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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією із передумов входження України до єдиного

Європейського освітнього простору є упровадження європейських норм в освіті
й науці. Необхідність удосконалення національної системи освіти, підвищення
її рівня якості є важливим завданням, розв’язання якого сприятиме становленню
і реалізації студента як професіонала. Вирішення наявної проблеми можливе за
умови підготовки  майбутнього  вчителя,  який  володіє  ґрунтовними знаннями,
озброєний  необхідними  професійними  компетентностями,  педагогічним
мисленням,  навичками самонавчання і  самовдосконалення.  Тому формування
готовності майбутнього педагога до професійної діяльності в сучасних умовах
набуває особливої значущості.

Система підготовки вчителів біології у закладі вищої освіти базується на
положеннях сучасних міжнародних і національних нормативних документів, а
саме:  Болонської  декларації  «Європейський  простір  у  сфері  вищої  освіти»
(1999),  «Про  встановлення  Європейської  кваліфікаційної  структури  для
можливості  отримати  освіту  протягом  усього  життя»  (2008),  Закону  України
«Про вищу освіту» (2014), «Національної стратегії розвитку освіти України на
2012-2021 рр.» (2012), Закону України «Про освіту» (2017), Концепції розвитку
педагогічної освіти (2018).

У  процесі  підготовки  майбутніх  учителів  до  професійної  діяльності
важливе місце належить практичній складовій підготовки сучасного фахівця.
Організація  і  проведення  навчальних  і  педагогічних  практик  забезпечує
ефективність професійної підготовки майбутніх учителів, сприяє формуванню
необхідних практичних умінь і навичок. Основною метою практики є розвиток
індивідуальності,  особистості  студента,  удосконалення  його  професійної
компетентності як інтегрального показника. 

Готовність  до  професійної  педагогічної  діяльності  розглядається
науковцями (Н. Кічук, Л. Кондрашова, А. Ліненко, О. Пєхота, А. Троцко та ін.)
як  складне  соціально-педагогічне  явище,  яке  вміщує  у  собі  комплекс
індивідуально-психологічних  якостей  особистості  й  систему  професійно-
педагогічних  знань,  умінь,  навичок,  які  забезпечують  успішність  реалізації
професійно-педагогічних функцій. 

Різні  аспекти  професійної  підготовки  майбутніх  учителів  біології
досліджують  такі  науковці  як:  М. Білянська  (теоретичні  й  методичні  засади
підготовки  майбутніх  учителів  біології  до  еколого-педагогічної  діяльності  у
загальноосвітніх  навчальних  закладах),  Ю. Бойчук  (теоретико-методичні
основи  формування  еколого-валеологічної  культури  майбутнього  вчителя),
Н. Грицай  (система  методичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  у
педагогічних університетах),  С. Іванова (розвиток професійної компетентності
вчителів  біології  у  закладах  післядипломної  освіти),  О. Іванців  (підготовка
студентів  біологічних  факультетів  університетів  до  педагогічної  діяльності  в
процесі  вивчення  фахових  дисциплін),  В. Іщенко  (підготовка  майбутнього
вчителя  природничих  дисциплін  до  самоосвітньої  діяльності),  Т. Кухарчук
(адаптація  молодих  учителів  природничих  дисциплін  до  роботи  в  школі),
К. Лінєвич (підготовка майбутніх учителів біології до роботи з обдарованими
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учнями), В. Оніпко (теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів
природничих  дисциплін  до  професійної  діяльності  у  профільній  школі),
О. Тімець  (підготовка  майбутніх  учителів  географії  і  біології  до  краєзнавчо-
туристської  роботи  з  учнями),  Ю. Шапран  (формування  професійної
компетентності майбутніх учителів біології) та ін. Деякі напрямки професійної
підготовки  вчителів  біології  розглядаються у працях зарубіжних науковців,  а
саме:  методична  (дидактична)  підготовка  майбутніх  учителів  біології
K.-H. Berck;  H. Gropengießer,  U. Kattmann,  U. Harms;  W. Killermann,  J. Mayer,
U. Spörhase-Eichmann  (Германія);  T. Kleininger;  L. Nagy,  М. Nagy  та  ін.
(Угорщина);  W. Stawiński,  L. Tuszyńska  та  ін.  (Польща);  H. Öztaş,  E. Özay
(Туреччина);  P. Brown,  P. Friedrichsen,  S. Abell  та  ін.  (США);  упровадження
інтерактивних методів навчання у педагогічний процес професійної підготовки
студентів-біологів Туреччини – A. Temelli, M. Kurt, Польщі – E. Pyłka-Gutowska,
L. Tuszyńska, США – D. Diki; R. Taraban, C. Box, R. Myers, R. Pollard, W. Bowen
та ін.

Проблема  організації  і  проведення  навчальних  практик  у  процесі
професійної  підготовки  майбутніх  учителів  біології  розглядається  у  працях
Л. Астахової,  М. Бойка,  А. Кмець,  О. Лукаш,  С. Морозюк,  Л. Нікітченко,
Л. Титаренко,  Н. Хлонь,  Ю. Шапрана,  В. Шулдика  та  ін.  Зарубіжний  досвід
практичної  підготовки  студентів-біологів  напрацьовано  польськими
дослідниками: S. Gwardys-Szczęsna, E. Gutowska, E. Fleszar, I. Janowski та ін.

Організація  і  проведення  педагогічних  практик  досліджуються  такими
вченими  як  Н. Бутенко,  М. Козій,  О. Лук’янченко,  І. Мороз,  Н. Уйсімбаєва,
І. Харламов,  Л. Хомич,  Г. Шулдик  та  ін.  У  процесі  професійної  підготовки
майбутніх  учителів  біології  питання  педагогічної  практики  висвітлюється  у
працях М. Гриньової, Н. Грицай, А. Кмець, Ю. Шапрана, А. Яворського та ін.

Незважаючи  на  наявність  фрагментарних  досліджень  із  проблеми
формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у
процесі практичної підготовки, поза науковою увагою дослідників залишається
низка важливих проблем, розв’язання яких сприятиме поліпшенню професійної
підготовки майбутніх учителів біології.

Актуальність  теми  дослідження  детермінується  наявними
суперечностями, які потребують нагального розв’язання, зокрема, між: 

– потребою суспільства в компетентних учителях біології та недостатнім
рівнем підготовки  студентів  до  майбутньої  професійної  діяльності  у  процесі
проведення різного виду практик;

– високим рівнем вимог до оволодіння студентами знаннями, вміннями й
навичками та обмеженим навчальним часом, відведеним на практичну складову
професійної підготовки;

– усвідомленням  потреби  в  методично  обґрунтованій  організації
навчальних  і  педагогічних  практик  та  наявними  проблемами  щодо  їх
проведення.

Актуальність  окресленої  проблеми,  врахування  стану  її  дослідження,
необхідність  і  можливість  розв’язання  назрілих  суперечностей,  недостатня
теоретична й методична розробленість обумовили вибір теми дисертаційного
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дослідження  –  «Формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної діяльності у процесі практичної підготовки».

Зв’язок  теми  дослідження  із  науковими  програмами,  планами,
темами.  Дисертаційне  дослідження  виконано  відповідно  до  наукової  теми
кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет  імені  Григорія  Сковороди»  «Інноваційна  підготовка  майбутніх
учителів  до  професійної  діяльності  в  умовах  євроінтеграції»  (державний
реєстраційний номер 0118U005234).

Тему  дисертації  затверджено  вченою  радою  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(протокол № 4 від 25.11.2015 р.) й узгоджено в Міжвідомчій раді з координації
досліджень  у  галузі  освіти,  педагогіки  і  психології (протокол  №  5  від
27.11.2018 р.). 

Мета  дослідження полягає  у  теоретичному  обґрунтуванні  й
експериментальній  апробації  організаційно-педагогічних  умов  і  структурно-
функціональної моделі формування професійної готовності майбутніх учителів
біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки.

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній

літературі  в  контексті  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної діяльності, здійснити категоріальний аналіз базових понять.

2.  Визначити  структуру  та  рівні  сформованості  готовності  майбутніх
учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки.

3.  Теоретично  обґрунтувати  й  перевірити  на  практиці  організаційно-
педагогічні  умови  ефективного  формування  готовності  майбутніх  учителів
біології до професійної діяльності у процесі практичної підготовки. 

4. Розробити й експериментально апробувати структурно-функціональну
модель  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної
діяльності у процесі практичної підготовки.

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів біології.
Предмет  дослідження –  організаційно-педагогічні  умови  формування

готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі
практичної підготовки.

Методи  дослідження: теоретичні –  аналіз  сучасних  нормативних
документів,  психолого-педагогічної  літератури  й  навчально-методичних
матеріалів  із  метою  розуміння  проблем  формування  готовності  майбутніх
учителів біології  до професійної діяльності  у процесі  практичної підготовки,
визначення напрямів дослідження і поняттєво-категоріального апарату; аналіз,
синтез,  абстрагування,  прогнозування,  проектування,  моделювання  із  метою
визначення  організаційно-педагогічних  умов  і  розробки  структурно-
функціональної моделі формування готовності  майбутніх учителів біології  до
професійної  діяльності  у  процесі  практичної  підготовки;  емпіричні  –
діагностичні (бесіди, анкетування, опитування, тестування) – для встановлення
рівнів  сформованості  професійної  готовності  студентів;  педагогічний
експеримент (констатувальний  і  формувальний)  –  із  метою  перевірки
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ефективності  визначених  організаційно-педагогічних  умов  формування
готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі
практичної підготовки;  математичної статистики – для обробки отриманих
результатів,  аналізу  та  встановлення  кількісних  залежностей  між
досліджуваними  явищами;  статистичне  обчислення  за  критерієм  К. Пірсона
(критерій χ2) – для визначення достовірності отриманих даних.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:
– вперше виявлено,  теоретично  обґрунтовано  й  експериментально

перевірено сукупність організаційно-педагогічних умов формування готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки (забезпечення умотивованого використання завдань біологічного й
методичного  спрямування  у  процесі  проходження  студентами-біологами
навчальних  і  педагогічних  практик;  використання  інтегративного  підходу  в
процесі  практичної  підготовки  майбутніх  учителів  біології;  творче
застосування  біологічних  знань  студентами-біологами  під  час  науково-
дослідної діяльності засобами інтерактивного навчання; залучення студентів
до  квазіпрофесійної  діяльності  з  метою  активізації  потреб  майбутніх
учителів  біології  у  творчому  саморозвитку  і  рефлексії)  та  розроблено
структурно-функціональну  модель  формування  досліджуваної  якості,  що
умовно  поділена  на  блоки:  цільовий  (мета),  теоретико-методологічний
(методологічні  підходи,  педагогічні  принципи  й  організаційно-педагогічні
умови),  змістово-операційний  (дидактичне  забезпечення,  основні  форми
організації  навчання,  методи,  технології,  етапи  реалізації),  результативний
(структурні компоненти, критерії оцінки, рівні сформованості, а також результат
формування  –  досягнення  позитивної  динаміки  у  показниках  рівнів
сформованості  готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної
діяльності);

– уточнено сутнісні  ознаки  поняття «готовність  майбутніх  учителів
біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної  підготовки»
(інтегративна  динамічна  якість  особистості,  що  проявляється  у  рівні  її
володіння  теоретичним  матеріалом  і  вмінням  оперувати  ним  у  процесі
розв’язання практичних завдань у межах викладання біологічних дисциплін у
закладах  середньої  освіти;  наявності  позитивної  мотивації  у  студентів  до
здійснення  професійної  педагогічної  діяльності,  творчого  потенціалу;
прагненні  до  безперервної  освіти) та  її  структурні  компоненти  й  показники
(аксіологічно-мотиваційний:  умотивованість  до  професійної  діяльності
майбутніх учителів біології і ціннісні орієнтації щодо їх професійного розвитку,
когнітивно-операційний:  володіння  компетентностями,  що  передбачені
освітніми  програмами,  їх  готовність  до  здійснення  професійної  діяльності;
рефлексивно-креативний:  розвиток  рефлексивних  і  креативних  здібностей
майбутніх  учителів  біології)  і  рівні  сформованості  готовності  (креативний,
достатній і елементарний);

– подальшого  розвитку набули освітні  інноваційні  методи  й  технології
формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у
процесі практичної підготовки (інтерактивні ігри, стимулюючі вправи, ділові
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ігри,  навчальні, мотиваційні тренінги, інтервізії, метод проектів, професійні
кейси,  симуляційне  й  контекстне  (ігри-імітації),  проблемно-зорієнтоване,
дослідницьке,  змішане  (перевернуте)  навчання)  і  форми  (лабораторно-
практичні  заняття  дослідницького  характеру,  науково-дослідна  робота,
навчально-польові  й  педагогічні  практики,  комплексна  навчально-наукова
екологічна  стежка  «Околицями  Переяславщини»,  настановчі  та  звітні
конференції, круглі столи, проблемні дискусії, студентські слухання тощо).

Практичне  значення отриманих  результатів полягає  у  розробці  та
впровадженні в практику професійної підготовки в закладах вищої педагогічної
освіти  структурно-функціональної  моделі,  організаційно-педагогічних  умов  і
розвивальної програми формування готовності майбутніх учителів біології  до
професійної  діяльності;  комплексних  авторських  діагностичних  методик  із
метою визначення рівнів сформованості операційних умінь, прояву знаннєвого
складника  когнітивно-операційного  компонента  готовності  студентів-біологів
до майбутньої професійної діяльності із урахуванням їх практичної підготовки;
методичних  рекомендацій  до  лабораторних  робіт  для  студентів  ІV  курсу
природничо-технологічного  факультету  напряму  підготовки  6.040102 Біологія
«Генетика з основами селекції» і «Молекулярна біологія».

Матеріали  дисертації  можуть  бути  використані  у  процесі  професійної
підготовки майбутніх учителів біології у закладах вищої педагогічної освіти з
метою  удосконалення  лабораторно-практичних  занять,  навчальних  і
педагогічних практик; під час розробки освітніх програм. 

Результати дослідження упроваджено в навчальний процес Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 36 від
15.06.2018  р.),  Харківського  національного  педагогічного  університету
імені Г. С. Сковороди  (довідка  №  01/10-411  від  27.06.2018  р.),  ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»  (довідка  №  535  від  04.07.2018  р.),  Полтавського  національного
педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка № 3155/01-60/26 від
27.09.2018 р.).

Особистий  внесок  здобувача.  Наведені  в  роботі  наукові  результати,
висновки  та  рекомендації  є  самостійним  доробком  автора  у  розв’язанні
проблеми,  що  досліджується.  У  статті  [2],  написаній  у  співавторстві  з
Ю. Шапраном,  авторським є  висвітлення базових  напрямів науково-дослідної
роботи студентів із дисципліни «Ботаніка. Систематика та філогенія рослин»;
особливостей проведення студентами досліджень ресурсів лікарських рослин;
етапів  проведення  науково-дослідної  роботи  зі  студентами. У  статті  [5]  у
співавторстві  з  Ю. Шапраном  здобувачем  експериментально  перевірено  й
узагальнено  на констатувальному етапі експерименту  результати дослідження
сформованості  когнітивно-операційного  компонента  готовності  майбутніх
учителів  біології  до  професійної  діяльності  за  авторськими  діагностичними
методиками,  а  саме:  «Визначення  операційних  умінь  когнітивно-
процесуального  компонента»,  «Визначення  прояву  знаннєвого  складника
когнітивно-процесуального компонента». 
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Апробація  матеріалів  дисертації. Основні  положення  і  результати
дослідження  доповідалися  й  обговорювалися  на  науково-практичних
конференціях різних рівнів:  міжнародних  – «Актуальні проблеми ботаніки та
екології»  (Ужгород,  19-23.09.2012  р.,  форма  участі  –  очна),  «Ботаническая
конференция молодых ученых» (Санкт-Петербург 11-12.11.2012 г., форма участі
– заочна), «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і
дорослих»  (Переяслав-Хмельницький,  27.02.2018  р.,  форма  участі  –  заочна),
«Сучасний  вимір  психології  та  педагогіки»  (Львів,  25-26.05.2018  р.,  форма
участі  –  заочна),  «Методика  навчання  природничих дисциплін у  середній  та
вищій школі (XXІV Каришинські читання)» (Полтава, 29-30.05.2018 р., форма
участі  –  очна), «Проблеми  та  перспективи  розвитку  освіти»  (Одеса,  22-
23.06.2018  р.,  форма  участі  –  заочна);  всеукраїнських –  «Синантропізація
рослинного  покриву  України»  (Переяслав-Хмельницький,  27-28.04.2006  р.,
форма участі – очна), «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011 –
2020 роки» (Київ, 6-8.04.2011 р., форма участі – очна), «XIII з’їзд Українського
Ботанічного  Товариства»  (Львів,  19-23.09.2011  р.,  форма  участі  –  очна),
«Синантропізація  рослинного  покриву  України»  (Київ–Переяслав-
Хмельницький, 27-28.09.2012 р., форма участі – очна), «Перспективні напрямки
наукових досліджень лікарських та технічних культур» (Березоточа, 5-6.06.2013
р.,  форма  участі  –  очна),  «Теоретичні  та  прикладні  аспекти  розвитку
біологічних  наук» (Рівне,  28.11.2017  р.,  форма  участі  –  очна),  «Підготовка
педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» (Переяслав-
Хмельницький, 22.05.2018 р., форма участі – очна).

Публікації.  Основні результати дослідження  відображено в  22  наукових
публікаціях  (2  –  у  співавторстві),  серед них:  4  статті  у  наукових  фахових
виданнях,  2  –  у  зарубіжних  виданнях,  12  тез  у  збірниках  матеріалів
конференцій,  2 методичні рекомендації,  2 статті  в інших науково-методичних
виданнях. 

Структура  та  обсяг  дисертації.  Робота  складається  із  анотацій
українською й англійською мовами, переліку умовних позначень, вступу, трьох
розділів,  висновків  до  розділів,  загальних  висновків,  списку  використаних
джерел (258 найменувань,  із  них іноземною мовою – 24),  17 додатків  на 58
сторінках. Загальний обсяг дисертації становить 293 сторінки, із них основного
тексту – 207 сторінок. Робота вміщує 23 таблиці та 17 рисунків на 17 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У  вступі обґрунтовано  актуальність  і  доцільність  вивчення  наукової

проблеми;  визначено  мету,  завдання,  об’єкт,  предмет  і  методи  дослідження;
розкрито наукову новизну, практичне значення й особистий внесок здобувача;
наведено дані про апробацію і впровадження результатів дослідження; подано
відомості про публікації автора та структуру дисертації.

У  першому  розділі  –  «Теоретико-методичні засади  формування
готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі
практичної  підготовки» –  здійснено  аналіз  психологічної,  педагогічної  і
методичної літератури щодо висвітлення у ній проблеми готовності майбутніх
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учителів біології  до професійної діяльності  в процесі  практичної підготовки;
обґрунтовано  зміст  поняття  «готовність  майбутніх  учителів  біології  до
професійної діяльності в процесі практичної підготовки»; визначено структуру
готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності;  з’ясовано
особливості практичної підготовки майбутніх учителів біології.

Із  урахуванням  проведеного  аналізу  сучасної  психолого-педагогічної
літератури  в  процесі  дослідження  визначено  сутність  дефініції  «готовність
майбутніх  учителів  біології  до професійної  діяльності  в  процесі  практичної
підготовки» – інтегративна динамічна якість особистості,  що проявляється у
рівні її володіння теоретичним матеріалом і вмінням оперувати ним у процесі
розв’язання практичних завдань у межах викладання біологічних дисциплін у
закладах  середньої  освіти;  наявності  позитивної  мотивації  у  студентів  до
здійснення професійної педагогічної діяльності; наявності творчого потенціалу;
прагненні до безперервної освіти. Тобто дана дефініція передбачає інтеграцію
практичної, теоретичної та психологічної складових готовності до професійної
діяльності. 

З’ясовано, що проблема формування готовності до професійної діяльності
майбутніх  учителів  біології  у  процесі  практичної  підготовки  не  мала
спеціального вивчення у теоретичному і практичному аспектах. 

Доведено, що науковці в структурі готовності майбутніх учителів біології
до  професійної  діяльності  виокремлюють  різну  кількість  компонентів
(Л. Баюрко,  М. Білянська,  О. Бондаренко,  Н. Грицай,  О. Іванців,  В. Оніпко,
С. Стрижак,  Л. Нікітченко,  О. Чернікова,  Ю. Шапран,  А. Яворський  та  ін.).
Визначено,  що  структура  досліджуваного  феномена  утворена  низкою
компонентів:

– аксіологічно-мотиваційним (умотивованість до професійної діяльності
майбутніх  учителів  біології  і  ціннісні  орієнтації  щодо  їх  професійного
розвитку); 

– когнітивно-операційним  (володіння  майбутніми  учителями  біології
компетентностями,  що  передбачені  освітніми  програмами,  їх  готовність  до
здійснення професійної діяльності); 

– рефлексивно-креативним (рівень розвитку рефлексивних і креативних
здібностей майбутніх учителів біології). 

Відповідно  до  структурних  компонентів  досліджуваного  феномена
охарактеризовано  три  рівні  сформованості  готовності:  креативний  (високий),
достатній (середній) і елементарний (низький).

Порівняльний  і  системний  аналіз  літературних  джерел  дозволив
стверджувати, що практична підготовка складається із лабораторно-практичних
занять, науково-дослідної роботи, навчально-польових, педагогічних практик і
передбачає  системний  підхід  до  освітнього  процесу  в  результаті  якого
формується готовність до професійної діяльності майбутнього вчителя біології. 

З’ясовано,  що  навчальна  й  педагогічна  практики  є  невід’ємними
складовими в системі практичної підготовки студентів-біологів до професійної
діяльності.  Навчальні  практики  проводяться  із  першого  по  четвертий  курси
навчання  і  забезпечують  закріплення  теоретичних  знань,  отриманих  на
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лекційних, лабораторних, практичних заняттях у процесі практичної діяльності
шляхом  організації  прямого  контакту  студентів  із  довкіллям.  У  процесі
навчальних  практик  студенти  набувають  досвіду  впровадження  наукових
досліджень  у  польових  умовах,  спостереження  за  об’єктами  природи,  їх
моніторингу впродовж певного відрізку часу та проведення природоохоронної
роботи.  Педагогічні  практики  з  біології  в  школі  передбачають  оволодіння
майбутніми  вчителями  біології  сучасною  методикою  викладання  біології  і
формами організації навчально-виховного процесу в закладах середньої освіти;
формування у студентів-біологів професійних умінь і навичок, необхідних для
самостійної  роботи  за  фахом;  виховання  потреби  систематично поновлювати
свої  знання  і  творчо  застосовувати  їх  у  майбутній  педагогічній  діяльності;
вивчення,  узагальнення  і  використання  кращого  педагогічного  досвіду;
формування  професійної  адаптації  як  одного  з  компонентів  готовності  до
педагогічної  діяльності;  об’єктивну  оцінку  власного  рівня  готовності  до
практичної  професійної  діяльності  й  визначення  напрямів,  які  потребують
удосконалення та корекції.

У другому  розділі  – «Моделювання процесу  формування готовності
майбутніх учителів біології до професійної діяльності в умовах практичної
підготовки» –  визначено  організаційно-педагогічні  умови,  методологічні
підходи  й  принципи  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної  діяльності  в  процесі  практичної  підготовки;  розроблено  й
теоретично  обґрунтовано  структурно-функціональну  модель  формування
готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  в  процесі
практичної підготовки.

Визначено  багатоаспектність  тлумачення  поняття  «педагогічні  умови»
(Ю. Бабанський,  К. Біктагіров,  Н. Єрошина,  Н. Іполітова  і  Н. Стерхова,
І. Хачирова та ін.) як характеристики педагогічного середовища; обставин, що
необхідні  для  перебігу  педагогічного  процесу;  факторів,  шляхів,  напрямів
педагогічного  процесу;  його  уявних результатів;  форм,  методів,  педагогічних
прийомів.  У нашому досліджені  організаційно-педагогічні  умови  формування
готовності  в майбутніх учителів біології  до професійної діяльності в процесі
практичної  підготовки  розглядаємо  як  зовнішні  (зміст,  форми,  методи  й
прийоми  навчання  тощо)  та  внутрішні  (рівень  мотивації  здобувачів  вищої
педагогічної освіти, потреба в самоосвіті, самовдосконаленні, інтереси тощо)
чинники,  які  забезпечують  оптимізацію  практичної  підготовки  студентів-
біологів і сприяють формуванню у них готовності до виконання професійної
діяльності  в  закладах  середньої  освіти  в  процесі  викладання  біологічних
дисциплін. 

У  дослідженні  виокремлено  педагогічні  умови  формування  готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  в  процесі  практичної
підготовки, які віднесені до організаційно-педагогічних, а саме:

– забезпечення  умотивованого  використання  завдань  біологічного  й
методичного  спрямування  у  процесі  проходження  студентами-біологами
навчальних і педагогічних практик;
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– використання інтегративного підходу в процесі практичної підготовки
майбутніх учителів біології;

– творче застосування біологічних знань студентами-біологами  під час
науково-дослідної діяльності засобами інтерактивного навчання;

– залучення студентів-біологів до квазіпрофесійної діяльності  з метою
активізації потреб у творчому саморозвитку і рефлексії.

За  результатами  проведеного  аналізу  генези  проблеми  професійної
підготовки  майбутніх  учителів  біології  з’ясовано  важливість  використання
діяльнісного (Б. Ананьєв,  Г. Атанов,  Л. Виготський,  М. Волкова,  О. Леонтьєв,
С. Рубінштейн та  ін.),  середовищного  (Ю. Мануйлов,  О. Мітіна,
О. Ярошинська,  Ю. Шапран,  В. Ясвін  та  ін.),  інтегративного  (О. Андрєєв,
Г. Балл, Н. Булгакова, Г. Онкович, K. Wilber та ін.), контекстного (А. Вербицький,
Н. Лаврентьєва, О. Ларіонова, М. Левківський та ін.) й системного (І. Блауберг,
В. Кузьмін,  В. Садовський,  Ю. Шабанова,  Е. Юдін та  ін.)  методологічних
підходів. У  процесі  практичної  підготовки  діяльнісний  підхід  передбачає
організацію  лабораторно-практичних  занять,  навчально-польових  і
педагогічних  практик  шляхом  здійснення  комплексних  практичних  дій,
способів  поведінки,  необхідних  майбутнім  учителям  біології  у  подальшій
професійній діяльності для розв’язання реальних навчально-виховних завдань.
Середовищний  підхід  є  пріоритетним  у  практичній  підготовці  студентів-
біологів  у  процесі  якої  формується  готовність  до  професійної  діяльності  й
передбачає  взаємозалежність природного  й  освітнього  середовищ.
Інтегративний підхід обраний із позицій вагомості встановлення взаємозв’язків
між природничими (ботаніка, екологія, зоологія, фізіологія рослин, генетика з
основами  селекції,  молекулярна  біологія  тощо),  педагогічними  і
психологічними навчальними дисциплінами у процесі формування готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  в  умовах  практичної
підготовки.  Контекстний  підхід  окреслений  як  поєднання  навчальної  і
професійної  діяльності  у  процесі  формування  квазіпрофесійної  підготовки
студентів-біологів. Системний підхід визнано фундаментальним у дослідженні
з позицій узгодження  системи практичної підготовки як підсистеми цілісного
освітнього процесу, що спонукає до пошуку таких компонентів і властивостей,
що забезпечують його стійкість, визначають різновид і перспективу подальшого
розвитку особистості як цілісної системи.

Визначено,  що  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної діяльності в процесі практичної підготовки ґрунтується на таких
принципах,  а  саме:  науковості (відповідність  фахових  знань,  які  отримує
майбутній учитель біології у процесі практики, вимогам сучасної професійної
освіти), наступності (поступовий перехід від одного етапу навчання до іншого,
послідовної  зміни рівня  вимог  до обсягу  і  глибини знань,  умінь  і  навичок),
взаємозв’язку теорії із практикою (підтвердження ефективності і якості освіти
практикою),  наочності  (формування  уявлень,  понять  і  дій  на  підґрунті
безпосереднього сприйняття предметів, явищ, процесів, що вивчаються, або їх
зображень),  проблемності (під  час  практичної  підготовки  студентів-біологів
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здобуття знань, умінь і навичок, що розвивають творче самостійне мислення у
процесі розв’язання проблемних завдань).

У дослідженні застосовано моделювання як метод дослідження і побудови
образу  досліджуваного  об’єкта  шляхом  узагальнення  і  абстрагування
теоретичних  відомостей.  Доведено,  що  структурно-функціональні  моделі  як
сукупність мети, принципів, структури, педагогічних умов, методів і засобів їх
реалізації  найбільш  повно  віддзеркалюють  систему  дій  і  етапів  у  процесі
формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності в
умовах практичної підготовки.

Запропоновано структурно-функціональну модель формування готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки  (рис.  1),  що  включає  чотири  блоки:  цільовий (мета),  теоретико-
методологічний (методологічні  підходи,  принципи,  організаційно-педагогічні
умови  досліджуваного  феномена),  змістово-операційний (дидактичне
забезпечення, етапи, форми, методи й технології),  результативний (структурні
компоненти,  критерії,  рівні  й  результат  формування  готовності  майбутніх
учителів біології до професійної діяльності).

У  третьому  розділі  – «Експериментальне  дослідження  готовності
майбутніх учителів біології до професійної діяльності у процесі практичної
підготовки» –  охарактеризовано  проведення  констатувального  й
формувального  експериментів;  доведено  ефективність  упровадження
запропонованої  структурно-функціональної  моделі  й  розвивальної  програми
формування готовності студентів-біологів до майбутньої професійної діяльності
в  умовах  практичної  підготовки;  простежено  динаміку  рівнів  сформованості
готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності.

На констатувальному етапі дослідження сформованості рівнів готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  брали  участь  259
студентів,  які  здобували  освітній  рівень  бакалавра  за  напрямом  підготовки
6.040102  Біологія.  Початковий  зріз  здійснювався  на  базі  ДВНЗ  «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
(92  студенти),  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»
імені Т. Г. Шевченка (88 студентів) і Полтавського національного педагогічного
університету ім. В. Г. Короленка (79 студентів).

Вимірювання  рівнів  сформованості  готовності  у  студентів-біологів  до
професійної діяльності передбачало діагностування аксіологічно-мотиваційної,
когнітивно-операційної і  рефлексивно-креативної  сфер. У процесі проведення
експериментальної  роботи  підібрано  діагностичний  інструментарій,  який
уміщував валідні методики:  «Альтернатива» (С. Дерябо, В. Ясвін), «Вивчення
мотивів  навчальної  діяльності  студентів»  (А. Реан,  В. Якунін),  «Вивчення
мотивації  навчання  у  ВНЗ»  (Т. Ільїна),  «Визначення  рівня  рефлексії»
(О. Анісімов),  «Виявлення стилю саморегуляції  діяльності» (Г. Пригін),  «Ваш
творчий потенціал» (Н. Фетіскін), «Самооцінка особистості» (В. Семиченко).



12

Рис.  1.  Структурно-функціональна  модель  формування  готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки.
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МЕТА: цілеспрямоване формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності 
у процесі практичної підготовки
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біологами під час науково-дослідної діяльності засобами інтерактивного навчання; залучення 
студентів до квазіпрофесійної діяльності з метою активізації потреб майбутніх учителів біології у 
творчому саморозвитку і рефлексії
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проблемності
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ФОРМИ: лабораторно-практичні заняття 
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педагогічні практики, комплексна 
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Аксіологічно-мотиваційний Когнітивно-операційний Рефлексивно-креативний

РІВНІ ГОТОВНОСТІ: креативний, достатній, елементарний

РЕЗУЛЬТАТ: позитивна динаміка сформованості готовності майбутніх учителів біології до 
професійної діяльності у процесі практичної підготовки
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Крім того, майбутнім учителям біології було запропоновано авторські методики,
а  саме:  «Визначення  операційних  умінь  когнітивно-процесуального
компонента»,  «Визначення  прояву  знаннєвого  складника  когнітивно-
процесуального компонента».

У  результаті  проведеного  констатувального  експерименту  зроблений
висновок,  що  рівень  розвитку  аксіологічно-мотиваційного  компонента  в
майбутніх  учителів  біології  зафіксовано на достатньому рівні  (61,78%),  який
характеризувався спрямованістю на естетичний (природа сприймалася як об’єкт
краси й естетичної насолоди) та когнітивний (бажання здобувати нові знання
про довкілля) типи взаємодії із природними об’єктами; у студентів превалювали
зовнішні  позитивні  мотиви (спрямованість на досягнення успіху,  презентація
власних  досягнень,  орієнтація  на  матеріальне  стимулювання,  потреба
кар’єрного  росту  й похвали тощо);  прагнення  до отримання сучасних знань.
Прояв  когнітивно-операційного  компонента готовності  до  професійної
діяльності  майбутніх  учителів  біології  відповідав  переважно  елементарному
рівню (56,37%), що характеризувався несистемними й поверхневими фаховими
знаннями;  неспроможністю до вияву  творчості  при використанні  навчальних
методів, прийомів, навчальних технологій у майбутній професійній діяльності.
У респондентів  рефлексивно-креативний  компонент  проявлявся,  зазвичай,  на
достатньому  рівні  (64,09%)  й  характеризувався  розвиненим самоконтролем,
частковою невпевненістю у собі,  виявом здатності до самостійного виконання
професійних завдань; неадекватною самооцінкою.

Формувальний етап експерименту був проведений у 2017-2018 роках на
базі  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький  державний  педагогічний  університет
імені  Григорія  Сковороди»  і  Полтавського  національного  педагогічного
університету  імені  В. Г. Короленка.  Усього  в  проведеному дослідженні  брали
участь  248 студентів,  які  були  розподілені  на  контрольну  (КГ;  144 особи)  й
експериментальну (ЕГ; 104 особи) групи.

Із  метою  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної  діяльності  у  процесі  практичної  підготовки  була  розроблена
розвивальна програма,  провідною ідеєю якої  було  формування  готовності  до
професійної  діяльності  у  студентів-біологів  із  урахуванням  виокремлених
організаційно-педагогічних умов та її структури. Формування досліджуваного
феномена  передбачало  використання  сучасних  форм,  методів  і  технологій
навчання упродовж трьох основних етапів, що були взаємопов’язані між собою
і  віддзеркалювали  експериментальну  методику:  організаційного  (розвиток
позитивної  мотивації  до  професійної  діяльності),  практичного (формування
фахових умінь  і  навичок,  творчих здібностей,  що базуються  на  теоретичних
біологічних, методичних, психолого-педагогічних знаннях у процесі практичної
діяльності),  результативно-коригувального (узагальнення  результатів
експериментальної роботи, коригування моделі).

Упродовж організаційного етапу дослідження була проведена робота, яка
спрямовувалася  на:  розвиток  позитивної  мотивації  і  ціннісних  орієнтацій  до
майбутньої  професійної діяльності;  усвідомлення мети фахової  підготовки та
прагнення досягати професійних вершин; стимулювання студентів-біологів до



14

творчої  діяльності  й  опанування  ними  професійними  компетентностями;
актуалізацію потреби досягнення успіху в професійній діяльності; поглиблення
самоаналізу  власних  здібностей;  аналіз  результатів  констатувального
експерименту.  Серед  форм  навчання  ефективними  виявилися  мотиваційні
тренінги  «Сучасний  конкурентноспроможний  учитель біології»,  «Професійна
мобільність  учителя  біології»,  ділові  ігри  «Реклама  педагогічної  професії»,
«Самопрезентація»,  «Методичний  семінар»,  «Один  день  учителя  біології»,
стимулюючі вправи  «Портрет професіонала»,  «Успішна професія – успішний
учитель», проблемні дискусії  «Чому для вступу ви обрали саме педагогічний
заклад вищої освіти?», «Чи можливо назвати престижною професію педагога?»
тощо. Проведена робота сприяла формуванню зацікавленості студентів-біологів
до майбутньої педагогічної діяльності, мотивувала їх до отримання системних
фахових  знань,  саморозвитку,  побудови  й  реалізації  індивідуальної  стратегії
професійного вдосконалення.

Для  другого –  практичного  – етапу  формування  досліджуваного
феномена  характерний  розвиток  професійних  (психолого-педагогічних  і
біологічних)  знань,  умінь  і  навичок  та  перетворення  їх  на  підґрунтя  для
практичної діяльності.  Перевага надавалася розвитку  когнітивно-операційного
компонента готовності до професійної діяльності: фахових знань, практичних
умінь  і  навичок,  а  також  відбувався  подальший  розвиток  аксіологічного-
мотиваційного  компонента:  формування  у  майбутніх  учителів  біології
зацікавленості проблемами збереження довкілля.

Зазначений  етап  пов’язаний  із  розв’язанням  нестандартних  задач
студентами-біологами  у  процесі  використання  інноваційних  методів  і
технологій  навчання:  інтерактивних  ігор  («Ботанічні  попрохальники»,
«Бьодінг»,  «Фітоніми»,  «Зооніми»,  «Хто  більше?»,  «Фітовернісаж»  тощо),
навчального  тренінгу  («Моніторингові  дослідження  біорізноманіття»),
симуляційного й контекстного навчання (гра-імітація «Демонстрація дослідів на
уроках  біології»),  інтервізій,  методу  проектів  («Рідкісні  види  рослин:  їх
поширення і стан охорони», «Ресурси цінних лікарських рослин», «Мутаційна
мінливість  людського  організму»  тощо),  професійних  кейсів,  проблемно-
зорієнтованого,  дослідницького,  змішаного  (перевернутого)  навчання,  що
потребували творчого підходу.  У процесі  формування готовності  в майбутніх
учителів  біології  до  професійної  діяльності  на  практичному  етапі
використовувалися  такі  форми  навчання:  лабораторно-практичні  заняття
дослідницького  характеру,  науково-дослідна  робота,  навчально-польові  й
педагогічні  практики,  комплексна  навчально-наукова  екологічна  стежка
«Околицями Переяславщини»,  настановчі  та звітні конференції,  круглі  столи,
проблемні дискусії, студентські слухання тощо.

Третій  етап  комплексної  розвивальної  програми  –  результативно-
коригувальний  був  спрямований  на  з’ясування  прояву  готовності  студентів-
біологів  до  професійної  діяльності  в  процесі  проведеної  експериментальної
роботи,  що  дозволило  з’ясувати  ефективність  реалізації  організаційно-
педагогічних  умов  і  структурно-фукціональної  моделі.  На  цьому  етапі  був
проведений  повторний  діагностичний  зріз,  що  надало  можливість  здійснити
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порівняльний  аналіз  результатів  констатувального  й  формувального  етапів
педагогічного  експерименту.  За  отриманими  результатами  діагностування
установлено необхідність проведення корекційної роботи, яка спрямовувалась у
першу  чергу  на  подальший  розвиток  внутрішньої  мотивації  студентів  щодо
майбутньої  професійної  діяльності  й  професійно  значущих  якостей,  які
забезпечували  формування  аксіологічно-мотиваційного  й  рефлексивно-
креативного  компонентів.  На  цьому  етапі  дослідження  використовувалися
індивідуальні  й  групові  програми  розвитку  студентів,  які  передбачали
проведення психолого-педагогічних тренінгів,  консультування і  різноманітних
оцінно-рефлексивних технік, які сприяли їх самовдосконаленню і саморозвитку.
Досягнення  поставлених  завдань  забезпечувалося  проведенням  мозкових
штурмів, круглих столів, диспутів, студентських слухань, проблемних дискусій,
стимулюючих вправ тощо. Основним завданням на вказаному етапі реалізації
програми  був  розвиток  професійно  важливих  якостей  особистості
(ініціативність,  співробітництво,  толерантність,  активність,  емпатійність,
відповідальність, креативність тощо).

Ефективність проведеної роботи доведена шляхом порівняння результатів
констатувального  й  формувального  експериментів.  Контрольний  зріз  рівнів
готовності майбутніх учителів до професійної діяльності засвідчив їх позитивну
динаміку: у контрольній групі досліджуваних після проведення формувального
експерименту  зафіксовано  певне  зростання  відсотку  осіб  із  креативним  (від
13,89% до експерименту до 17,36% після експерименту) і достатнім (від 54,86%
до  55,56%)  рівнями  прояву  готовності  до  професійної  діяльності.  Незначна
позитивна динаміка відбулася за рахунок зниження відсотку студентів-біологів
після експерименту із низьким рівнем досліджуваного феномена (від 31,25% до
27,08%).

В експериментальній групі виявлено значну позитивну динаміку прояву
готовності до професійної діяльності:  зафіксовано суттєве зростання відсотку
респондентів із креативним рівнем розвитку (від 13,46% до експерименту до
30,77%  після  експерименту)  за  рахунок  відповідного  зниження  відсотку
досліджуваних  із  достатнім  й  елементарним  рівнями  (відповідно  55,77%  і
30,77% до експерименту до 51,92% і 17,31% після експерименту) (рис. 2). 

Результативність  проведеного  дослідження  підтверджена  методом
математичної статистики − 2  критерієм, значення якого 2  = 14,13 є більшим
за  2 кр.=  9,21,  що  доводить  статистичні  відмінності  прояву  досліджуваного
феномена  в  контрольних  й  експериментальних  групах  після  упровадження
розвивальної програми.
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Рис. 2. Динаміка сформованості готовності майбутніх учителів біології до
професійної діяльності у процесі проведення формувального експерименту (у
%).

Отже,  отримані  результати  проведеного  дослідження  підтвердили
ефективність  реалізації  запропонованої  структурно-функціональної  моделі
формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності у
процесі  практичної  підготовки  в  експериментальних  групах  у  порівнянні  з
контрольними, де навчання проводилося за традиційною методикою.

ВИСНОВКИ
Результати  теоретичного  й  експериментального  дослідження  проблеми

формування готовності майбутніх учителів біології до професійної діяльності в
процесі  практичної  підготовки  засвідчили розв’язання  поставлених  завдань  і
дали підстави зробити наступні висновки:

1. Здійснено  аналіз  сучасної  психолого-педагогічної  літератури  з
досліджуваної проблеми та виявлено,  що проблема формування готовності до
професійної  діяльності  майбутніх  учителів  біології  у  процесі  практичної
підготовки  не  мала  спеціального  вивчення  у  теоретичному  і  практичному
аспектах.  У  нашому  дослідженні  поняття  «готовність  майбутніх  учителів
біології  до  професійної  діяльності  в  процесі  практичної  підготовки»
розглядаємо як інтегративну динамічну якість особистості, що проявляється
у  рівні  її  володіння  теоретичним  матеріалом  та  вмінням  оперувати  ним  у
процесі  розв’язання  практичних  завдань  у  межах  викладання  біологічних
дисциплін  у  закладах  середньої  освіти;  наявності  позитивної  мотивації  у
студентів  до  здійснення  професійної  педагогічної  діяльності;  наявності
творчого  потенціалу;  прагненні  до  безперервної  освіти.  Ця  дефініція
передбачає  інтеграцію  практичної,  теоретичної  та  психологічної  складових
готовності до професійної діяльності. 
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2. Визначено  структуру  й  рівні  сформованості  готовності  майбутніх
учителів біології до професійної діяльності. У структурі готовності майбутніх
учителів  біології  до  професійної  діяльності  виокремлено  компоненти:
аксіологічно-мотиваційний (умотивованість  до  професійної  діяльності
майбутніх  учителів  біології  і  ціннісні  орієнтації  щодо  їх  професійного
розвитку),  когнітивно-операційний (володіння  майбутніми учителями біології
компетентностями,  що  передбачені  освітньо-професійними  програмами,  їх
готовністю до здійснення педагогічної  діяльності)  й  рефлексивно-креативний
(рівень  розвитку  рефлексивних  і  креативних  здібностей  майбутніх  учителів
біології).

Відповідно  до  структурних  компонентів  досліджуваного  феномена
охарактеризовано рівні сформованості готовності в майбутніх учителів біології
до професійної діяльності, а саме:

1) креативний  (високий) –  характеризується  спрямованістю  на
практичний тип взаємодії  із  природними об’єктами (студенти вмотивовані на
практичну діяльність, яка супроводжується дбайливим ставленням до довкілля,
проведенням  різноманітних  природоохоронних  заходів  із  залученням
вихованців і громадськості);  переважанням внутрішніх мотивів (орієнтація на
саморозвиток,  самовдосконалення,  самоосвіту);  прагненням  до  опанування
професійними знаннями, формування професійно важливих якостей; високим
показником  фахових  знань;  ефективним  оперуванням  здобутими  знаннями,
навчальними  методами,  технологіями,  прийомами  в  професійній  діяльності,
особливо  на  практиці  та  в  нестандартних  ситуаціях;  розвиненим
самоконтролем,  упевненістю  у  собі,  схильністю  до  самостійного  виконання
будь-якої роботи;  адекватною самооцінкою; автономністю, цілеспрямованістю;
значним творчим потенціалом та різноманітними формами творчості;

2) достатній (середній) – характеризується спрямованістю на естетичний
(природа сприймається як об’єкт краси, естетичної насолоди, що впливає на їх
психо-емоційну  сферу)  та  когнітивний  (бажання  здобувати  нові  знання  про
довкілля)  типи  взаємодії  із  природними  об’єктами;  переважанням  зовнішніх
позитивних  мотивів  (демонстрація  власних  можливостей,  матеріальне
стимулювання,  просування  по  роботі,  потреба  схвалення  із  боку  колег  і
колективу,  престиж);  прагненням  до  придбання  знань,  допитливістю;
характеризується  поверхневими  фаховими  знаннями;  потребою  у  сторонній
допомозі  при оперуванні  навчальними методами,  прийомами,  технологіями в
професійній  діяльності,  зокрема  у  процесі  проведення  навчально-польових  і
педагогічних  практик;  нестабільними самоконтролем  і  упевненістю  у  собі,
схильністю  до  самостійного  виконання  будь-якої  роботи;  самооцінкою,  що
наближена  до  завищеної  і  заниженої;  наявністю  творчого  потенціалу,  але
недостатньою творчою активністю;

3) елементарний (низький) –  визначається  спрямованістю  на
прагматичний тип взаємодії  із  природними об’єктами (природа сприймається
респондентами  як  об’єкт  користі,  джерело  матеріальних  продуктів);  у
навчальній  діяльності  домінують  зовнішні  негативні  мотиви  (уникнення
критики,  невдач,  осуду,  острах  покарання  за  невиконання  вимог,  уникнення
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неприємностей);  превалюванням  прагнення  до  отримання  освіти  шляхом
формального  засвоєння  знань  у  процесі  проведення  підсумково-тестового
контролю;  фрагментарними  фаховими  знаннями;  неспроможністю  до
ефективного  оперування  навчальними  методами,  прийомами,  технологіями  в
професійній  діяльності;  низьким  або  відсутнім  проявом  самоконтролю,
невпевненістю у  собі,  неспроможністю до  самостійного  виконання  будь-якої
роботи,  потребою  у  порадах,  підказках,  вказівках  зі  сторони;  неадекватною
самооцінкою; недооцінкою себе, відсутністю віри у власні сили, що призводить
до думки про нездатність до творчості й пошуку нового.

3. Теоретично  обґрунтовано  й  експериментально  апробовано
організаційно-педагогічні  умови  формування  готовності  майбутніх  учителів
біології до професійної діяльності в процесі практичної підготовки. 

Під  організаційно-педагогічними  умовами  формування  готовності
майбутніх  учителів  до  професійної  діяльності  розуміємо  зовнішні  (зміст,
форми,  методи  й  прийоми  навчання  тощо)  та  внутрішні  (рівень  мотивації
здобувачів педагогічної освіти, потреба в самоосвіті, самовдосконаленні тощо)
чинники,  які  забезпечують  оптимізацію  практичної  підготовки  студентів-
біологів і  сприяють формуванню у них готовності  до виконання професійної
діяльності  в  закладах  середньої  освіти  у  процесі  викладання  біологічних
дисциплін. За результатами дослідження виокремлено наступні організаційно-
педагогічні  умови  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до
професійної діяльності в процесі практичної підготовки, а саме:

– забезпечення  умотивованого  використання  завдань  біологічного  й
методичного  спрямування  у  процесі  проходження  студентами-біологами
навчальних і педагогічних практик;

– використання інтегративного підходу в процесі практичної підготовки
майбутніх учителів біології;

– творче застосування біологічних знань студентами-біологами  під час
науково-дослідної діяльності засобами інтерактивного навчання;

– залучення студентів-біологів до квазіпрофесійної діяльності  з метою
активізації потреб у творчому саморозвитку і рефлексії.

4. Доведено,  що  структурно-функціональні  моделі об’єктивно
віддзеркалюють  систему  дій  і  етапів,  а  саме:  мету,  принципи,  структуру,
функції,  педагогічні  умови  й  технологію  їх  реалізації  і  враховують
взаємозв’язки між структурними компонентами та їх функціями. 

У  процесі  наукового  пошуку  була  розроблена  й  експериментально
апробована  структурно-функціональна  модель  формування  готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки,  що  диференційована  на  блоки:  цільовий  (мета), теоретико-
методологічний (методологічні підходи, педагогічні принципи й організаційно-
педагогічні  умови), змістово-операційний  (дидактичне  забезпечення,  основні
форми  організації  навчання,  методи  й  технології,  етапи), результативний
(структурні  компоненти,  критерії  оцінки  їхньої  сформованості  й  рівні).
Реалізація  розробленої  структурно-функціональної  моделі  в  практику
підготовки  студентів-біологів  надала  можливість  підвищити  рівень
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сформованості  готовності  до  професійної  діяльності  у  майбутніх  учителів
біології.  Так,  у  контрольній  групі  досліджуваних  після  проведення
формувального  експерименту  зафіксовано  певне  зростання  відсотку  осіб  із
креативним  (від  13,89%  до  експерименту  до  17,36%  після  експерименту)  і
достатнім (від 54,86% до 55,56%) рівнями прояву готовності  до професійної
діяльності.  Незначна  позитивна  динаміка  відбулася  за  рахунок  зниження
відсотку  студентів-біологів  після  експерименту  із  низьким  рівнем
досліджуваного феномена (від 31,25% до 27,08%).

В експериментальній групі виявлено значну позитивну динаміку прояву
готовності до професійної діяльності:  зафіксовано суттєве зростання відсотку
респондентів із креативним рівнем розвитку (від 13,46% до експерименту до
30,77%  після  експерименту)  за  рахунок  відповідного  зниження  відсотку
піддослідних із достатнім й елементарним рівнями (відповідно 55,77% і 30,77%
до експерименту до 51,92% і 17,31% після експерименту). 

Ефективність  проведеного  дослідження  підтверджена  методом
математичної статистики − 2  критерієм, значення якого 2  = 14,13 є більшим
за  2 кр.=  9,21,  що  доводить  статистичні  відмінності  прояву  досліджуваного
феномена  в  контрольних  й  експериментальних  групах  після  проведеного
формувального експерименту.

Проведене дослідження не претендує на остаточне, вичерпне розв’язання
означеної проблеми. Подальші наукові пошуки вбачають удосконалення фахової
підготовки  студентів-біологів  у  процесі  практичної  діяльності;  порівняльний
аналіз  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  в  Україні  й  за
кордоном тощо.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата  педагогічних наук
(доктора філософії) за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної
освіти  (01  «Освіта  /  Педагогіка»).  –  ДВНЗ  «Переяслав-Хмельницький
державний  педагогічний  університет  імені  Григорія  Сковороди»,  Переяслав-
Хмельницький, 2018.

Дисертацію  присвячено  актуальній  проблемі  –  формування  готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки. 

На  основі  проведеного  аналізу  наукової  літератури  з  окресленої
проблематики  визначено  сутнісні  ознаки  дефініції  «готовність  майбутніх
учителів біології до професійної діяльності в процесі практичної підготовки»,
сутність  і  структуру  досліджуваного  феномена  та  з’ясовано  особливості
практичної  підготовки  як  основи  професійної  підготовки  майбутніх  учителів
біології.

Автором  визначено  організаційно-педагогічні  умови  й  методологічні
підходи  формування  готовності  майбутніх  учителів  біології  до  професійної
діяльності  у  процесі  практичної  підготовки,  розроблено  й  теоретично
обґрунтовано  структурно-функціональну  модель  формування  готовності
майбутніх  учителів  біології  до  професійної  діяльності  у  процесі  практичної
підготовки, експериментально доведено її ефективність; простежено динаміку
рівнів сформованості досліджуваного феномена.

Ключові  слова: діяльність,  професійна  діяльність,  готовність  до
професійної  діяльності,  організаційно-педагогічні  умови,  структурно-
функціональна  модель,  розвивальна  програма,  готовність  майбутніх  учителів
біології до професійної діяльності в процесі практичної підготовки.

Довгополая Л. И. Формирование  готовности  будущих  учителей
биологии  к  профессиональной  деятельности  в  процессе  практической
подготовки. – На правах рукописи.

Диссертация  на  соискание  ученой  степени  кандидата  педагогических
наук  (доктора  философии)  по  специальности  13.00.04  – теория  и  методика
профессионального  образования  (01  «Образование  /  педагогика»).  –  ГВУЗ
«Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени
Григория Сковороды», Переяслав-Хмельницкий, 2018.

Диссертация  посвящена  актуальной  проблеме  –  формированию
готовности  будущих учителей  биологии к  профессиональной деятельности  в
процессе практической подготовки.

На  основе проведенного  анализа  научной литературы по обозначенной
проблематике  определены  сущностные  признаки  дефиниции  «готовность
будущих  учителей  биологии  к  профессиональной  деятельности  в  процессе
практической  подготовки»,  сущность  и  структуру  изучаемого  феномена  и
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выяснены особенности практической подготовки как основы профессиональной
подготовки будущих учителей биологии.

Автором  определены  организационно-педагогические  условия  и
методологические  подходы  формирования  готовности  будущих  учителей
биологии  к  профессиональной  деятельности  в  процессе  практической
подготовки,  разработана  и  теоретически  обоснована  структурно-
функциональная модель формирования готовности будущих учителей биологии
к  профессиональной  деятельности  в  процессе  практической  подготовки,
экспериментально доказана ее эффективность;  прослежена динамика уровней
сформированности исследуемого феномена.

Ключевые  слова: деятельность,  профессиональная  деятельность,
готовность к профессиональной деятельности, организационно-педагогические
условия,  структурно-функциональная  модель,  развивающая  программа,
готовность  будущих  учителей  биологии к  профессиональной деятельности  в
процессе практической подготовки.

Dovhopola L. I. Formation of readiness of future teachers of biology for
professional  activity  in  the  process  of  practical  training.  – On  the  right  of
manuscript.

The thesis for the PhD degree in Pedagogy in speciality 13.00.04 – Theory and
Methods  of  Professional  Education (01 «Education /  Pedagogy»).  –  State  Higher
Educational  Institution  «Pereiaslav-Khmelnitskyi  Hryhorii  Skovoroda  State
Pedagogical University», Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018.

In the dissertation research the theoretical synthesis of new approaches to the
solution of the actual problem of professional training of future biology teachers was
made  by  substantiating  the  theoretical  principles  of  forming  their  readiness  for
professional  activity  in  the  process  of  practical  training,  development  and
experimental verification of the corresponding comprehensive development program.

The  dissertation  had  considered  the  scientific  literature  on  the  problem  of
research, the formation of the definition «the readiness of future biology teachers to
professional activity in the process of practical training»: integrative dynamic quality
of the personality, manifested in the level of its possession of the theoretical material
and the ability to operate it in the process of solving practical problems within the
teaching of biological disciplines in institutions of secondary and higher education;
presence of positive motivation for students to carry out  professional  pedagogical
activity; availability of creative potential; pursuit of lifelong learning. 

The  structure  of  the  investigated  phenomenon  is  formed  by  a  number  of
components: axiological-motivational  component  –  motivation  for  professional
activity  of  future  teachers  of  biology  and  value  orientations  concerning  their
professional  developmentaxiological-motivational  component  – motivation  for
professional activity of future teachers of biology and value orientations concerning
their professional development; the cognitive-operational component – the possession
of future biology teachers by the competences provided by the educational programs,
their readiness for professional activity; reflexive-creative component –  the level of
development  of  reflexive  and  creative  abilities  of  future  teachers  of  biology.
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According to the structural components of the concept under study, three levels of
formation of the readiness of future biology teachers to professional activity in the
process of practical training are described: creative (high), sufficient (average) and
elementary (low) levels.

The term «organizational and pedagogical condition for forming the readiness
of future teachers for professional activity» is understood as external (content, forms,
methods  and  techniques  of  teaching,  etc)  and  internal  (level  of  motivation  of
applicants  for  pedagogical  education,  need  for  self-education,  self-improvement,
interests, etc) factors that provide optimization of the practical training of biologists
and facilitate  the  formation of  readiness  for  their  professional  activity  in  general
educational institutions in the process of teaching biological discipline. The research
outlines the following organizational-pedagogical conditions for the formation of the
readiness of future biology teachers for their professional activity in the process of
practical training, namely: providing a reasoned use of the tasks of biological and
methodological  guidance  in  the  process  of  passing  educational  and  pedagogical
practices by students-biologists; the use of an integrative approach in the process of
practical training of future biology teachers; engaging students in quasi-professional
activities in order to enhance the needs of future biology teachers in creative self-
development and reflection; creative application of biological knowledge by biology
students through interactive learning.

In the process of conducting a pedagogical experiment, a structural-functional
model for the formation of the phenomenon was created, which is divided into four
blocks:  target  (goal),  theoretical-methodological  (methodological  approaches,
pedagogical  principles  and  organizational  and  pedagogical  conditions),  content-
operational  (didactic  support,  main  forms  organization  of  training,  methods  and
technologies and stages), effective (structural components, evaluation criteria, level
of their formation, as well as the result of formation  – the achievement of positive
dynamics  in  indicators  of  levels  of  formation  of  the  readiness  of  future  biology
teachers to professional activity). The presence of a model of the phenomenon under
study enabled us to apply it in the practice of training future biology teachers.

The formation of readiness for professional activity contributed to the use of
modern forms, methods and technologies of training during the three conditionally
separated stages: organizational (development of positive motivation for professional
activity, transformation of external negative motivation to educational activity into
external positive), practical (development of professional skills and abilities, creative
abilities  based  on  biological,  methodological,  psychological  and  pedagogical
theoretical  knowledge  in  the  process  of  practical  activity),  productive-corrective
(generalization of the results of experimental work, model correction). 

Key words:  activity, professional activity, readiness for professional activity,
organizational and pedagogical conditions, structural-functional model, development
program,  the  readiness  of  future  biology  teachers  to  professional  activity  in  the
process of practical training.


