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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З МНБ   

 

Процес підготовки майбутнього фахівця у сучасному ВНЗ орієнтований  

на розвиток професійно-значущих якостей особистості. Серед них чільне місце 

посідає пізнавальна самостійність. Розвиток означеної якості  важливе 

завдання професійної підготовки студента-майбутнього вчителя, адже, як 

зазначається у Концепції Нової української школи: «Нова школа потребує 

нового вчителя, який зможе стати агентом змін… Суттєвих змін зазнає процес і 

зміст підготовки вчителя» 1, с. 16. 

Пізнавальна самостійність – це інтегративна якість особистості, яка дає 

змогу успішно організовувати власну пізнавальну діяльність незалежно від 

зовнішнього впливу, знаходити власний підхід до розвʼязання пізнавальних 

задач з метою подальшого самовдосконалення та перетворення дійсності» [6, с. 

265]. Означена якість особистості майбутнього учителя біології має 

трикомпонентну структуру: мотиваційний, операційно-діяльнісний та вольовий 

складники. Розвиток пізнавальної самостійності студентів передбачає 

позитивну динаміку всіх її структурних компонентів.  

На основі аналізу результатів проведеного дослідження 5, с. 201 нами 

зроблено висновок про те, що пізнавальна самостійність є основою 

(«лімітуючим» фактором) формування та розвитку фахових компетенцій 

майбутніх учителів, їх методичної готовності, підвищення якості професійної 

підготовки, розвитку та самоосвіти.  

Аналіз педагогічної теорії та вузівської практики, власний досвід 

методичної підготовки майбутніх учителів біології в НПУ ім.М.П. Драгоманова 

дають підстави для виокремлення ефективних засобів, методів та технологій 

розвитку пізнавальної самостійності студентів: системи самостійних робіт 

(провідний засіб), діяльнісно-орієнтовані тексти, ситуативні задачі, тестові 

завдання, ІКТ, кейс-технології, портфоліо, прийоми інтерактивного та 

проблемного навчання, групова навчальна діяльність, рольові та ділові ігри, 

тренінги,  навчальні дискусії, моделювання, метод проектів та ін. На їх 

реалізацію зорієнтований зміст аудиторної та позааудиторної роботи студентів 

у процесі вивчення методики навчання біології (МНБ) 2, с. 3.  

Таким чином, спосіб організації навчальної взаємодії викладач-студенти 

(а саме субʼєкт-субʼєктна взаємодія) зумовлює цілеспрямований розвиток 

досліджуваної багатокомпонентної якості.  

Особлива роль у становленні субʼєктної позиції студентів належить ІКТ, 

саме тому в умовах нового інформаційного суспільства, коли відбувається 

бурхливе впровадження у навчальний процес сучасних інформаційних 

технологій, проблема розвитку пізнавальної самостійності активно 



переосмислюється. Дослідники виокремлюють інформаційно-пізнавальну 

самостійність студента, яка характеризується його «готовністю самостійно 

здійснювати пізнавальну діяльність, а також діяльність, повʼязану з пошуком, 

аналізом, синтезом та переробкою інформації, спрямовану на професійний 

саморозвиток, самореалізацію та самовизначення в умовах стрімкого зростання 

обсягу інформації та удосконалення технологій» 3, с. 46. 

Результати проведеного дослідження  5, с. 202 переконливо довели 

залежність між рівнем розвитку пізнавальної самостійності студентів-біологів 

та організацією самостійної роботи з МНБ   з одного боку, а з іншого  між 

рівнем розвитку пізнавальної самостійності та результативністю провідної 

форми підготовки майбутніх учителів (самостійної роботи).  

Висока результативність та ефективність самостійної роботи з МНБ є 

результатом успішно упровадженого у процес методичної підготовки 

майбутніх учителів біології авторського навчально-методичного забезпечення 

4, с. 226: збірника завдань для самостійної роботи студентів (Цуруль О.А., 

2010), хрестоматії (Цуруль О.А., 2007) та тестових  завдань (Цуруль О.А., 

2010).  

Напрямки подальших досліджень проблеми повʼязані, на нашу думку, з 

вивченням особливостей розвитку пізнавальної самостійності майбутніх 

учителів біології у процесі їх методичної підготовки в умовах упровадження 

ІКТ, під час педагогічної практики та організації науково-дослідницької роботи 

з МНБ. 
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