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Методщ,:а 11авча1щи природиичих дut.·циплі11 у середиій 

та вищій и11щлі 

УДК 378 +57(07) 

ПРОФЕСІЙНОАfІПОДИЧНА ПЩГОТОВКА СТУДЕНТІВ
І){QЛОГІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
1Т. А. Лагвіиа-Бик, 2Н. В. Бик . .iA. В. Степаиюк 

i.z Ме11іп1n011ьський державний 11едагоrічний університе1 
імені Боrдана Хмельницького 

' Тср11оnі:1ь-:ький нацюнал~.ний педаrоrі'fний уюверс1пе·1 
імені Вuлод1імира Гнатюка 

Е-шаіІ: alstep·:Ц t1чю.edu.ua 

В умовах р~.:формува1111я вищої освіти в Україні нсобх~дний 

рет~ль1111й 11среr-ш1д зм1сту професійної 11ідrо1·ов1щ nедаr·опчиих 

кадrів, ад-,1.:е са,•е кчитель ф<'рмус особнстість майбутніх 
фзхівціu. готуt їх до дорослого жш1·я. За твердженнямн 
М. Барбера і М . Муршеда, <<реформ:.~ освін1 входить до переліку 
оr.новюt.'\ завдань багатьох країн>> [\, с. 7], а якість шкільної 

осв1rи r'рунт)'..-rься на якості rоботи вчителів, які в ній лраuюють, 
тобто «ЯКІСГh ocвint не може бути внще за якість роботи 
п~·дш ·огі~)) [І. с. 17). Професійно-методична підготовка студентів 
с ш1скrі ·тою і 1 'tійс111осться протягом всього rtepioдy навчання у 

І в11щ11х наnчаJІhІНІХ 11сда~·urічних -закладах. 
При nрuектунанні nрофес1йно-\.1етою1чної 11ідr·отовю1 

І ма~ібу1 н іх учителів доцільно базува1 ись на таких положеннях : 
І ·sпд~ю концс1щ1ї гуманітаризації змісту освіти в центр 
І в11в •{е11ня 11рирод1шч11х наук необхідно поставити людІіну і 

оріснт)н<1п1сь прн цьому не на теорію антропоцентрнзму, н саме 

f на раніо11ащ.ниіі антропоцентризм. Головне полягає не в 
[ 11щ11есснн1 тоднtш над прнродою, розкрнттj її як rос11одар>1 
nлансп1 Земля, а в розумному пщ·днанщ ці6 кон11сгщ11 J 

1шн1t1;.·тщї\) біо(1·ео)цснтрюму. яка ви·шаt р11іне 11раво на 

іс"нування н бюсфері вс1х ж11вші орr<ші·3міu, їх внщв - чи то 
най11росrішої а\1сби. чн !ІІОJЩШІ . НаіІвищою uіюtістю при цьому 
ВІіЗІІЗ'Іа( і 1.ся ЖІІJїЯ б)дІ>·ЯКО! о urга111зму 11Ш1ІІСПІ ЗсмюІ. Ра1ом з 

38 І 



НеттІики 11ав•~а1111н природ11ич11 Ж" tІщ цщt1і11) середній 
та вищій шко:1~ -rІІ"'· нсоlі;ощ~~ю 0і)ов 'я1кuво 11рахvват11 і 110.~ожс11~1я концепції 

І•гр·1 ,,1 , яL·d 11срсд6ачш 11он11я..1 \СІХ ою.'Іш 1•11111х систем 
10 1ІUt , • >. , • " • " 

Я\\ рІtІНu ІІІі1 1 ІІІІІХ. 
- ОСВІ І НlЇІ 11puc ГІР r:1yM<l'lltMO )І" ОСВІТНЮ Cltl.'ТCMy, Jlk 

uрrаІІІ !JЦІЮ nrix topy ,U!Я ВІІJЩ1І~НІІЯ ІЮСГ•1ВJН.'НІ1Х 1<1Вд~НЬ, JIK 

фактор ро JІНІТК} tІt:ОбІІСТ\ІСТІ ... аі1бут111.оrо в_·ІІ~ 1с.1я, ВІ,"НЮВІДНО до 
1:11ща11ь. ЯКІ ІШJ)JІІІ)'ІОТІ·СИ в І\ЬО\1)' щюс1ор1, І нклю•ннurь в себе 
сІІстсму коорд~нш1 1) норма 11шво-рсr~амс111уючу; . 2) 
псnсnсю11вно-орі(11тов11у. 3) ,nіящ.111с11о<п~мунюючу; 

1 · - 5) ко111.:груктивио 4) кому11і1ш 111вІІt)· 1нформа~щ111у. . . -
(:) ·11остичну· 7) ,)nгаюзащйну· 

11рос1:1унал1..11у, ' про1 . . .: _ . 1· , 

8) діаr 11ост11ч11у, 9) а11а,11111ч111 та 1111ш {.>, с. 16) ), . . 
оснt~в~юю формою 1с11уван11я 111а11~ е сю1~ом~с1ь. Існує 

чонІрІІ рі вві ~снування ·ща нь у снщо~~ост1 ( ceнcopн~-
ncrщenтiiвнiiii, ; 11єuо-nr<н,111•1н11й, операщи1ю-семантичнни, 
рt'фнексія) п~ грн с11особ11 йort~1 об'~~1ш11t:~u _. вюначсн~я: 
натурал1 , 1111n (джерелом знань 11ро оо rкт 1 ~с.1~ о.о 1к1, нап~иклад. 
жнна кліt1ша нід ч~кr1)СКv1юч), моденьн1111 (джсрс110\1~з11а.~ь про 
06'1 1\1 !НІС І}'JШ( 1ш1111іІ, 11аіічастішс 111ту•111~ (.' ПІ~ІрСИІШ оо ЄІСТ .: 
іюrо 1аміюшк, нанрнклад, sображенни к;111111ш на нру~арськш 
табл1щі), )1131\ОВО-СІІМRОЛІ'ІІІІІЇІ (,iжcpl.'jli.\M 11\аtІ!ІЯ про 06 1·~ стає 
ЙОІ 0 слопсснніі опис, 11а11р11клад, текст 11~р;11 ~афа, оудов~ 
кліпнш). Відом~ ,nві ф:ни осві1•·н11я ·~наш. с~11нш1стю дитини. 
ін п:ріори1ащя ( 11,шр11клад. спри іін ЯТ1 я ю11111111111х с гру~ 
аншн·.іаторамІІ суб\кта до обра1у ю1і 11~1111 ~1 ііо1 10 св~д~~оетt)і 
скстсріорюац~я (пuшук в сло11сс1ю-1ю~ І'ІНШ п~м яп суо rкта 
щ:рсклад у фоrмУ всрба.111~щ11 i11фor~in111ї про ~ш111у). .. . 

_ сучаснніі ста11 ро1в1пку с11с·rсм11 ~11 :_юня1~01 (~.в1n1 
хараюсрн1ус~ься перебудовою її \ЮТи11ац1111ю1, ·1м~сrово1 та 
щioнecyiuii..нo 1 сюшдовю;. що .в1добра~аЄ"J1,ся.)· с1~оrенш., н~в~ 
навчальних 11щ.111і1,, програм, щ:1ру•111НКІВ, ПОСІОІНІКІ~ ДШІ ) ІНІВ 
ва~нтслів. І ІрІІ цьому обоn 'я ~ково пов1111ен оуп1 фа КТО~ 

·· 11авча11ня. вю до Jволя< 11рахунап1 таКІ 
ВЩЖІ ПІRНОС1 І 1>.ІОДСJІСІІ еб 

я <· осо611с1 ІСНІ ОСRІІНЇ потр 11• 
пріор111ет11і НІШЮОІ, " " 

)"1111в, їх п1111авал1..11і 1н 1ере~.:и. І)( 
111дноідуал~.111 і:ІПІІТІІ 
дІІфсрс~щ~ЇІоваІІІ щіб11ос1 і 1 1100 'я·,ану l ним <;1юбоду 1шбор) 

/l.1l'mm)uкa 11nsчamtN ~рирод1111чих с}ІІСІ{ІІn.1111 у t•epet)uiu 
та вищій и1ко.1і 

ІіДІІВtд.уа.•11.1юї OCJll l lth\H 1раСt<іОJІІЇ в 11,1р1аrнв1юму 

1фt:рСНЦІііов:111ому ІІСДЩ'Оf ЇЧІЮІ'.ІУ 11roc1 Ор І. Го~1у :Ії\і).lЛІ..ІІЮІ ( 
•. шrовадження шноващіі1ю-ро·1в11ваш.1101 о 1швча1111я бюло11і, яке 
юбудоване иа 11арнтет11ій суб'( kї-l·уб '( ю 1111х nз:н щщії у•шс11111\ЇR 
•.:вітньо1·0 11ро11.:су 1 врахун:шня\.f ос1юn1111х 11rшнц~111ів 
"uнструювання "l\Іісту бюлогі•шш осві 111 шнтярів (ор1є11 га11tІ ва 
груктуру об\КТІІІШОЇ J>C811hHOC І І. фундамсн ІНJІІ'іUЦіЇ, oriomщ1i 

1.1 ·1rшшьно д1tдак111ч11у модсл~, 11ав11ш11.1ю1·0 11р1Щмl~1а) t5, с. 71-
4 ]; 

- важл11вість в111шr11ста11т1 с,1смсн 1111 наукового 111з11аш1я 
11я розумuвоrо розвитку школяр1в, а сам1:. с1юс1L"рсжс11ня фак1 ів. 
161р кіJІькісннх і якісних да1111х, н111на 11с11ня rюстіІі1111х і 1~1і111111х 
11с;11Ршн, внсу11е1111я робочої гі11отс·JІІ. ї1rоведсю1и екс11ер11мt·1пу і 
1юяснсння iioro результатів. підгвсрлжсння, с11ростуваш1я afio 
н1щозмі11а 1юбо•юї 1 шоте·ш, форманізаrtія зюшь і ііого віл.діле11ни 
юд суб'сктз і процесу 11і·шан11я, 11рсдстёJвлс1111я 0J1ia11i, в но1 іч.111tіі 
/юрмі, тобТІ) йщ·о маніфестація у в111·;1яд1 1ексrів /4). 

ІІІ І е11сю·у:u1ьному pOlRlfTKY с ІУ'\СНТів 11 /-ІЗІJ'І<U1ЬІІ0-

~·1хов1 юму 11pu11cci сnриж· внсоІ\а мот11в:щіи до 11ав•1а1111я, 
1свідом11сн11я ІНІ:\НІ рівня свrn·ї успішності у внв•1е11ні 11анчань11нх 

ІІІСЦІНt.'Іін. а rакож ІЮЗІІІ ІІВІІНіі .\ІІКрою1імu 1 11<1 іаНЯТТЯХ [З J.Y 
1роцесі формування нuуко1101·0 світогJІяду в учнів маіібутньому 

•1111сню біоногії необхідно вrnховувз п1 всі еташ1 rо·11111тку 
ІІІ І'О/'JІЯДу. 

теорія мстою1•11юї ПІдгоншю1 Gазуt·11,ся Ііі.І r1св11ИJ1 
11.ХЩІІИХ ЛОЛОЖСІІІІЯХ 11риннш1ах, які ІНВІІ<ІЧЗІОІ ь ціЛІ, ·1міt-1, 

,1юсоб11 ор111н1·.1а1t11 тn у11рuвл11111я діяль1іістю студентів 

: Ір111111ш~ам11 ме10ДІ1чної 11ідrотовк11 майбутіх в•11п~:лін (ііолоrіі 11 
, чова"\ сучасноr о в1шюго 11ав11ал~.ного ·1актщу в1пнс1чс111 

шсгу11111: 11р11111нш НЗ)'І\ОВОСТІ. 11р111щ1111 ІІfЮфсt:ііі11ої 
1 1римовшюс1 і, 11р1111111111 і1пеr1,ап1в11ос11, 11рющ11п узr·оджс1юсті, 
11нш111щ ·1в'я 1ку т~ор!Ї 1 11rаю11ю1. nр111щ1111 у1.:11щомле1111и і 

11\f\fB/IOC'TЇ. при11ш111 ПЩ.'.lІДОR\ЮСlі і СІІСІСМ:\ПІ'ІНІІСІЇ. 11р111щ1111 

\) С І!JІ е tl 11>1 

ІрІІІІІІІtІІ 

250) 

11юрчої с11rямщ1а11ості ме1\щ1tч11оі 11ід1о1 онкн. 
ваr1аЛІНІЮСТЇ. 11р1111111111 ОСООІfСТісІІОЇ орЇ!н І~ІІІІЇ /2. 

-



1'1/етодика 11авчщшя природ1111чих дисциплі11 у середиій 
та вищій школі 

На зазначених концеmуальпих засадах снросктована 
nрофес1йно-метод11чна лілготовка майбутніх учител1в біологі'1 v 
Ме,1ітопольському державному недагогічному універснтеті іме~і 
Богдана Хмельницького та Тсрноnільськn.">tу націона.:1ьному 
педагогічному університеті імені Волоюrмнра Гнатюка. 
Експериментальна двох річна 11ерсв1рка 1acRiд•ryr ефективність 
1ю1робле11ої моде111 rтрофесійно-методичної 11ідготовки майбvrніх 
учителів біо11огії та доцшмнсть її подальшого в11кор11ста1111я. · 

Література 
І . Бар6ер М. Как добиться стабильно Rrtcoкo1·0 качс<.їва 

обу•rения в школах. Урою1 аналюа лучших систем 
шко:1і>ноrо образования мира (пер. с анr л.) І М. Барбер, 
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