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У наш час спостерігається підвищений інтерес до науково-дослідницької 

педагогічної діяльності, яка істотно підвищує рівень викладання та 
організації навчально-виховного процесу в сучасній школі. Коло інтересів 
учителів щодо дослідницької діяльності розширюється у зв’язку з переходом 
на нові педагогічні технології навчання й виховання, спрямовані на 
особистісно зорієнтований підхід до учня, оптимальний розвиток 
пізнавальної активності та обдарування дитини, педагогіку гуманізму, 
авторські моделі освітніх закладів і навчальних програм, підготовку 
навчально-методичних підручників та посібників нового покоління тощо. 
Про це свідчать і наукові дослідження сучасних педагогів С.Кисельова, 
Л.Левченко, О.Остапчук, В.Сафіуліна, С.Сисоєвої, С.Січко, О.Попової, 
Н.Федорової та ін. [6; 10; 12; 14; 15; 16; 17]. Науково-дослідницьку роботу 
вони розглядають як обов’язкову складову педагогічної діяльності 
інноваційних навчальних закладів. Складовою діяльності педагога звичайної 
загальноосвітньої школи також є дослідницька робота. Окремим аспектам 
проблеми формування дослідницьких умінь в учнів загальноосвітньої школи 
присвячені наукові праці В.Бордовського, Ю.Галатюк, С.Герасимової, 
А.Карлащук, І.Кравцової, Н.Недодатко, в яких вона визначається важливою 
умовою розвитку творчого потенціалу учня, а її ефективність безпосередньо 
пов’язана з підготовленістю вчителя до такого виду діяльності [1; 2; 3; 4; 5; 
9]. 

Варто також зазначити, що нова освітня парадигма спонукає вчителя до 
всебічного вивчення особистості учня, колективу класу, аналізу педагогічних 
явищ. А це своєю чергою вимагає глибоких знань з методології педагогічної 
діагностики, без яких неможливо провести будь-яке педагогічне 
дослідження, незалежно від того, чи йдеться про впровадження інноваційних 
технологій навчання та виховання, чи це традиційна навчально-виховна 
робота зі школярами, яка вимагає достатніх знань про особистість учня або 
пов’язана з аналізом окремих педагогічних явищ. До останнього часу в 
педагогічній науці та практиці перевагу надавали психодіагностиці, яка 
забезпечувала психологічні механізми організації педагогічного процесу. 
Однак для сучасного вчителя важливо знати не тільки особливості 
психічного розвитку дитини, але й особливості її фізичного та соціального 
розвитку, можливості виховного потенціалу сім’ї тощо, тобто педагогові 
потрібні знання з педагогічної діагностики. Саме педагогічна діагностика для 
сучасного вчителя дедалі набирає ваги. Про це свідчать дослідження 
сучасних учених Л.Макарової, В.Максимова, М.Красовицького, І.Підласого 
[7; 8; 11; 13], в яких розкривається зміст і основні сутнісні характеристики 
педагогічної діагностики в сучасній школі. Проте, на наш погляд, 
недостатньо вивченою залишається проблема використання педагогічної 



діагностики у практиці роботи початкової школи. Загальновідомо, що саме 
початкова школа є першим щаблем у навчанні дитини і саме від того, як вона 
засвоїть норми взаємин „учитель-учень” – складеться система навчально-
виховної роботи на цьому етапі, буде значною мірою залежати успішний 
розвиток учня на наступних ступенях навчання. Метою нашої статті є 
виявлення стану означеної проблеми у практиці початкової школи та на 
основі цього визначення системи заходів щодо підвищення ефективності 
такої роботи. 

З метою розв’язання вказаних завдань нами насамперед було проведене 
дослідження (опитування) серед 122-х учителів початкових класів 
Кіровоградської, Київської та Черкаської областей, випускників 2003-го року 
заочного відділу Уманського державного педагогічного університету імені 
Павла Тичини, які після закінчення педагогічних училищ мали досвід 
педагогічної роботи від 2 до 20 років. Основну увагу в своєму дослідженні 
ми звертали на визначення змісту, форм і методів дослідницької роботи 
вчителя, основних труднощів у практиці роботи школи та способів їх 
подолання. Результати опитування засвідчили, що вчителі початкових класів 
мають недостатнє уявлення про педагогічну дослідницьку діяльність. 
Зокрема, на запитання про те, які види дослідницьких робіт вони здійснюють 
у школі, більшість учителів дали відповіді стосовно таких напрямів роботи: 

– вивчення особистості учня (49,1 відсотка опитаних); 
– вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду (41,8 

відсотка опитаних); 
– перевірка особистих розробок (32,9 відсотка опитаних). 
Важливо відзначити, що у більшості вказаних відповідей подавався 

частковий перелік названих напрямів роботи й лише деякі відповіді були 
відносно повними. Були також відповіді типу „це робота науковців, а не 
вчителів”, „цим мають займатися психологи, а вчитель повинен отримувати 
готові рецепти до дій”. Не дали відповіді взагалі – 9,9 відсотка опитаних. 

Під час проведення нашого дослідження нас цікавило й те, чи розуміють 
вчителі змістовий аспект поняття „педагогічна діагностика”. Під час бесіди 
ми з’ясували, що більшість учителів (51,1 відсотка респондентів) асоціюють 
це поняття з „психологічною діагностикою”, бо серед названих суттєвих її 
ознак переважає вивчення психологічних особливостей дітей. Часто 
траплялися відповіді, які не відзначалися достатньою глибиною розуміння 
суті поняття, в них указувалося на те, що педагогічна діагностика – це 
„вивчення особистості дитини” чи „аналіз навчально-виховного процесу” 
(32,8 відсотка респондентів). 16,1 відсотка вчителів дали відповіді, які не 
можна вважати правильними, чи зовсім не відповіли на запитання. Зважаючи 
на це, в подальшій нашій роботі щодо визначення реального стану означеної 
проблеми, ми намагалися користуватися зрозумілими для вчителів 
термінами, що визначають основні характеристики педагогічної діагностики. 

Мотиви, як відомо, є рушійною силою, що долає перешкоди і водночас є 
умовою ефективної праці. Педагогічна дослідницька діяльність – складний 
процес, який залежить від інтенсивності вмотивованих дій на всіх етапах 



роботи вчителя. Безумовно, що мотивація на кожному етапі має свої 
особливості. У процесі нашого дослідження ми зробили спробу з’ясувати, які 
основні мотиви спонукають займатися педагогічною дослідницькою 
діяльністю та який взаємозв’язок існує між видами педагогічної 
дослідницької діяльності та мотивами. Зокрема, на запитання про те, які 
основні мотиви їх педагогічної дослідницької діяльності, вчителі початкових 
класів відповідали – „прагнення стимулювати активність учнів у навчально-
виховному процесі” (49,1 відсотка респондентів), „матеріальні стимули” 
(31,9 відсотка), „прагнення поліпшити стосунки в системі „учитель-учні” 
(11,0 відсотків); „вимоги адміністрації” (8,0 відсотків відповідей). Отже, 
можна стверджувати: 60,1 відсотка вчителів вважають педагогічну 
дослідницьку діяльність конче потрібною та мають бажання проводити таку 
роботу; 31,9 відсотка вчителів висувають на перший план матеріальні 
мотиви, тобто, вони будуть займатися цією роботою, якщо вона буде 
додатково оплачуватися або від цього залежатиме їх подальше службове 
зростання; і лише 8,0 відсотків респондентів у своїх відповідях вказали, що – 
педагогічна дослідницька діяльність не є обов’язковою для вчителів і що 
тільки вимоги адміністрації примусять його проводити цю роботу. З 
наведених даних можна зробити висновок, що при визначенні мотивів щодо 
педагогічної дослідницької діяльності найбільша кількість учителів виходить 
із потреби стимулювати активність учнів у навчально-виховному процесі. Це 
свідчить про те, що ці вчителі будуть займатися педагогічною дослідницькою 
роботою до того часу, доки відчуватимуть потребу в стимулюванні учнів. На 
другому місці за рівнем усвідомлення вчителями потреби займатися 
дослідницькою діяльністю стоїть мотив поліпшення стосунків у системі 
„вчитель-учні”. Це засвідчує прагнення вчителя будувати свою діяльність 
відповідно до гуманістичної парадигми. У цілому ж бачимо, що хоч учителі 
по-різному ставляться до дослідницької діяльності, однак, у більшості з них 
достатньо виразні та стійкі мотиви, зорієнтовані на здійснення такої 
діяльності з розумінням її важливості для педагогічного фаху. 

Нас також цікавило питання про те, наскільки вчителі вважають себе 
теоретично підготовленими до дослідницької діяльності. Аналіз відповідей 
показав, що жоден з них не може себе назвати повністю підготовленим, але 
певною мірою є готовими 6,1 відсотка вчителів, частково підготовленими 
вважають себе 17,0 відсотків. Щоб з’ясувати причини такого явища, ми 
вирішили дізнатися про те, звідки вчителі отримують інформацію про 
педагогічні дослідження. Відповіді вчителів указували на такі джерела: 

– професійна підготовка у ВНЗ (43,2 відсотка вчителів); 
– курси підвищення кваліфікації вчителів (33,6 відсотка вчителів); 
– методичні об’єднання вчителів (9,4 відсотка вчителів); 
– спеціальна література (2,5 відсотка вчителів); 
– інші джерела (2,5 відсотка вчителів). 
Таким чином, більшість учителів отримує інформацію про педагогічні 

дослідження під час навчання у педагогічних вищих навчальних закладах та 
на курсах підвищення кваліфікації вчителів. Варто також зазначити, що на 



поінформованість учителів впливає брак спеціалізованих професійних 
видань з цієї проблематики, недостатня увага фахової преси щодо 
висвітлення інноваційних процесів у сучасній школі, а також висока вартість 
книги, яку неможливо придбати через низьку оплату праці вчителя. Усе це, 
безперечно, спонукає до пошуків оптимальних способів вирішення вказаної 
проблеми. З цією метою ми також зробили спробу визначити, які основні 
труднощі відчувають учителі початкових класів при проведенні 
дослідницької роботи. Наш пошук виявив, що в основному вчителям бракує 
знань і вмінь з таких напрямів роботи: 

– методології цілісного діагностичного дослідження; 
– методики вивчення індивідуальних особливостей учня; 
– методів математичної обробки та зведення результатів дослідження; 
– якісної розробки особистих творчих задумів; 
– аналізу ефективності навчально-виховного процесу. 
У процесі нашої роботи ми прагнули зацікавити вчителів проблемами 

впровадження педагогічної діагностики в школі. Тому під час наших бесід 
учителів було ознайомлено з основними суттєвими ознаками поняття 
„педагогічна діагностика” і, як результат, розуміння потреби набуття знань з 
педагогічної діагностики в школі висловили 90,2 відсотка вчителів. Аналіз 
відповідей учителів засвідчував також те, що серед методів дослідження, що 
використовуються, найпоширенішим у практиці вчителів є метод 
спостереження. Він, на їх погляд, є найприйнятнішим в умовах 
загальноосвітньої школи. Однак під час співбесіди з’ясувалося, що при 
користуванні цим методом учителі не завжди дотримуються його основних 
методологічних вимог. Зокрема, факти педагогічних спостережень, на основі 
яких проводиться аналіз педагогічних явищ, дуже рідко фіксуються в 
письмовій формі, як правило, свої висновки з них вчителі роблять за 
допомогою теоретичних міркувань, покладаючись переважно на свою 
пам’ять. Іншими словами, користування цим методом має певною мірою 
формальний характер. Серед інших методів досліджень, до яких найчастіше 
вдаються вчителі у своїй роботі, називалися такі: метод дослідної бесіди, 
вивчення продуктів діяльності (аналіз учнівських робіт, особистих 
документів; метод лабораторних робіт контрольного характеру тощо), метод 
вивчення біографії та складання характеристики, теоретичні методи (аналіз і 
синтез, абстрагування, ідеалізація), методи вивчення передового 
педагогічного досвіду. Останнім часом спостерігається також тенденція до 
використання методу тестів. Проте цим методом майже не послуговуються 
при вирішенні виховних завдань сучасної початкової школи, а 
використовують для вивчення окремих психологічних особливостей 
розвитку школяра. Можна погодитися з думкою вчителів про те, що 
педагогічне тестування в школі залишається ще недостатньо розробленою 
проблемою, а тести, які часто пропонуються, потребують змістового 
вдосконалення. Більшість учителів-практиків (57,4 відсотка опитаних) 
зазначили, що вони ще мало ознайомлені з тестами, адаптованими для 
вивчення особистості та навчально-виховного процесу молодших школярів. 



Щодо решти опитаних, то такі тести у них асоціюються з психологічними. 
Непокоїть і той факт, що вчителі недостатньо уваги приділяють 
використанню методів соціометрії з метою вивчення міжособистих 
стосунків. Цими методами на практиці користуються лише 24,6 відсотка 
педагогів. І майже не використовують учителі інші методи дослідження. На 
запитання про те, чи знають вони такі методи дослідження як рейтинг, 
самооцінка, експертна оцінка, метод незалежних характеристик та інші, 
переважна більшість з них вказали, що „чули про них, але на практиці ніколи 
не використовували”. Суттєві проблеми в педагогів-практиків виникають при 
користуванні методами вимірювання (статистичними методами обробки та 
зведення результатів дослідження). Причини такого стану вони пояснюють 
по-різному: „недостатня методична підготовка з цієї проблеми”, „мало 
наукової літератури”, „немає практики проведення дослідження за окремими 
дослідницькими методами”, „складність проведення обробки результатів 
використання окремих методик педагогічної діагностики”. Отже, можна 
стверджувати, що проблема використання й оптимального поєднання 
комплексу методів педагогічної діагностики ще потребує свого розв’язання. 

Нами також було проведено додаткове вивчення проблеми оволодіння 
вчителями окремими діагностичними методиками. Зокрема, виявлено, що 
значні складнощі педагоги відчувають у діагностиці окремих виявів низького 
рівня навчальних досягнень, у вивченні рівня інтелектуального розвитку 
школяра. Наші спостереження показали, що за умови, коли в класі, 
наприклад, троє учнів мають низькі досягнення в навчанні, то вчитель 
пояснює це однаковим комплексом причин: „всі вони неуважні”, „всі 
відволікаються на уроках”, „у всіх погана пам’ять”, „всі вони не вміють 
логічно мислити” тощо. При з’ясуванні причин такого явища педагоги 
вказували на „брак допомоги з боку батьків”, на те, що „сім’я має певні 
соціально-психологічні та матеріальні проблеми”, „культурний рівень 
батьків мав би бути вищим” та ін., або посилалися на „низьку опірність 
організму дитини до хвороб через тривале та часте лікування”. Працюючи 
над корекцією рівня знань учнів, учителі недостатньо уваги приділяли 
вивченню саме психологічних причин відставання. Свою роботу вони, як 
правило, спрямовували на виявлення прогалин у знаннях школяра та на їх 
інформаційне заповнення, але цей процес був у більшості випадків 
безсистемним. Учителі не завжди були послідовними у з’ясуванні того, чому 
учень не може виконати ті чи інші операції. Вони були наперед переконані в 
тім, що у школяра „нерозвинене мислення” і, маючи таку готову відповідь, не 
досліджували глибоко це педагогічне явище. Хоч, як потім з’ясовувалося, 
окремі школярі не мали опорних знань з попередньо вивченої теми. 

Вивчення досвіду роботи вчителів початкових класів свідчить також про 
те, що зміст додаткової роботи з учнями, які мають недостатні досягнення в 
навчанні, серед більшості педагогів не відзначається різноманітністю. Це 
здебільшого традиційні: повторне пояснення матеріалу, додаткові завдання, 
диктанти, постійне повторення пройденого матеріалу. Разом з тим, майже всі 
вчителі застосовували при цьому ті ж методичні прийоми, які були 



розраховані на учнів, що мають високі досягнення. Складність роботи зі 
школярами, які мають значні труднощі у навчанні, вчителі пояснювали 
браком часу для додаткової роботи з ними. І кожний з них діяв на свій 
розсуд: одні залишали дітей на додаткові заняття після уроків, інші, всупереч 
інтересам усебічного розвитку дитини, використовували для додаткових 
занять уроки трудового навчання, фізичного виховання, образотворчого 
мистецтва тощо. Самі ж учителі при цьому стверджували, що такі діти 
швидко стомлюються. Поза їхньою увагою залишалася очевидна річ: якраз 
цим дітям уроки фізичного виховання, образотворчого мистецтва та ін. є 
конче потрібними для розвитку – може саме тут вони виявлять себе 
найяскравіше, не кажучи про те, що для будь-якої людини, для дитини 
особливо, корисно відволікатися у той чи інший спосіб від своїх проблем. 

Нами було з’ясовано, що дещо кращі знання та вміння вчителі 
початкових класів мають з методик діагностування особистісних рис учня, 
виховного потенціалу класу, виховних можливостей сім’ї. На наш погляд, це 
пов’язано з тим, що в школах система такої роботи стала традиційною. Цим 
видам педагогічної діяльності приділяється значна увага й під час фахової 
підготовки майбутнього вчителя у вищих навчальних закладах. Однак, варто 
зазначити, що характеристики учнів, як правило, мають невиразний, 
формальний характер. Іншими словами, вони мало чим різняться між собою 
і, коли йдеться про здібних у навчанні учнів, і коли характеризується учень зі 
скромнішими успіхами. Це свідчить про те, що педагоги у своїй практичній 
діяльності використовують не повний комплекс методів дослідження учня, а 
це не дає повної інформації про його особистість. 

Заслуговували на увагу і відповіді на запитання: „Яким провідним 
мотивом Ви керуєтеся при вивченні особистості учня?”. Серед 
запропонованих варіантів відповідей учителі початкових класів на перше 
місце поставили „вирішення проблем навчання та виховання особистості” 
(45,9 відсотка відповідей), потім – „дати знання та вміння дитині” (26,2 
відсотка) та „виховати дитину” (17,0 відсотків). Цікаво, що вчителі 
початкових класів проблемам вивчення особистості учня з виховною метою 
приділяють значно більше уваги, ніж учителі середніх і старших класів. 
Проведений нами порівняльний аналіз відповідей на такі ж запитання серед 
учителів, які навчають дітей старших вікових груп, показав, що вони 
вивчають особистість учня переважно з метою „дати знання та вміння 
дитині” (84,3 відсотка опитаних), „вирішення проблем навчання та виховання 
особистості” (11, 8 відсотка) і лише 3,9 відсотка вчителів назвали основною 
проблему „виховати дитину”. На наш погляд, такі відмінності пов’язані з 
особливістю роботи вчителя початкових класів, який за специфікою своєї 
праці перебуває тривалий час зі своїми вихованцями, спостерігає їх під час 
різних уроків, а отже, не тільки може краще знати своїх учнів, але й має 
більше можливостей для виховного впливу. 

У процесі нашого дослідження вчителям була надана можливість 
самостійно назвати причини, умови та явища, що знижують ефективність 
дослідницької роботи. Відповіді розподілилися таким чином: 



– низький рівень забезпечення матеріальної бази освіти (38,2 відсотка 
респондентів); 

– недостатньо науково-методичної літератури з проблем, що 
потребують дослідження (36,8 відсотка респондентів); 

– недосконалість навчальних програм і планів професійної підготовки 
майбутнього вчителя (24,4 відсотка респондентів); 

– немає стимулів для вчителя (24,4 відсотка респондентів); 
– цим питанням недостатньо уваги приділяється на методоб’єднаннях 

учителів (18,6 відсотка респондентів); 
– формалізм і високий рівень регламентованості в роботі вчителя (14,1 

відсотка респондентів); 
– недобросовісне ставлення самих учителів до роботи (12,5 відсотка 

респондентів); 
– відірваність шкільної практики від науки (10,6 відсотка 

респондентів). 
Для з’ясування думки вчителів про напрями підвищення ефективності 

організації діагностичних досліджень у початковій школі, нами було 
поставлене запитання: „Що потрібно зробити, на Ваш погляд, для 
поліпшення організації дослідницької діагностичної діяльності в початковій 
школі”. У своїх відповідях учителі запропонували зосередилися на таких 
напрямах роботи: 

– вдосконалити професійну підготовку майбутнього вчителя у вищих 
навчальних закладах (58,8 відсотка респондентів); 

– широко використовувати творчі (нестандартні) форми та методи 
навчально-виховної роботи з учнями (50,1 відсотка респондентів); 

– забезпечити умови для ініціативи, творчого пошуку вчителя (38,8 
відсотка респондентів); 

– поширювати індивідуальний підхід до навчання та виховання учнів 
(35,6 відсотка респондентів); 

– підвищити престиж педагогічної діяльності, визначити наукову 
перспективу кращим учителям (26,6 відсотка респондентів); 

– оцінювати діяльність учителя за результатами різнобічного розвитку 
кожного учня (23,5 відсотка респондентів); 

– педагогічне керівництво здійснювати на відповідному рівні науково-
творчого пошуку (20,4 відсотка респондентів). 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що у практиці початкової 
школи усталилася переважно традиційна система педагогічної дослідницької 
діяльності, яка спрямована на забезпечення ефективності навчально-
виховного процесу. Відповідно до сучасних вимог у вчителів спостерігається 
тенденція щодо підвищення інтересу до педагогічної діагностики в школі, 
яка виявляється в достатньо виразних та стійких мотивах, зорієнтованих на 
здійснення педагогічної дослідницької діяльності. Однак, як показало наше 
дослідження, в своїй практичній діяльності вчителі початкових класів при 
проведенні такої роботи відчувають значні труднощі, які пов’язані з 
недостатніми знаннями сутності педагогічної діагностики та різноманітних 



методів дослідження, а також їх оптимального поєднання, що дозволяє 
підійти до вивчення педагогічних явищ комплексно. Потребують посиленої 
уваги проблеми оволодіння такими важливими для початкової школи 
методами дослідження: тестування, соціометрія, вимірювання та обробка 
результатів. 

Наше дослідження також показало, що використання вчителями лише 
окремих діагностичних методів не дає глибокого всебічного розуміння 
особистості учня, окремих педагогічних явищ. Учителі мають значні 
проблеми у застосуванні методики діагностичного дослідження, особливо це 
стосується діагностування проблем виховання та дидактичних явищ. Усі 
вищеназвані напрями роботи є важливими та перспективними як у плані 
підготовки майбутнього вчителя початкових класів в умовах вищого 
навчального закладу, так і в плані підвищення кваліфікації вчителів. 
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