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Вступ
Дослідження психологів, педагогів, фізіологів дають можливість
з`ясувати механізми створення та функціонування операційних знарядь
інтелекту особистості й обґрунтувати дидактичні умови реалізації
навчально-пізнавальної діяльності учнів сучасної загальноосвітньої школи.
Прихильниками системи інтелектуального розвитку в процесі
навчання були відомі педагоги минулого: Платон, Аристотель, Я.А.Коменський,

Дж.Локк,

Й.Ф.Герберт,

Й.Песталоцці,

М.І.Пирогов,

Ж.Ж.Руссо, Г.С.Сковорода, В.О.Сухомлинський, К.Д.Ушинський та інші.
В

окремих

дослідженнях

сучасних

психологів

та

педагогів

Л.С.Виготського, С.Л.Рубінштейна, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва, В.В.Дав
идова, Л.В.Занкова, Б.Д.Ельконіна, Ж.Піаже, О.Я.Савченко, В.О.Сухомли
нського, І.Я.Лернера, В.Ф.Паламарчук розкриті основні процеси та рушійні
сили

розумового

розвитку,

подаються

загальні

вимоги

до організації процесу навчання. Автори довели, що інтелектуальний розви
ток є неперервним процесом, який здійснюється на заняттях, у розв’язанні
навчальних і життєвих ситуаціях. Інтенсивніше цей процес проходить під
час активного засвоєння та творчого використання знань, умінь та навичок.
Формування

інтелектуальних

вмінь

школярів

звертається

до

особистості дитини спрямовані в її розвитку найкращих якостей.
Кожен період життя та розвитку дитини характеризується певним
провідним видом діяльності.
На початку молодшого шкільного віку ігрова діяльність не втрачає
своєї ролі, але утримання і напрям гри змінюється.
Молодшими школярами вважають дітей віком від 6-7 до 10-11 років,
які навчаються у 1-4 класах сучасної школи. Цей віковий період завершує
етап дитинства. Опановуючи новий для себе вид діяльності — навчання,
молодші школярі ще багато часу й енергії віддають грі. У цих видах
діяльності розгортаються їх стосунки з ровесниками і дорослими,
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особистісне психічне життя і психічний розвиток, формуються психічні
новоутворення, завдяки чому діти виходять на новий рівень пізнання світу і
самопізнання, відкривають нові власні можливості і перспективи.
Молодший шкільний вік -це вік формування почуттів і моральної поведінки.
У зв'язку з цим особливе значення мають ігрові форми навчання,
зокрема, етнодидактичні ігри.
Етнодидактичні ігри дають можливість розвивати у учнів довільність
таких процесів, як увага і пам'ять. Ігрові завдання позитивно впливають в
розвитку кмітливості, винахідливості. Багато ігор вимагають не лише
розумових, а й вольових зусиль: організованості, витримки, вміння
дотримуватися правил гри.
Зауважимо, що у грі учні охоче долають труднощі, розвивають вміння
аналізувати й оцінювати свої вчинки й можливості.
Етнодидактична гра є способом виховання розумової активності
дітей, вона активізує психічні процеси, викликає в учнів жвавий інтерес до
процесу пізнання, супроводжується емоціями радості, подиву, іноді
безпосереднього, веселого і доброзичливого сміху. У ньому діти охоче
долають значні труднощі, тренують свої сили, розвивають здібності й
уміння.

Вона

допомагає

зробити

будь-який

навчальний

матеріал

захоплюючим, викликає в учнів глибоке задоволення, створює радісне
робоче настрій, полегшує процес засвоєння знань.
Усе це визначило актуальність обраної теми дослідження:
«Формування інтелектуальних вмінь учнів початкової школи засобами
етнодидактичної гри»
Об’єкт дослідження: процес формування інтелектуальних вмінь
учнів

початкової

школи

засобами

етнодидактичної

гри.

Предмет дослідження: педагогічні умови формування інтелектуальних
вмінь

учнів

початкової

школи

засобами

етнодидактичної

гри.

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні та
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експериментальній перевірці педагогічних умов формування інтелектуаль
них вмінь учнів початкової школи засобами етнодидактичної гри.
Відповідно до мети визначені наступні завдання дослідження:
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії
та практиці.
2. Розкрити зміст, структуру та методи формування інтелектуальних
вмінь учнів початкової школи засобами етнодидактичної гри.
3.

Визначити

критерії

та

показники

рівнів

сформованості

інтелектуальних вмінь учнів початкової школи.
4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити
педагогічні умови формування інтелектуальних вмінь учнів початкової шк
оли засобами етнодактичної гри.
Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи
дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, осмислення й узагальнення
філософської, психолого-педагогічної літератури, педагогічної літератури з
даної проблеми; аналіз та узагальнення досвіду педагогів-практиків;
емпіричні - бесіда; опитування; анкетування; педагогічне спостереження;
самоспостереження;

аналіз

творчих

робіт

для

дослідження

рівня

сформованості естетичних цінностей; констатуючий педагогічний експери
мент; аналіз власного досвіду роботи.
Експериментальна база дослідження: експериментальна робота
виконувалась на базі Баранівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№2 ім.Ольги Сябрук в м.Баранівка, Баранівського району, Житомирської
області. В експериментальній роботі на різних етапах брали участь 50 учні
в

та

2

Теоретичне

вчителя.
значення:

- уточнено базово-категоріальне поняття з проблеми дослідження, а саме,
поняття „інтелектуальні вміння”, „вміння”, „інтелект”, „педагогічна
технологія”, „молодший школяр”, „молодший шкільний вік”;
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- визначено критерії та рівні сформованості інтелектуальних вмінь
учнів;
-обґрунтовано

навчально-методичне

забезпечення

формування

інтелектуальнихвмінь учнів початкової школи засобами етнодидактичної г
ри.
Практичне значення полягає у розробці конкретних науковометодичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесу
формування інтелектуальних вмінь учнів початкової школи засобами
етнодидактичної гри.
Апробація результатів дослідження. Приймала участь в науковопрактичній конференції „Професійна підготовка фахівців у системі
неперервної освіти”. Маю одну публікацію з проблеми дослідження
„Формування інтелектуальних вмінь учнів початкової школи засобами
етнодидактичної гри”/ збірник наукових праць / за заг.ред. д.п.н.,
проф.С,С,Вітвицької,

к.п.н.,

доц.

Н,М,Мирончук.-Житомир:

ФОП

Левковець, 2015.-308с..
Структура та обсяг роботи. Робота має таку структуру: вступ, два
розділи, висновки до розділів, загальні висновки, список використаних
джерел (найменувань), 5 додатків, 5 таблиць. Загальний обсяг роботи 96сторінок.
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ВИСНОВКИ
1.У процесі аналізу історичних, педагогічних, психологічних,
філософських джерел та наукової літератури ми виявили, що проблема
формування інтелектуальних вмінь постійно перебувала у сфері досліджень
педагогіки. Аналізуючи філософську, психолого-педагогічну літературу з
проблеми дослідження, ми визначили, що інтелектуальні вміння – це основа
інтелектуального розвитку, в свою чергу інтелектуальний розвиток –
еволюція людства. Було зазначено, що процес формування інтелектуальних
умінь відбувається за умов забезпечення таких складових: врахування
психолого-педагогічних закономірностей мислення школяра; врахування
особливостей змісту загальної середньої освіти щодо навчального
матеріалу; поєднання інноваційних і традиційних форм і методів навчальної
взаємодії школярів; проблематизація навчального процесу викладання
предметів;

інтегрований

підхід

до

викладання

предметів.

Процес формування інтелектуальних вмінь в учнів розглядається як
складне педагогічне явище. Нами було встановлено, що важливим у
формуванні інтелектуального розвитку є саме розвиток інтелектуальних
умінь.
Ми визначили інтелектуальні вміння за блоковою структурою:
I. Блок «інформаційні вміння»: аналізувати і виділяти головне,
класифікувати, порівнювати.
II. Блок «реконструктивно-варіативні вміння»: шукати аналогії,
узагальнювати та систематизувати, конкретизувати.
ІІІ. Блок «творчі вміння»: встановлювати причинно-наслідкові
зв’язки, прогнозувати перебіг подій.
2.Нами було зазначено, що формування інтелектуальних умінь є
довготривалим та цілеспрямованим процесом, який здійснюється за
допомогою певних педагогічних технологій навчання. Педагогічна
технологія визначається, як системне та послідовне здійснення на практиці
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навчально-виховного процесу, що ґрунтується на постановці конкретних
педагогічних завдань з адекватними формами та засобами їх здійснення. В
теорії та практиці роботи школи існує багато варіантів технологій
навчально- виховного процесу.
Також нами було визначено основні критерії сформованості
інтелектуальних вмінь учнів: спрямованість школярів, ступінь складності
інтелектуальних умінь, рівень знань, рівень самостійності; та відповідні до
них показники та виділено три рівні сформованості інтелектуальних умінь:
високий; достатній; середній; низький.
Для перевірки формування інтелектуальних вмінь учнів початкової
школи засобом етнодидактичної гри були виділені експериментальні та
контрольні групи учнів 3-4х класів.
При проведенні експериментальної роботи ставили за мету:
теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні
умови формування інтелектуальних вмінь учнів початкової школи засобами
етнодидактичної гри.
Отже, завдання виконані, мета досягнута.
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