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Теоретичні педагогічні знання передбачають зміст психолого-
педагогічних знань, визначених навчальними програмами. 

Практичні уміння – це сукупність послідовно розгорнутих дій, 
що ґрунтуються на теоретичних знаннях. Частина цих дій може бути 
автоматизованою (навички). 

Професійна компетентність викладача обумовлює його 
педагогічну майстерність. Значущість педагогічної компетентності 
для педагогічної діяльності зумовлюється її функціями. До них 
належать такі функції: 1) педагогічного самовизначення; 
2) педагогічного самомотивування; 3) педагогічного самонавчання та 
самовдосконалення; 4) педагогічної самореалізації; 5) педагогічної 
самопрофілактики та самореабілітації. 

Врахування цих даних функцій у процесі формування 
педагогічної компетентності забезпечить успішне вирішення мети і 
завдань професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Отже, здійснюючи теоретичний аналіз сучасного стану 
дослідження проблеми формування професійної компетентності 
можна стверджувати, що поняття «професійна компетентність» не 
чітко викладено у вітчизняній літературі, тому й потребує 
подальшого ретельнішого вивчення. Розглянута проблема є 
актуальною і нині невирішеною. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧОГО ПРОФІЛЮ 
Сучасні дослідження [1; 2, c. 103] дозволяють стверджувати про 

тенденцію до подальшого зменшення бажання молоді вступати на 
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навчання за природничими спеціальностями, а також на зростаючий 
попит на фахівців природничого профілю в Україні та світі. 

Водночас, характеризуючи сучасну систему вищої освіти 
України, зазначимо, що її зміст впливає на якість підготовки 
майбутніх фахівців природничого профілю. Тому формування змісту 
освіти майбутніх учителів природничих дисциплін викликає привід 
для дискусій, з огляду на те, що стан їхньої підготовки бажає бути 
кращим з-за порушення єдності у підготовці вчителя-біолога, 
вчителя-хіміка та його готовності до викладання навчальної 
дисципліни в закладах середньої освіти. 

На нашу думку, до нового змісту університетської природничо-
географічної освіти, який має будуватися на компетентнісно 
діяльнісному підході з урахуванням культурологічного (тобто 
виділяється предметна галузь, у нашому випадку, – мова, на якій 
зосереджується увага [6; 7; 8; 9]), особистісно-орієнтованої освіти, 
треба вводити навчання студентів викладанню дисциплін 
природничого циклу іноземною мовою, зокрема англійською. 

Такі зміни в університетській освіті окреслюються сучасними 
глобалізаційними викликами. 

Звернемо увагу і на те, що збільшення годин на самостійну та 
індивідуальну роботу студентів, сприймається викладачами, як 
скорочення аудиторного навантаження (годин), що фактично не 
виконується, і через це не реалізовується потенціал самостійної 
роботи студента, на що ми акцентували увагу в навчально 
методичних посібниках для підготовки студентів до вступу до 
магістратури і монографії [3; 4; 10; 11], де запропоновано 
методологічні прийоми самостійної роботи та розроблено систему 
контроля за якістю виконання завдань. 

Наголосимо, що правильно організована самостійна робота 
пов’язана також і з реалізацією творчого потенціалу кожного 
студента, розвитком його здатностей до дослідницької діяльності [9], 
що залишається ще серйозною проблемою, зважаючи на те, що 
професійна діяльність майбутніх фахівців природничого профілю 
тісно пов’язана з практично-експериментальною роботою. 

У колі окресленого вище, наведемо зразок Паспорту 
спеціальності 13.00.02 − теорія та методика навчання (біологія) [5], 
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представленого для пошукачів наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук: 

I. Формула спеціальності: Галузь педагогічної науки, що 
досліджує теоретичні та методичні основи формування змісту, 
визначення завдань і методів навчання біології, організацію процесу 
навчання біології в середній і вищій школі. Напрями досліджень із 
цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками. Їх 
наявність в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є 
обов’язковою умовою для цієї спеціальності. 

Класифікаційні ознаки спеціальності: 1) за рівнем організації 
педагогічного процесу: шкільна освіта, позашкільна освіта, 
професійно-технічна освіта, вища освіта; 2) за об’єктами 
педагогічного впливу: учні, майбутні вчителі; 3) за структурною 
складовою педагогічної науки: часткова дидактика; 4) за галузевою 
складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки спеціалістів): 
предметна педагогічна освіта: навчання біології; 6) за характером 
досліджень: прикладні; 7) за психофізичним станом суб’єктів освіти: 
суб’єкти освіти в нормі; суб’єкти освіти з особливими потребами. 

II. Напрями досліджень: 1. Розвиток теорії та методики 
навчання біології в Україні і у світі. 2. Мета, завдання та методичні 
засади навчання біології в сучасних умовах. 3. Концептуальні засади 
реалізації змісту та сучасних підходів до формування біологічних 
знань учнів і студентів. 4. Педагогічна взаємодія об’єктів і суб’єктів 
біологічної освіти. 5. Принципи організації навчання біології в 
середніх і вищих навчальних закладах. 6. Модернізація й адаптація 
форм, методів і засобів навчання біології. 7. Методика 
компетентнісного навчання біології (знання, уміння, способи 
діяльності). 8. Розвиток мислення школярів і студентів у процесі 
навчання біології. 9. Технології вивчення біології у середній і вищій 
школі. 10. Форми організації навчальної діяльності учнів і студентів у 
процесі вивчення біології. 11. Методично-організаційні засади 
реалізації мети та завдань профільного навчання біології учнів у 
старшій школі. 12. Моніторинг, контроль і оцінювання навчальних 
досягнень з біології. 13. Методика позакласної роботи з біології. 
14. Методика реалізації міжпредметних і внутрішньопредметних 
зв’язків у процесі навчання біології. 15) Зарубіжний досвід навчання 
біології: порівняльний аналіз. 
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Ознайомлення з наведеними вище напрямами досліджень 
переконує нас в тому, що з ними студенти вже стикаються під час 
навчання в бакалавраті і магістратурі. Тому ми підтримуємо тезу 
В. Меняйло стосовно «розвитку природничої освіти у контексті 
актуалізації проблеми дослідницько-інноваційної підготовки 
майбутніх фахівців природничого профілю» [2, с. 100], а це, своєю 
чергою, вимагає володіння іноземною мовою за фахом, де професійна 
лексика доволі складна. Отже, щоб зробити успішну кар’єру після 
закінчення навчання, майбутнім випускникам природничих 
спеціальностей необхідні фундаментальні наукові знання, реальна 
експериментальна практика, сформовані і розвинуті дослідницько-
інноваційні, інформаційні, комунікативні, іншомовні компетентності. 
Тому на базі факультету природничо-географічної освіти та екології 
НПУ імені М. П. Драгоманова запроваджено підготовку вчителя за 
двома фаховими дисциплінами (одна з яких – іноземна мова), 
відносячи ці спеціальності до «немовних»: «Біологія та ІМ», 
«Географія та ІМ», де іноземна мова (англійська) вивчається як 
другий фах.  

Також з метою покращення якості освітнього середовища на 
факультеті природничо-географічної освіти та екології НПУ імені 
М. П. Драгоманова ми намагаємося поповнювати матеріально-
технічне оснащення навчальних лабораторій та кабінетів. 

Підсумовуючи зазначимо, що володіння іноземною мовою 
розглядається нами як один із засобів підвищення якості підготовки і 
виховання майбутніх фахівців природничого напряму підготовки в 
умовах університету, здатних до науково-дослідницької діяльності, 
творчого застосовування у своїй професії сучасні світові наукові 
здобутки і професійного саморозвитку. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Оскільки професійна компетентність передбачає сформованість у 

майбутнього фахівця уміння розмірковувати й оцінювати професійні 
ситуації і проблеми; творчий характер мислення; виявлення 
ініціативи у виконанні професійних завдань; усвідомлене розуміння 
особистої відповідальності за результати праці; здатність до 
управління виробничим колективом; прийняття раціональних рішень 
у вирішенні конкретних завдань і проблем і формується лише у 
відповідній діяльності студентів, то виникає необхідність 
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