як складової їхнього особистісно-професійного 

саморозвитку (Г. Іванюк, О. Венгловська, Є. Антипін, Я. Вовчок) [7], 

визначення сутності поняття «дослідницька компетентність» майбутніх 

педагогів та умови її формування (С. Омеляненко) [8], формування 

дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи (К. Степанюк) [9]. 

Вивчення наукових праць засвідчило, що попри наявну джерельну базу 

проблеми наукового пошуку питання формування пошуково-дослідницьких 

умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення педагогічних дисциплін не 

знайшло належного висвітлення, що й зумовило вибір тематики пропонованої 

статті. 

Мета статті – висвітлити особливості формування пошуково-

дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу виконання дослідницьких 

завдань під час вивчення педагогічних дисциплін. 

Для реалізації мети дослідження використано комплекс методів наукового 

дослідження, зокрема: теоретичні (аналіз, синтез, узагальнення) – 

застосовувалися для відбору та систематизації джерел із проблеми наукового 

пошуку, з’ясування стану проблеми у педагогічній теорії, сутності поняття 

«пошуково-дослідницькі уміння майбутніх педагогів»; емпіричні методи – 

опитування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти задля 

з’ясування їхніх потреб у формуванні пошуково-дослідницьких умінь, 

вивчення результатів дослідницьких проєктів студентів задля дослідження 

здатностей майбутніх педагогів вирішувати дослідницькі завдання. 

Виклад основного матеріалу. Реалізація нових освітніх стандартів в 

Україні зумовлює зміну вектору у підготовці майбутніх педагогів – від 

пріоритету знань (інформаційного забезпечення), до першорядності 

суб’єктності студента в навчально-пошуковій діяльності, формування 

здатностей застосовувати здобуті в різноманітних джерелах знання. Підготовка 

майбутніх педагогів до виконання трудових функцій актуалізує проблему 

формування їхніх здатностей та готовності до виявлення та вирішення 

проблем, що пов’язані з освітою дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку, пошуку джерел та критичного оцінювання інформації, роботи  в  команді,  
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застосування методів наукового пізнання в освітньому процесі. 

У цьому контексті постає потреба у зміні підходів до викладання 

навчальних дисциплін (впровадженні інноваційних, особистісно орієнтованих, 

проєктивних технологій навчання), ролі студента: від пасивного споживача 

інформації – до активного учасника отримання нових знань; функцій 

викладача: від ретранслятора провідних ідей – до виконання функцій 

фасилітатора, який здійснює супровід становлення майбутнього фахівця. 

Значущими для розкриття проблематики пропонованої розвідки є 

виосновування Г. Іванюк про підготовку майбутніх педагогів з урахуванням 

діяльнісного підходу. У статті «Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: 

Європейський вимір» науковиця зазначає: «Діяльнісний підхід є визначальним 

у навчанні (на різних ступенях і рівнях) здобуття освіти, зумовлює 

утвердження реального життя і досвіду людської діяльності. Відтак важливим є 

навчання в діяльності, що ґрунтується на вартісному для молодого покоління 

національному й інноваційному досвіді. В діяльності особистість реалізує як 

власні (індивідуальні), так і суспільно значущі сенси. Знання співвідносяться з 

уміннями: діяти, бути, жити» [10, С. 22]. 

Відтак, у перебігу навчання за освітньо-професійними програмами 

012.00.01 Дошкільна освіта, 013.00.01 Початкова освіта у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка майбутні фахівці набувають умінь, що є 

значущими у фаховому зростанні. Обов’язковим компонентом названих 

освітньо-професійних програм є навчальні дисципліни «Педагогіка», 

«Педагогічне партнерство», що спрямовані на формування загальних та 

фахових компетентностей здобувачів вищої освіти. З-поміж низки 

обов’язкових практичних результатів вивчення навчальних дисциплін варто 

виокремити пошуково-дослідницькі уміння майбутніх фахівців. 

Зазначимо, що у пропонованій розвідці пошуково-дослідницькі уміння 

розглядаємо як комплекс здатностей майбутніх педагогів виконувати дії, що 

спрямовані на визначення освітніх цілей, проєктування етапів проведення 

досліджень, відбір ресурсів, необхідних для їх реалізації, а також 

інтерпретацію та узагальнення отриманих результатів та впровадження їх в 

освітню практику. 

Результати опитування студентів першого курсу спеціальностей 012 

«Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», що було проведене у 

Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка, 

сприяли з’ясуванню потреби у формуванні здобувачів вищої освіти пошуково-

дослідницьких умінь. Узагальнення результатів відповідей респондентів 

засвідчили, що студенти відчувають труднощі у здійсненні добору засобів для 

пошуку інформації, що пов’язана із проблематикою дослідницького поля, 

критичного аналізу різних груп джерел (26%). Значний відсоток студентів на 

початку навчання потребували допомоги у визначенні стратегій, проєктуванні 

етапів виконання завдань пошуково-дослідницького спрямування, розподілі 

обов’язків  під  час  командної  роботи (32%), адаптації та продукуванні  нових 
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знань для власного особистісного та професійного зростання (42%). 

Отримані результати підтвердили потребу у розробленні тематики лекцій, 

завдань семінарських, практичних занять, самостійної роботи навчальних 

дисциплін педагогічного блоку, що були б спрямовані на формування у 

студентів педагогічних спеціальностей пошуково-дослідницьких умінь 

сутність яких полягає у здатності: 

– добирати засоби для пошуку інформації та вирішення дослідницького

завдання; 

– працювати  з різними групами джерел;

– проєктувати етапи виконання пошуково-дослідницьких завдань;

– розробляти стратегію для ефективного вирішення дослідницького

завдання; 

– інтерпретувати результати емпіричних досліджень;

– продукувати нові знання задля їх використання у власній професійній

діяльності; 

– створювати й презентувати власні освітні продукти;

– впроваджувати результати пошуково-дослідницької діяльності в

освітній процес закладів дошкільної та загальної середньої освіти (початкова 

школа). 

Задля визначення власного прогресу у формуванні пошуково-

дослідницьких умінь студентам пропонується картка їх самооцінювання 

(таблиця 1). У картці студенти фіксують власні результати, яких вони досягли 

під час виконання дослідницьких завдань. 

Таблиця 1 

Картка самооцінювання рівня сформованості 

пошуково-дослідницьких умінь 

Мій прогрес Характеристика пошуково-дослідницьких умінь 

Новачок – приймаю проблему наукового пошуку;

– добираю засоби для пошуку інформації за

допомогою сторонніх осіб; 

– працюю  з  різними групами джерел час  від

часу; 

– послуговуюсь розробленими алгоритмами

пошуку; 

– є частиною команди, яка працює над

вирішенням  пошуково-дослідницького завдання; 

– підтримую ідеї інших щодо створення та

вибору форми презентації кінцевого продукту 

Дослідник – маю здатність до аналітичної діяльності;

– проєктую етапи виконання дослідження;
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– здійснюю добір необхідних засобів для

вирішення дослідницького завдання; 

– розробляю стратегію для ефективного 

вирішення дослідницького завдання; 

– інтерпретую результати емпіричних 

досліджень; 

– продукую нові знання задля їх використання у

власній професійній діяльності; 

– створюю й презентую власні освітні продукти;

– проєктую дорожню карту власних 

дослідницьких потреб 

Інноватор – приймаю виклики, що лежать в основі

виконання дослідницького завдання; 

– маю лідерські якості для організації і

проведення пошуково-дослідницької діяльності; 

– розробляю модель пошукової діяльності;

– узагальнюю результати пошукової діяльності

у вигляді звіту, моделей, схем, графіків; 

– володію діагностичним інструментарієм;

– організовую роботу команди для вирішення

дослідницько-пошукових знань; 

– здійснюю рефлексію особистісно-

професійного зростання під час пошуково-

дослідницької діяльності; 

– впроваджую результати пошуково-

дослідницької діяльності в освітній процес закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти (початкова 

школа) 

Варто зауважити, що у картці самооцінювання студенти фіксують 

результати по завершенню вивчення змістових модулів названих навчальних 

дисциплін. Наведемо приклади завдань, що спрямовані на формування 

пошуково-дослідницьких умінь студентів, які вони виконують у перебігу 

вивчення навчальних дисциплін «Педагогіка» (змістовий модуль «Педагогіка: 

Педагогіка загальна», «Педагогіка: Дошкільна педагогіка») та «Педагогічне 

партнерство». Варто зазначити, що тематика пошуково-дослідницьких завдань 

формувалася з урахуванням нової освітньої стратегії підготовки фахівців, що 

реалізується у Київському університеті імені Бориса Грінченка, 

концептуальних основ навчання на дослідженнях, а також результатах 

вивчення потреб здобувачів вищої освіти. 

До прикладу, під час вивчення теоретичного матеріалу змістових  модулів 
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інтегрованої дисципліни «Педагогіка» студентам пропонується завдання, що 

вимагає від них критичного аналізу змісту джерел, їх узагальнення та 

інтерпретації. Так, за результатами опрацювання теми «Становлення та 

розвиток педагогіки в історико-педагогічній ретроспективі» студентам 

пропонувалися питання дискусійного характеру: «За результатами 

опрацювання теоретичних джерел, обґрунтувати визначення поняття 

педагогіки, що найповніше розкриває її сутність». Під час опрацювання теми 

«Освіта людини як соціокультурний процес» майбутні педагоги висловлюють 

власні міркування щодо важливості принципу дитиноцентризму в організації 

освітнього процесу у закладах дошкільної та загальної середньої освіти 

(початкова школа) тощо. Студіюючи проблему дитинства – як соціально-

педагогічного явища – вчаться визначати та обґрунтовувати чинники, що 

впливають на формування ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку/учнів 

початкової школи.  

У перебігу обговорення проблемних запитань студенти набувають умінь 

вести дискусію на актуальні проблеми дитинства, виокремлювати позитивні 

чинники, що впливають на освіту людини, визначати можливі ризики, 

висловлювати власне бачення щодо можливих шляхів впровадження досягнень 

педагогічної науки у практику закладів дошкільної освіти та початкових шкіл. 

Окрім того, набувають досвіду роботи з джерелами, відбору тих, що в повній 

мірі відповідають завданням дослідницького пошуку, отримують нове знання, 

що є значущим для їхнього особистісного і професійного розвитку. 

Практичну спрямованість щодо формування пошуково-дослідницьких 

умінь студентів мають завдання, що виконуються ними у перебігу 

семінарських та практичних занять. Так, під час практичного заняття з теми 

«Актуальні проблеми освіти людини в педагогічній думці: історико-

педагогічна ретроспектива», що вивчається у курсі інтегрованої навчальної 

дисципліни «Педагогіка» майбутні педагоги за результатами вивчення різних 

груп історико-освітніх джерел створюють колажі, в яких візуалізують 

особливості освіти людини на різних історико-педагогічних етапах, 

презентують внесок педагогічних персоналій у становлення і розвиток 

дошкільної та початкової освіти.  

Для того, щоб виконати пропоновані завдання студенти об’єднуються у 

мікрогрупи, розподіляють обов’язки в команді, планують етапи проведення 

міні-досліджень, здійснюють пошук необхідних джерел, аналізують та 

узагальнюють отриману інформацію, обґрунтовують шляхи адаптації 

прогресивних ідей педагогів минулого в сучасну освітню практику, планують 

форму презентації освітнього продукту. Такий підхід сприяв формуванню 

здатностей студентів педагогічних спеціальностей проводити теоретичне 

дослідження, результати якого є значущими для їхнього особистісного та 

професійного зростання. 

Важливо, що зміст завдань семінарських і практичних занять 

взаємопов’язаний із тематикою досліджень, які здобувачі вищої освіти  
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виконують під час проходження практик. Результати таких досліджень 

обговорюються під час аудиторних занять. Наприклад, одним із завдань, яке 

студенти першого курсу виконують під час навчальної практики є дослідження 

особливостей здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей у різних 

типах закладів дошкільної освіти та початкових школах. З цією метою вони 

вивчають організаційні умови розвивального середовища закладів освіти 

різного типу, досліджують особливості реалізації педагогами принципу 

дитиноцентризму, функціонального та змістового наповнення навчальних 

осередків в початкових школах та осередків за інтересами у закладах 

дошкільної освіти.  Результати досліджень заносяться до спеціальних таблиць. 

Під час практичних занять змістового модуля «Педагогіка: Педагогіка 

дошкільна» студенти обговорюють та аналізують отримані результати, 

визначають позитивні аспекти й виокремлюють коло питань, що потребують 

удосконалення, визначають можливі шляхи покращення розвивальної 

діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.  

У перебігу вивчення навчальної дисципліни «Педагогічне партнерство» 

студенти спеціальності 012 «Дошкільна освіта», котрі навчаються за 

скороченою програмою підготовки, у перебігу практичних, лабораторних 

занять здійснюють підбірку чи/або розробляють авторські ігри та вправи, що 

можуть використовувати вихователі для налагодження взаємодії між дітьми, 

проєктують структуру та зміст методичного кейсу педагогічного партнерства 

ЗДО з батьками, розробляють орієнтовні плани співпраці ЗДО з культурно-

просвітницькими установами (бібліотека, лялькові театри, музеї тощо). 

Важливо, що власні напрацювання, отримані під час навчальних занять, 

студенти впроваджують та апробують під час практики, аналізують їх 

ефективність, вносять корективи. Тим самим розширюють простір для 

формування власних пошуково-дослідницьких умінь.   

Варто зауважити, що зміст пропонованих завдань відповідає стратегії 

навчання на дослідженнях. Важливо, що означена стратегія має чітко визначені 

компоненти (методологічний, мотиваційно-ціннісний, процесуально-

технологічний, рефлексивний, за Г. Іванюк) [11], дотримання яких в сукупності 

розв’язує завдання щодо формуються пошуково-дослідницьких умінь 

майбутніх фахівців із дошкільної та початкової освіти. А відтак, викладачі у 

співпраці зі студентами, продумують та обґрунтовують концепцію виконання 

завдань, формують зміст із урахуванням особистісної мотивації та професійних 

цінностей майбутніх фахівців, продумують шляхи упровадження авторських 

освітніх продуктів і, що важливо, кожен студент здійснює рефлексію щодо 

поступу в особистісному сенсі та професійному вивищенні, визначає подальші 

кроки свого становлення. 

На завершальному етапі вивчення змістових модулів навчальної 

дисципліни «Педагогіка», «Педагогічне партнерство» проводилося повторне 

опитування студентів. Результати опитування студентів та вивчення карток 

самооцінювання засвідчили позитивну динаміку в усвідомленні студентами 
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потреби у формуванні власних пошуково-дослідницьких умінь. Переважна 

більшість респондентів (83%) зазначили про те, що дослідницькі завдання, які 

вони розв’язували під час вивчення навчальних дисциплін, сприяли розкриттю 

особистісних резервів, здатностей та способів діяльності у визначені власних 

освітніх цілей, дослідженні вікових особливостей дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку, проєктуванні їхньої індивідуальної освітньої 

траєкторії. Окрім того, майбутні педагоги продемонстрували здатність до 

організації роботи команд для вирішення дослідницько-пошукових завдань, 

інтерпретації результатів емпіричних досліджень, здійснення рефлексії 

власних дослідницьких потреб.    

Таким чином, застосування у перебігу вивчення навчальних дисциплін 

педагогічного спрямування завдань, що передбачають формування у студентів 

пошуково-дослідницьких умінь, здатності та готовності до їх застосування у 

практичній діяльності розв’язує питання щодо формування у майбутніх 

педагогів трудових функцій, що визначені професійними стандартами та 

зумовлені суспільними викликами.  

Висновки. За результатами студіювання проблеми формування 

пошуково-дослідницьких умінь майбутніх педагогів у перебігу вивчення 

педагогічних дисциплін доходимо висновку про те, що сучасна освіта потребує 

фахівця, здатного організувати освітній процес у закладі дошкільної, загальної 

середньої освіти (початкова школа) на дослідницькій основі, що відповідає 

концептуальним положенням нової стратегії підготовки фахівців, що 

реалізується у контексті положень Нової української школи, Базового 

компоненту дошкільної освіти. У цьому сенсі значущими для майбутнього 

фахівця є особистісні та професійні сенси, що фокусують його увагу на вмінні 

бачити питання, що потребують професійного вирішення, здатності до 

вивчення потреб здобувачів освіти та визначення шляхів реалізації їхньої 

індивідуальної освітньої траєкторії, розроблення освітніх продуктів та їх 

упровадження в освітню практику. 

Проведений науковий пошук засвідчує, що дослідницько-пошукові уміння 

є важливою складовою особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців 

із дошкільної та початкової освіти. Відтак, постає потреба в удосконаленні 

змістово-методичного забезпечення навчальних дисциплін педагогічного 

спрямування з урахуванням суспільних запитів, освітніх інновацій, особистих 

намірів здобувачів вищої освіти. Сформованість у студентів досліджуваних 

умінь сприятиме їхньому особистісному і професійному розвитку та 

саморозвитку, і як результат, підвищить якість освітнього процесу у закладах 

освіти. 

Зазначимо, що попри системне висвітлення проблеми наукового пошуку 

потребують подальшої наукової дискусії питання формування пошуково-

дослідницьких умінь майбутніх фахівців у перебігу організації різних видів 

позааудиторної роботи. 
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