
УДК 360.45.31 
Катерина Тамбовська  
 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Гуманістична спрямованість сучасного процесу навчання визначає 

сутність пізнавальної діяльності не тільки в засвоєнні студентами наукових 
знань, але й у впливі на їхню особистість, в результаті якого відбуваються 
зміни в самому навчанні. Всі зміни, що відбуваються в суспільстві, вимагають 
підвищення вимог до інтелектуального розвитку громадян. Як показало 
вивчення першоджерел та наукових досліджень з педагогіки та психології 
проблема формування інтелектуальної культури майбутнього вчителя 
досить часто зводиться до розвитку його педагогічного мислення, 
мовлення, питань розумового виховання, становлення культури розумової 
праці студента. Разом із тим, поняття «інтелектуальна культура» не є 
простим механічним сполученням понять «культура» та «інтелект». 

Сьогочасна система освіти все ще залишається неефективною щодо 
формування культури особистості, зокрема інтелектуальної й професійної, 
її саморозвитку, стимулювання процесів творчості. Саме в цьому контексті 
проблеми становлення й розвитку інтелектуальної культури студентів 
заслуговують на особливу увагу. 

Так, інтелектуальну культуру майбутнього вчителя розглядаємо як 
невід’ємну складову його професійно-педагогічної культури та вважаємо, 
що завдання її формування в процесі професійної підготовки не 
суперечить культурологічній освітній парадигмі, оскільки духовна 
сутність інтелектуальної культури – це гуманістична, людинотворча 
діяльність, яка полягає в конкретизації загальнолюдських цінностей у 
галузі пізнання й суспільної практики; зміст інтелектуальної культури 
регламентує і регулює навчально-виховний процес, а реалізація 
інтелектуальної культури – специфічно людський спосіб життя, який 
визначає сутність практичної та розумової активності особистості. 

Певний інтерес для сучасної практики навчання мають ідеї: зв’язку 
здібностей із розвитком особистості (Б. Г. Ананьєв); спірального розвитку 
здібностей (Л. С. Рубінштейн); взаємозв’язку та взаємообумовленості 
здібностей і обдарованості (Б. М. Теплов); визначення структури та умов 
розвитку здібностей у дітей (Г. С. Костюк); вивчення особливостей 
розвитку здібностей у процесі навчання учнів із різними розумовими 
можливостями (Н. С. Лейтес); розвитку інтелектуальних здібностей 
молодших школярів у процесі вдосконалення їхньої пізнавальної 
самостійності (О. Я. Савченко); можливості розвитку спеціальних 



здібностей: математичних (В. А. Крутецький), літературних (О. В. Ковальов 
та ін.), музичних (Б. М. Теплов) та ін. 

Мета статті – порівняти рівні сформованості інтелектуальної 
культури студентів експериментальної та контрольної груп на різних 
етапах дослідно-експериментальної роботи. 

Вважаємо, що формування інтелектуальної культури студентів – це 
складний динамічний процес, який потребує цілісної, багатокомпонентної 
системи роботи, в якій потрібно, по-перше, враховувати кожний 
компонент, що входить до структури інтелектуальної культури 
(мотиваційно-емоційний, пізнавальний, діяльнісний, регулятивний); по-
друге, спрямовувати її на формування у студентів інтересу до 
використання інтелектуально забарвлених ситуацій та стійких потреб у 
застосуванні інтелектуальних завдань у професійній діяльності, у 
вирішенні різноманітних навчальних і життєвих питань, у розумінні 
необхідності знань, умінь і потреби їх постійного вдосконалення на основі 
самоаналізу. 

Контрольний етап дослідно-експериментальної роботи передбачав 
перевірку ефективності розробленого нами комплексу діагностичних 
методик з формування інтелектуальної культури. З цієї метою, ми провели 
повторні дослідження, використовуючи ті самі критерії, що й у 
констатуючому експерименті. Для більшої об’єктивності оцінювання 
результатів дослідження ми перевірили якість знань студентів III та IV 
курсів педагогічного факультету КПІ ДВНЗ КНУ. 

При аналізі змін, що відбувалися на різних рівнях сформованості 
інтелектуальної культури студентів, ураховувалися такі показники, як: 
наявність комп’ютерної грамотності та інформаційної грамотності; 
інтелектуальна ініціатива, розвинені пізнавальні процеси, інтелектуальні 
здібності, інтелектуальна компетентність, уміння вдосконалювати 
професійно значущі якості, самоосвіта, самоконтроль. 

Аналізуючи результати розробленої, запропонованої та впровадженої 
дослідно-експериментальної програми, в якості вихідного бралося 
положення про те, що сукупність визначених нами критеріїв і показників 
відображатиме якісні та кількісні зміни в сутнісних і структурних 
характеристиках інтелектуальної культури студентів та зумовлюватиме 
позитивний вплив на динаміку рівня її сформованості. Рівні сформованості 
інтелектуальної культури студентів перевірялися нами за допомогою 
розроблених тестів, подібних до тестів констатувального експерименту, 
але з ускладненими завданнями. 

У таблиці 1 відображений загальний вигляд структурних 
компонентів, критеріїв інтелектуальної культури та методика їх 
оцінювання. 



Таблиця 1 
Методика оцінювання інтелектуальної культури студентів 
 
Компоненти 

інтелектуальної культури Методи оцінювання 

Мотиваційно-емоційний Тест для оцінки рівня інтелектуального кругозору 
Пізнавальний Анкета «Інтелект», діагностичні ситуації 

Діяльнісний Тест на визначення рівня інтелектуального потенціалу, 
аналіз педагогічних ситуацій  

Регулятивний 
Методика вивчення стану сформованості у студентів 
прагнення до рефлективної діяльності (за В. Мараловим, 
Т. Шамовою) 

 
Збір та аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи 

здійснювалися паралельно в експериментальній та контрольних групах. 
Експериментальну і контрольну групи було сформовано на базі 

педагогічного факультету Криворізького педагогічного інституту та 
Південноукраїнського національного педагогічного університету 
ім. К. Д. Ушинського. В експериментальній групі експериментальна 
методика впроваджувалася протягом трьох навчальних років (з 2010 по 
2013 рр.). У контрольній групі (КПІ) навчальний процес проходив 
традиційно, без застосування експериментальної методики. 

Вивчення динаміки і рівнів сформованості інтелектуальної культури 
студентів відбувалося поетапно шляхом проведення контрольних зрізів 
(тестування) в експериментальній та контрольній групах до початку 
формувального експерименту, безпосередньо в ході його проведення і 
після його завершення. 

Об’єктивність результатів досягалася тим, що в експериментальній 
та контрольних групах спостерігалися приблизно однакові показники рівня 
сформованості інтелектуальної культури студентів на етапі 
констатувального експерименту. 

Отриманню вірогідних результатів сприяло також те, що аналіз та 
обробка отриманих результатів дослідно-експериментальної роботи 
проводилося за єдиними програмами, в однакових умовах та з 
використанням єдиної методики діагностики рівня сформованості 
інформаційної компетентності студентів педагогічного факультету КПІ та 
ПНПУ. 

Для визначення відносного рівня розвитку студентів було проведено 
тестування, до якого застосовувалися ті самі рівні і показники, що й у 
констатуючому експерименті: високий, середній, низький. 

Отже, порівняємо результати дослідження за критерієм «відносний 
рівень розвитку студентів» на констатувальному та формувальному 
етапах: 



Таблиця 2 
Порівняльна таблиця результатів за критерієм 

«відносний рівень розвитку студентів» 
 

Констатувальний етап Формувальний етап 
Контрольна 

група 
Експериментальна 

група 
Контрольна 
група 

Експериментальна 
група Рівні 

кількість 
студентів % кількість 

студентів % кількість 
студентів % кількість 

студентів % 

високий 20 16 20 16 20 16 40 31 
середній 70 58 60 46 70 58 80 62 
низький 30 26 50 38 30 26 10 7 

 
Отримані результати за критерієм «відносний рівень розвитку 

студентів» відображені у гістограмі. 
 

 
  

 

Дані результатів за критерієм «відносний рівень розвитку студентів» 
показали, що в експериментальній групі відсоток студентів з високим та 
середнім рівнем значно збільшився, на відміну від контрольної групи, в 
якій показники залишились незмінними, що доводить ефективність нашого 
експерименту. 

З метою визначення ставлення студентів до розвитку 
інтелектуального потенціалу нами було проведено повторне анкетування, 
до якого було визначено ті самі рівні: достатній, середній низький. 

Отже, порівняємо результати дослідження за критерієм «ставлення 
студентів до розвитку інтелектуального потенціалу» на констатувальному 
та формувальному етапах. 

 



Таблиця 3 
Порівняльна таблиця результатів за критерієм  

«ставлення студентів до розвитку інтелектуального потенціалу» 
 

Констатувальний етап Формувальний етап 
Контрольна 

група 
Експериментальна 

група 
Контрольна 

група 
Експериментальна 

група Рівні 
кількість 
студентів % кількість 

студентів % кількість 
студентів % кількість 

студентів % 

достатній 10 8 10 8 20 16 30 23 
середній 60 50 60 46 60 50 90 69 
низький 50 42 60 46 40 34 10 8 

 
Отримані результати за критерієм «ставлення студентів до розвитку 

інтелектуального потенціалу» відображені у гістограмі. 

 
 

 
Порівнюючи дані досліджень за критерієм «ставлення студентів до 

розвитку інтелектуального потенціалу», бачимо, що результати як в 
контрольній, так і експериментальній групах покращилися, але в 
контрольній це покращення досить незначне, а в експериментальній зріст 
за достатнім рівнем склав 15 %, за середнім – 19 %, що доводить 
ефективність застосованих нами методик. 

Констатувальний експеримент дозволив нам з’ясувати, що студенти 
розуміють сутність проблеми інтелектуальна культура, визначають її роль 
у сучасному суспільстві, володіють деякими інформаційно-
комунікаційними засобами. Але практично не розуміються в проблемі 
інформаційних комунікативних технологій, не володіють у повному обсязі 
цими знаннями. Цей висновок був закономірним, тому що в опитуванні 
брали студенти І та ІІ курсів, які ще не вивчали спеціальних (професійно 
орієнтованих) предметів. 

На контрольному етапі опитували тих самих студентів, але після 



вивчення ними таких предметів, як: «Вступ до спеціальності», 
«Філософія», «Педагогіка», «Психологія», «Освітні технології в початковій 
школі», спецкурс «Формування інтелектуальної культури майбутнього 
вчителя початкової школи» та ін. Організацію навчального процесу по 
формуванню інтелектуальної культури ми розглядаємо як навчання 
операціям аналізу й синтезу, узагальнення, диференціації, виділення 
головного, конкретизації, порівняння, вміння оперувати поняттями, 
уважно сприймати інформацію, раціонально запам’ятовувати, логічно 
осмислювати навчальний матеріал, виділяючи в ньому головне, 
вирішувати проблемні пізнавальні завдання, здійснювати самоконтроль у 
навчанні. Нами були запропоновані педагогічні ситуації, які, на нашу 
думку, сприяють діагностуванню сформованості інтелектуальної культури 
майбутнього вчителя. При рішенні педагогічних ситуацій по формуванню 
інтелектуальної культури використовувалися наступні методи: 
дослідницький (після аналізу матеріалу, постановки проблем і завдань 
студенти самостійно вивчають літературу, ведуть спостереження й 
виконують інші дії пошукового характеру); частково-пошуковий (полягає 
в організації активного пошуку самостійно сформульованих пізнавальних 
завдань проблемного викладу); індуктивний і дедуктивний (по логіці 
навчального процесу). Процес розв’язання  інтелектуальної задачі 
складається з послідовних дій: педагогічного аналізу задачі, 
конструювання і прогнозування, оцінки, корекції розв’язання. 

Приклад 1. Іде урок в 10 класі. У Віктора Івановича, учителя 
математики, гарний настрій. Весь клас виконав домашнє завдання на 
«добре» і «відмінно». Зненацька вчитель виявив, що завдання було 
списано зі шпаргалки. Що пережив учитель у цей момент – почуття 
відрази або досаду, гнів або образу, або був збентежений? 

Він змінився в обличчі, сів за вчительський стіл і... 
Які ваші прогнози щодо наступних дій учителя? 
Приклад 2. Педагогічні ситуації в діяльності А. С. Макаренка. 
Ознайомтеся з ситуаціями, що мали місце в педагогічній діяльності 

А. С. Макаренка за матеріалами книги «Педагогічна поема»: частина І – 
розділ 2 (ситуація із Задоровим), розділ 3 (ситуація з Таранцем), розділ 4 
(ситуація з Буруном), розділ 8 (бійка в спальні), розділ 24 (про Семена), 
розділ 28 (випадок із Жоркою і Галатенком); частина ІІ – розділ 2 (ситуація 
з Марусею Левченко), розділ 17 (збори); частина ІІІ – розділ 3 (ситуація з 
Ховрахом), розділ 13 (бойкот Ужикова). 

Проаналізуйте зазначені уривки, відповідаючи на запитання: 
1. Як виникла ситуація? Причини і мотиви її виникнення? 
2. Що було відомо А. С. Макаренку про вихованця (вихованців) – 

учасника даної ситуації? 
3. Як педагог ставився до вихованця? 
4. Яку педагогічну задачу поставив перед собою А. С. Макаренко? 



5. Які засоби використав педагог? 
6. Якого результату було досягнуто? 
Приклад 3. Задачі для допитливих: 
– П’ять яєць зварилися на 10 хвилин. За скільки хвилин звариться 

одне яйце? 
– Два учні грали в лото 30 хвилин. Скільки хвилин грав кожен 

учень? 
– Пара коней пробігла 15 км. Скільки км. пробіг кожен кінь? 
– Водій автомашини має двох рідних сестер, а вони не мають брата. 

Як це може бути? 
– Оленка і Іринка однакового росту. Оленка вища за Олю, а Таня 

вища за Іру. Хто вищий: Таня чи Оля? 
– У кімнаті були стільці на трьох і чотирьох ніжках. Скільки було і 

яких стільців, якщо всього ніжок 10? 
– Висота будинку 12 м, а тополі 10 м. На скільки метрів потрібно 

підрости тополі, щоб вона була вищою за будинок на 3 метри? 
– На базар йдуть 7 жінок, назустріч їм ідуть 4 чоловіки і 2 жінки. 

Скільки людей йде на базар? 
– В родині 6 сестер і у кожної сестри по одному брату. Скільки 

дітей у цій сім’ї? 
Якщо така аналітична робота зі студентами проводиться регулярно, 

вони починають вдумливо й шанобливо ставитися до висловлень і 
пропозицій дітей, починають краще їх розуміти, самі осмислюють рішення 
завдань і вправ, які пропонуються дітям. 

Приклад 4. Загальний розгляд ситуації. Студентам пропонують 
дібрати педагогічну ситуацію, розглянути різні стратегії поведінки 
партнерів у взаємодії, використовуючи наведену схему (таблиця 4). 

 
Таблиця 4 

 
Дія вчителя Дія учня 

– Аналіз задачі; 
– Конструювання взаємодії; 
– Прогнозування варіантів 

вирішення ситуації; 
– Оцінка дій; 
– Корекція. 

– Учень регулярно не виконує 
домашнє завдання. 

 
Під час виконання вправи доцільно: а) визначити дії, висловлювання, 

міміку, пантоміміку учасників взаємодії, за якими можна діагностувати ту 
чи ту стратегію; б) спроектувати оптимальний або не оптимальний 
розвиток ситуації; в) обговорити міру відповідальності вчителя за розвиток 
ситуації в оптимальному напрямі. 

Приклад 5. 1. Підготувати мультимедійну презентацію до теми 



«Обдаровані діти». 2. Оформити у вигляді плаката опорний конспект 
однієї з тем блоку занять «Інтелектуальна культура» для візуалізації 
теоретичних питань 3. Підготуватися до організації інтелектуальної гри 
«Що? Де? Коли?». 

При підготовці майбутніх учителів початкової школи особливо 
важливим є педагогічне мислення, яке розглядається як здатність 
аналізувати педагогічні факти, явища, процеси, системи; виявляти 
креативність, гнучкість, критичність, системність, мобільність, 
оперативність мислення в педагогічних ситуаціях, яке являє собою 
здатність спрямовувати свої міркування з приводу професійних дій, 
помилок, прорахунків в оптимістичне русло. 

Динаміка рівня сформованості знань, умінь і навичок використання  
інформаційно-комунікативних технологій у студентів експериментальної 
групи засвідчує його зростання. Позитивні зрушення пояснюються тим, що 
до дослідно-експериментальної програми були включені такі форми 
діяльності студентів, як: 

– самостійна робота за комп’ютером; робота в парах і групах; 
– постійне використання програмного забезпечення, Інтернет-

ресурсів для розроблення матеріалів під час створення Портфоліо для 
проекту та розробки різних видів проектів; 

– виконання завдань зі створення презентацій, публікацій на веб-
сайті «Мега мозок»; колективне обговорення сучасних проблем, які 
стосуються впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес; 

– оцінювання навчальних досягнень учнів на основі розроблених за 
допомогою комп’ютера критеріїв. 

У роботі застосовувалися інноваційні та інформаційні технології 
навчання: метод проектів, кейс-метод, мозкова атака та інші інтерактивні 
методи. Тільки особистість, здатна творчо мислити, може зрозуміти 
неординарні, творчі рішення іншої людини, їх значимість і зміст. 

Таким чином, результати компонентного аналізу рівнів 
сформованості інтелектуальної культури студентів ПНПУ довели, що 
спостерігаються значні кількісні та якісні покращення в структурі розвитку 
досліджуваного складного особистісного утворення «інтелектуальна 
культура майбутнього вчителя початкової школи» порівняно з 
результатами, отриманими під час констатувального етапу дослідно-
експериментальної роботи. Отже, результати формувального експерименту 
доводять, що процес формування інтелектуальної культури студентів, який 
ґрунтується на експериментальній методиці, відбувається успішніше, ніж 
при використанні традиційних методик. Подальшу свою роботу ми 
вбачаємо в розробці тестів та тренінгів із розвитку інтелектуальної 
культури. 
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