
1 

 

 

 

 

КРИТИЧНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ  

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

 

 

 

Тези наукових доповідей 

  



2 

КРИТИЧНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧИХ 

ДИСЦИПЛІН: 

Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 14 

листопада 2018 року/ Укл. О.П. Галай, Т.А. Ляшенко, О.О. 

Яременко-Гасюк,  С.М. Іваненко, Л.В. Петько – К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2018 – 247 с. 

 

 

 До  збірки увійшли матеріали доповідей, де висвітлюються 

питання формування професійної компетенції, особливостей новітніх 

підходів до системи організації навчального процесу в системі вищої 

школи, контролю рівня сформованості компетенції та концепції 

міжкультурної комунікації в сучасній освіті. 

 

Матеріали доповідей учасників конференції подаються в 

авторській редакції 
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Турчинова Г.В. 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 

Дослідженню професійно значущих якостей (ПЗЯ) 

особистості як загального, так і окремих напрямків, присвячені 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних учених в галузі 

психології і педагогіки (О. Брюховецька, Р. Гейзерська, Н. Головач, 

Є. Клімов, Г. Лещенко, М. Лобур, С. Максименко, О. Силкін, 

Є. Тютюнник, М. Федоренко, В.Шадриков, Л. Шеховцева, 

Khakimhan Uspanov, Pierce J. Howard, Jane M. Howard, Roy 

Baumeister, James Marsh  та ін. ). 

Ми розглядаємо формування професійно значущих якостей 

сучасної молоді в період отримання вищої освіти, педагогічної 

зокрема.  

Вченими прийнято виокремлювати ранню юність (від 15 до 

18 років) і пізню юність (від 18 до 23 років). Зазначимо, що для 

даного вікового періоду (17−23 роки) характерна переорієнтація 

життєвих цінностей, відбувається інтенсивний процес соціалізації 

особистості. 

Через що науковці окреслюють такі суперечності, які 

притаманні студентському віку (періоду життя): 1) суперечки 

соціально-психологічного характеру (між розвитком 

інтелектуальних, фізичних сил студента і обмеженістю часу, 

економічними можливостями для задоволення їх потреб та ін.); 2) 

суперечки навчального характеру (прагнення до самостійності у 

виборі знань і формами, методами підготовки фахівця певного 

профілю), 3) суперечки психолого-педагогічного характеру (велика 

кількість інформації, яку отримує студент і відсутність часу для її 

опрацювання, що призводить до поверховості знань) [13]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813030589#!
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Треба наголосити, що на згадану вікову періодизацію 

припадає найбільш активний розвиток інтелектуальних та моральних 

сил молодої людини. Саме в студентському віці молода людина 

знаходиться в пошуку серед категорій добра і зла. Такі моральні 

цінності як «честь» [2; 17; 18], «право», «обов’язок», які 

характеризують особистість, «гостро хвилюють її в юності, причому 

даний період діапазон добра і зла розширюється до критичної межі» 

[1].  

Зрозуміло, що одним із головних завдань університетського 

освітнього простору є створення таких умов, де студент може 

реалізувати і перетрансформувати свій потенціал особистісних 

якостей і здібностей у свої професійні якості (як ми писали раніше, 

відбувається «континіум особистісної динаміки» [6]), що передбачає 

інтеграцію гуманітарних і суто природничих дисциплін (як 

професійного напрямку підготовки), що сприяє формуванню у 

студентів їхнього всебічного наукового світогляду; розумінню 

картини світу, здатності до науково-дослідницької діяльності 

(потреба вивчення сучасних наукових здобутків у природничій 

галузі, а також і в психолого-педагогічній, уміння писати наукові 

доповіді, статті, виступати на конференціях [3; 4; 5]); вихованню 

загальнолюдських цінностей і моральних якостей майбутнього 

випускника закладу вищої освіти. 

Отже, науковці окреслюють такі професійно значущі якості 

для майбутнього педагогічного працівника: доброзичливість, такт; 

товариськість; емоційна стійкість; емпатія; наполегливість; 

самостійність; домінантність; організаторські здібності; соціальний 

інтелект; експресія особи і поведінки; чистота, чіткість і виразність 

мови [13], тоді як в узагальному вигляді  для випускника вищої 

школи професійно значущі якості розподілилися таким чином: 1) 

концентрація і стійкість уваги; 2) здатність правильно орієнтуватися 

в соціальній ситуації, безкорисливість, альтруїзм; 3) переключення і 

розподіл уваги, здатність утримувати в центрі уваги одночасно 



114 

кілька предметів або виконувати одночасно кілька дій; 4) розвиток 

образної і словесно-логічної пам’яті; 5) високий рівень розвитку 

критичного мислення; 6) розвиток логічного мислення; 7) достатній 

розвиток довгострокової і короткострокової пам’яті; 8) 

комунікативні здібності (спілкування і взаємодія з людьми, уміння 

встановлювати контакти); 9) уміння слухати; 10) вербальні здібності 

(уміння говорити чітко, ясно, виразно); 11) ораторські здібності; 12) 

здатність до  

самоконтролю; 13) деонтологічні вміння [13]. 

На спрямованість розвитку комунікативного компоненту ПЗЯ 

студентів наголошує і М. Діденко. Вчена пояснює це тим, що, по-

перше, саме комунікативний компонент за результатами проведеного 

нею факторного  аналізу посів перше місце в ієрархії ПЗЯ, і, по-

друге, на констатувальному етапі дослідження аналіз результатів 

очікування майбутніх менеджерів від професії (за проективною 

методикою) виявив, що більшість респондентів серед найбільших 

труднощів у майбутній роботі вбачають можливі проблеми з 

комунікаціями в колективі, з підлеглими чи керівництвом. 

Відповідно до цього, нами було обрано комунікативний компонент 

ПЗЯ майбутніх менеджерів, як той компонент, вплив на який 

максимально швидко наблизить майбутніх випускників до 

професійного рівня [15, c. 25]. Адаптуючи сказане вище до 

педагогічної професії, проведемо таку паралель: учитель (менеджер) 

– учні (підлеглі) − керівництво (керівництво освітнього закладу). 

Професія вчителя природознавчих дисциплін, як і будь яка 

професія, що пов’язана з педагогічною діяльністю, будує тип 

взаємодії за схемою «людина – людина», де головним виступає 

людський фактор і комунікація, а це, своєю чергою говорить про 

актуальність володіння мовою, зокрема й іноземною, що вимагає 

зараз наше глобалізоване суспільство. Сказане висвітлено нами у 

низці публікацій [7; 8; 9; 10; 11; 12].  
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Тому, пріоритетним стає відкриття спеціальностей, на яких 

відбувається підготовка студентів до викладання природничих 

дисциплін англійською мовою, що є одним із факторів формування 

професійних умінь майбутнього вчителя та його професійно 

значущих якостей  

Про важливість володіння мовою у професійній підготовці 

майбутніх спеціалістів наголошують і наші зарубіжні колеги 

Pierce J. Howard і Jane M. Howard [16] в своєму монографічному 

домслідженні, що додає впевненості і підтримку нашим науковим 

пошукам. 
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Петько Л.В. 

НПУ імені М.П.Драгоманова 

ФІЛЬМИ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У ФОРМУВАННІ ПОІНС ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ-БІОЛОГІВ 

 В умовах сьогодення кафедри іноземних мов (ІМ) 

університетів, які забезпечують іншомовну підготовку студентів, 

чітко усвідомлюють необхідність організації навчання ІМ у контексті 

професії, яку набуває майбутній випускник закладу вищої освіти, 

тобто в ракурсі обраного студентом напрямку підготовки з певної 

галузі освіти (право, економіка, біологія, екологія, психологія, 

педагогіка та ін.).  

 Серед іноземних мов, пріоритетне місце займає англійська 

мова, як міжнародна (глобальна), якою розмовляють в будь-якій 

країні, якою перекладаються науково-дослідні проекти та розробки, 

ведуться перемовини  та ін. Через що, як слушно зауважують 

науковці [7; 8; 9], перед вищою освітою постала необхідність 

організовувати підготовку студентів за двома спеціальностями, як то 

«Біологія та англійська мова», «Хімія та англійська мова», «Туризм  

та англійська мова» та ін. 

 У межах даних тез запропонуємо наше бачення навчання 

майбутніх біологів англійської мови звертаючись до науково-

популярного фільму «Kingdom of Plants: Life In The Wet Zone» 
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