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ПІДГОТОВКА '\1ЛііБУТНЬОГО УЧІПЕ.1Я ДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПЦХО,JУ В ОСВІТНІ П 

ГАЛУЗІ 

.101 віна-Б11к Т.Л., Б11к 11.В. 

:V1с111101ю.11.ськ11іі дсржавшш 11е1а1·огі•шІ1іі у11івсрс11 г1.·1 

І\Існі Богдана Хмс.r~ьшщь~.:ого 
Е-шаіІ. 1.11.111101.!І(а t:111a1! сщ11 

В умовах реформування внщо·і освп11 в Україні 11собх1.:І1111іі 
ре ГС!ІЬНІJіІ ІІСрСІ J!Яlt З\ІЇСТ)' ПрОфССІіІНОі ПЇ..J,ГОТОВІШ ПСД:\ГОГЇЧІІІІХ 

J\а;1рів. дже са\1е вч1пе:11, біології фор\Іує особ11ст1с1ь ~1аіібут111х 
фах1вц111. г<чу< їх ;щ дорос·юго ж11тrя. За тRер::rжстtЯ\ІІІ 
,І\! БLІрбсрLІ 1 J\1 J\tуршсда. «рсфор\Іа освіт11 вход11ть ,10 nсрсЛІК) 

ОСНОВІІІІХ 1JВ..Jань багатьох країн» [ 1. с. 7]. а ЯКІС1Ь ШК11ЬІfІ)Ї 

освtп1 гrу1пусться на якості роботн вчителів. які в нііі прац10101 ь~ 

тобто ((які сп. ocRi п1 не може бут11 внще за як1сть робо 111 
пс;1аго1 in» [І. ~-. 17). t\.1етод11ч1ш підготовка студентів 
нас11:рі31юю і ·1діПс11юсться протягом всього періоду навчання у 
ВІІШІІ~ ШІВЧаJІЬІШХ псдагоr І'ІІІІІХ у11івсрс11тстах. 

Ос11оuн11:-.1 3авдання:-1 су•1ас1юї освп11 є т~rотовка 
сту,~е11тів. ~1;~Іібуп1іх вч11тетв бюлопї до сучасного ж11іїя. тобто 
фор:.1уu..111ш1 у 1шх 11еобх1дн11х ко:-.111етент11остсІ1, а 0;1111ш 11 
(J;\Сt!бів ІХ фор~1ува1шя є і11111еграl(іЯ llПH'fa'fЬ/{l(X ОІІСІ/ІІІІ."/ЇІІ. 
Інrеграшя :.южс вир1шит11 основн1 суnерсчност1 осв1111 -
проn1р1ччя :-.1іж безмеж111стю знань 1 об\1сжс11щ111 пюдс1,ю1:-.111 

ресурса:-111. 

У навчальному проuесі ВНЗ нt:обхі;ню сформуват11 

rотовнісп, :-1аі1бут11іх уч11тсшв біології до застосування 
i11тcrp0Ra1111'\ фор:-.1 ор1·ан1защ'1 навчального проuссу. що 

nepe.1fiaчac вr.~хуваtшя ю1зькі ЧНІІ!ІІІКІВ. По-11ерше не 
fat-:111ві·3з11ія 11авч<1ль11ої д1яль11осп шко,1яр1в. що с1 ю1улю1· 

інфорr.нщ11!11с 1а смоц11111е спрніімання учня:-111 нав•1а;1ьно1·0 

\Іатсріа:1у з біо:ю1 ІЇ, ,JДЄ !>ЮЖJІІІВІІМ ро1г:1я.1 ЯВІІЩ і понять. 1 а 
ві:11тові:1ас потребі іі цатносп шко:1ярів певного вtку ..J\) 
с11сте:-111ого та l!l.'11c110ro п1зна11ня дОІ'ІКІлля. Пu-друге. 



ІІ itJ:omoвh·a .наtіб1·т11і.\ J •111mL•.1iн fJo реа. Іі Jtll(iї 

i11111e.'/JOвa110NJ 11Мхт>у 11 освітиіtі .'а.1узі 

н11кор11с1а11ш1 1111с1 рова111" фор\1 opt а111·1,щ11 11:1нчан11я дозволяє 
ор1.ІІІІ]ува111 та ІІ!І~шуватн ОСВІТІІІІі пр~щсс ПІКІШ ЧІІІІОМ, Щоб 

с11р11я 111 рО'!І!ІІ ІJ.:у ;югі чнос п ir І 11 \ 'ІКОСЛ МІІСЛСННЯ особистості 
Ctlpt!Я ІІІ форІ\І)'ЩІІІJlІО її СІІСІСМІІОГО світогляду • 

Ос111111111 11puc1 ір 1\111 r<нr ІЯ.1LІНЮ як КО\111 1ексну освітню 
с11с1сму. як ор1·а11інш1ю 11ростору ~JІЯ в11р1ше1шя rt0ставле1:111х 
1ав:1аr1ь. як фактор ро1в11тк> особщ:тосп маІібутr1ьоr-о вчителя 
біо,1огії. шдrюв1д110 :10 "Jавдань. як1 в11рrшуються в цьому 
просторі. 1 вк.1юча~оть в себе с11стему 1<оорд1111ат. І) 11ормативно

регламенrуюч:--. 2) ІІСрСІІ•.:КПІRНО-ОрtrНТОНІ!)', 3) ДІЯЛЬНЇСТНО -

с 1 шrу.rюЮЧ). 4) кoмyrr1кr111rв1ro-1rrфop\1aц1i111y. 5) ко11с1 руктивно-
11роскrуваль11у, 6) rrporнocтrl'rtty, 7) організаційну, 
8) _тіап10ст11чr1у. 9) аr1аліт1rч11у та інші fб. с. 165]. 
І нтслсктуат,rюму ро~нrrтку студентів в 11авчальrrо-в11ховrюму 

11роцссr спrшк вrн;окu мопшацrя до навчання. усв~домлення шщ11 

riвttЯ СВОСЇ УСІІІШНОСІ І у JШВ'ІСІШІ ШІВЧаЛЬІІІІХ ДІ!СЦІШЛЇН, а Т'ЗКОЖ 

rютп1внr1іі шr-рtжmжп ш1 '3аняпях [6]. 
У процесі фuрмуr3анr1я rrayкoвoro світогляду в учнів 

~1<.111611 rrhOJ\1} вчнтслrо бrолопї 111.:обх1111ю врпховув:.~п1 всі основ11і 
етапи розв11тку свпоr·ляду. Mrr '31tасмо. що теорія методнчної 
rti НОТОВКІІ б;нусrься Н<.1 rrcвrшx ВІІ\І,ЦІІІІХ ІІОJІОЖСІШЯХ -

11рr1rщ11щ1х. я~.: і 1ш111а<шrо1 ь цrлr, ·3мrс1, способrr організації та 
уrrравшшrя д1яrrьrrісло сrудсшів. На "Jа:шачеrшх конuегrтуальних 

'3аса;1ах crrpocкr оваrщ профссі iirro-\lcтoлr r чrш підготовка 
щ1iiO)'lrtt\ )-'ІІІІС; rів біОJІОІ lІ у rvktЇІOГIOJJbCbKOM)' державному 
rrc.:.taпJІ rчно~1у уншсрснтстr шеш Боrщша Хмсльнrщькоrо [6J:. 
Екснср11мсrr1аш,на 11срсв1рка ·засвідчує сфскт1rвність розроблен?~ 
J\t0. lt:;1i про(j1есіііrrо-мето;111чrrої підотовк11 J\taliбyi r1ix учителrв 
бюлогії т:.1 дошльшсть rї nо,г~алмrюго в11кор11стаrrr 1я. 

Jtня и11rішс1111я ·3щща11ь необх1дн11м с оволодінн~ 
с1rсціш1ь11шш 1rпср:~кт1шшщ11 та акт11вш1м11 мстодамrr навчання 1 

11rrxoвa11rrя, які сrrрямовані на молrвацію школяра до лошуt<У 
щ1в11х ріше11ь в u1р11ма1ші щ:.шь. 11авчаr111я уч11ів rrрацrоватІі ~ 
ск 1адr кuма11д11. посдrrшшя слсмснлв наукового дослідження ~ 

. ". r 
1 р11 . Важтш11м с н:iвчarrrrя школярів оцrшоваш власнr ~~! 
:-.юж:rrrвoc·ri. в11кор11с·rовува11r рі1номаr1і1111 джерел інформаuн, а 
1акож ро1ш11ок 11юr'11rx \ЮіІ,'lІІностеіі ї1 інтеrесів учнів. 



ІІід;о111ов1.а 11иtir~1·n111i\' уч1т1t•1ін оо µса.1і11111П 

iflme.·pmщщNo 11itJxm>y в act1imuiit ?tиузі 

1lос,11;11111к11 нважаю rь, шо ІН н:.1ек 1 уаньноч) р0Jн111 К) 

~ r) ДСІІ І ІR в 11'1ВЧ'1.'lЬІІ0-ВІІХОВІІО:'>І)' 11р~щсс1 снршн ВІІСОІ\а 

\ІО ГІІВ<lЦІЯ .'Ю навчання, усвJ;Ю\І:ІСІІІІЯ ІІІІМІІ рівня CBt)rj 

, .:11іш11ості у nнnче1ші шшча11ь1111х ;щсш~nні11. а 1 ·акож щн11111в1111іі 

\t1крою1ім<ІТ на Jашн1ях [6]. У r1pot1cci форчува1111я 11ауковсно 
~в1 101 ·;1ящ в уч11ін \t<'li6v111ьol\ty В'ІІІІС'ІЮ бю;ю1ії llCOO\t:ttIO 

враховуnа 111 вс1 ет;~ш1 ро1в11тІ\у світогляду. Як 1;нна•шс 
І r Грtщаіі. теорія мстодн•rної 11ід1 оrовки ба·3усться н,1 11св1111\ 
'І\ЇДІІІІХ полuже1111ях - - пр111rц11пах, ЯКІ RІПІІС\ЧіЩ) 11> ніні, 31\ІІСТ. 

юсоб11 пргані·3;щі 1 та управлшня .11іяль111с1 ю с ry;1e111 ів. 
Ір11 1щ11шш11 І\ІСТОДІІ'ІНОЇ ІІЇ,!.lІ ОТОВКІІ 1\11'\іібу 1 ІІІХ R'lll I СЛІВ 610.10111' в 
:-.ювах су•ШСІІОІ о ВІ ІЩОГО lltlB'ltl.'JblIOГO 'JаІ\.. І ад)' BIJjfl<l'JClll 

1 ш,;тупн~ пр11н111111 науковосл. пршнщп профсс1і111ої 

с11рЯ\ІОПіІІІОСТ1. rrрІІІІІ{ІІП шге1рап1в1юст1, пр1111ц1111 )'НО,'\А\СІІОС І і. 
щт1щ11п зв'яжу теор1 і 1 11рак 111к11. пр111щ11п усвщо~1ле11ня 1 
<І/\1 118НОСІІ, 11р111щш1 ІІОСЛJ,:.ІОВІЮСlі 1 СІІСІС~І'1JІІ 1 ІІЮСІІ, 11р111щ1ш 

ІІОСІІЛСІШЯ гворчої снрююваності ~ІСlО:lІІЧІІОЇ JІЦГО10ВКІІ. 

р111щш1 вар1а11ш110сп. пршщ11п особ11с1 існої opir111;щ1'i [.\ 
І 2501. 

Такш1 11111ю~1. мстою базової заrаль1ю1 серс,1ньо1 осв1111 с 
rt1ЗІШІОК І СОЦІаJІі·заЦІЯ ОСО6ІІСІОСІІ У'ІНЇВ. фор\1ува1111Я ЇХ 

шщю11аль11оі самОСВІД(ШОСТІ. 1'1Лl.'ТЬІІОЇ культур11, СВІТ()( JІЯДШС\ 

11р1с11 шр1в. скО.'ІОІ 1•1ноrо сп1тп мнслення і повсдінк11. 1 вор•111х 
иі61юсте1і. ,tОСЛЩІІІЩЬКІІХ ж11тrсJабсзпечуюч11х 1шв11чок. 

иа111ос11 ,ио 1:<шоро11штку 1 само11ав,1шшя в у~ювах 1,тобаJrьн11\ 
1~1і11 І 8111\ЛІІКЇВ. До ОСІІОВНІІХ функцііі вч11тс:1я б1ології у 

І ІВЧШlЬІЮ-ВІІ\ОВНОІ\І)' r1pouec1 ВІДІЮСИІ\Ю шфорщщіііІІ)-. 
Г о·щшщ.lhІІ)і, ОрІЄІ1Тац1іі11у, \ІОбі.r1і $'1ІІЇі111у. КОІІСТfJУКПІВІІ)' 
,, 1\Іу111ка11ш11у, орrа11і3нrорську іі дослід1111щ,ку п1 1111111 

Акт11візаціі п1зш.1в<шьноі д1ят,11ос·1 і маіібут 11іх уч111е:11в. 

форІ\І)ВаІІНІО І\ЮТІ!ВІВ, ЩО спонукаю·1ь і рСІ)'ЛІОЮТЬ процес. 

111;нотовк11 г::1 ск..1а •. н~юrь основу 1асвос11ня тань 1 вм111ь 

1.1с І осува1111Я lllf('I рОВ<ІІІІІ'\ форм ОрГ::ШіМUІІ ІJаВЧ<11ІІІЯ МО!ЮДІШІХ 
111ко.н1рін с11r111111яттю СІ)дt:нп1,111 ці111юс1сіі 1 1111сіі маііб) 1111,ої 

11рофсс11їної ;1ія 11,11ос11 \'CB\;t()\J JICllllIO її ІІІ ІСІрuВ:'ІІЮІ о .\аракн:ру 
1.ІІ JНІЯТІІ\.1С ·шлучсння ц1ю1в11х факr iu 1 1стор1Ї н1 су11.~с11ю . 
• щс;~Ї,.1ЖСІІЬ ІІС.1;'1101 іч1mї ІІПС! ранії, ошаіІо.\І,І\.~ІІІJЯ '3 



І/ід '011/0HA'U щuit~\'fllfliX JЧltlllt! 1ів ()/} реа tiJtll(i;· 
111me.•ptJв11110:0 nit>.\·m>y в т:вітпіІі ,•а 1у1і 

11,1І!н.1Ж,І І ІНІ ШІШІ! 11 роо.1сма "-111 0110\і,ІСНІІЯ і\ІІС J ~ 11очатково1 
!1С'ВІТІІ. В\ІВ'ІС'ІІІ!І! 11r~нJ1сс10грз:-.!11 В 1 11\ТС':І~ ПО'ІаТ~~)[!(І°J ШКОЛІ!, добір 
.ЦJІЩІКІ І!'ІІІІІХ 1ав;щ111 . ~ Уr<ІхуваННЯ\1 111тсрсс1в І \ІОЖЛІІ1Юстсй 

с1·~.:н.·111ів. фор\1ува1111я спрнятшвої 11~.:11хоежщіі11юї атмосфер11 
·1.1ш1ть (с11щрс1111>1 с111уиції yt:r1ix) 11.~вча11ня. н1ра в ntз11аваяr.ні 
,\10Ж.' ІІІВ~1СІЇ ~'ІУ~lСЮІВ) (5. С. 38]. 

Набуття студс1па11JІІ дое ві 1у 1астосува11ня штсrрованих. 
форч орr:111і ·1<щії навча111-1я як У\ІОВІІ ус111ш11ості nідготовк11 
маіі6уш1.01 u вчrпеля ;to ;t1ял1,1юс11 і1пеrровшюrо хараІ\'"Теру 

op icmyt 1нш•13.·1ьн11Їt 11ронсс ~1е на ш:ханістичне .щпзм'ятовуваннJІ 

нав 1 1tL1ь1юї і11форм<1uії. а на rозв11 гок з"tат11ості студента 
осм11слювап1. 11псрпрстуват11. тр:шсформуваш св1і'І особнстіспиі1 
досв~д. Це передбачає внкор11стапня інтсrакт11в1шх методів 

(с1пуа 111в1юго ;110;1слюваt111я, оттрац10ва1111я д11скусіїrr11rх питань, 
nрuвсде1111я <~кrуrл11х столів», <<1\ІОЗков11х штур!\1ів») nідrотовк11, 

оріt'1mщї1 ІІС.JШ 01 і•1н11\ 11ракп1к 11а врахува1111я особнстісного 
досв1ду студсша в 3астосуван11і 1нтсrрован11х форм організації 

11ав•1шшя. І Jа·ша11і шлях11 доJволяют~.. 11абmп1п11 11авчальпнй 
пrоцес ;10 ко11крет1юrо сере.1ов11ща професіІІ11оі діяльності, 

вщкr11вають маІІбуn1ьоІ\1у вч11телев' можлнвостt актуалізувати 
свіІІ .!ОСВІ"1 1 сфсктІІВІІО с11р11іІма 111 ДОСВІД ІІІШІІХ } 11роскrуванні і1 

'І;оіісІІСІ ІІfІ Ш1ВЧШІІІЯ ІІІКОЛЯJJІВ. Усе це спонукаr студента до 
рефлексії ( са\Іос110с н:рсжсння іі самовдосконажння). оволодіння 
р1-томаJІІПІІІ\І1! nрuфес1іі1111м11 RМіІШЯІ\111 і ІШRІJЧК:.ІМІJ, а отже, 

с11р11яс фор\1у1ннmю r1ракт11чної 1·отов1юсп маІІбуrньоrо вчителя 

до 1астосува1111я 111тсгроваr111х форм орг:111і1ац1ї 11авч-а1шя в школі. 
[5. с. 38]. 

І lодал1,111і досліджс1111я м11 Gач11!\ІО в pu·spo61ti і апробації 
rcopc111ч1юї \ІОделі і тех11011оr·іч11оrо алгорнтму підготовки 

в11сококватфікова1111х біоло1 ів 1 фах1вц1в в Gioлorrч11ii'I галузі на 
основі штсгрова11оrо навчання та компете11п11спюго підходу прп 

1111кла;:щ11111 біологіі. 
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ІІІТF: Р\ІF.,.11ЛЛЬНІСТЬ ЯК ФЕНО\lЕН ХУДОЖНЬОЇ 
JІІТЕІ РАЦІЇ 

.іІу11ак H.l\.I . 

Гcr11or1 ін ht·1,к11 іі щщіонащ,1111іі 11едш or іч1111 іі у11iHt:(1tїtrе1 і :щ:11 r 
Володш111rа r·напою.1 

: - 111а1І: l11!!;tl..:_!!.cl1 .щp11 Ltlll LІ;~ 

Іkнід'смною о:такою су•1ас1101·0 1 ·Jю6ru11.юв<111ш о сві1у 

ста:rа по~111\у;ть1уr11ість простору ж11пс,1іяль11ос11 :110,(І!!ІІІ. «В 
11 011я1·11 110:1і купь1ур11ість» сш1п:зова110 ·ша~шя нро .кут.1уру. як;~ 

11ад6ш111ям ц11н1пі-зова1юr-о сві1у, 11ро с111ч11у ку:н.туру, 11ро 
\.11 <tнь1ю11;щіо11<u11>1і)' українську куш.1 уру як 11родук 1 іс rор11'11ю1 () 
flJ<H :ІІШ\);11а·1~1111я І ВJаОІОІІрОІІІІКІІСІІІІЯ 1.:r11іч1111х ку.1ь1ур» [5. 


