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ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ДО РЕАЛIЗАЦIЇ
СУЧАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛIН
Стаття присвячена модернiзацiї природничо-наукової компоненти змiсту освiти. Розглянуто проблеми, якi виникають на цьому шляху. Звертається увага на необхiднiсть широкого запровадження IКТ при вивченнi природничих дисциплiн. Зазначено на можливiсть
запровадження елементiв синергетичного пiдходу до системи навчального фiзичного експерименту у процесi навчання природничих дисциплiн. Звернуто увагу на використання
двох перцептивних схем психiчного сприйняття дiяльностi суб’єкта пiзнання: основної i
допомiжної.
Ключовi слова: IКТ, природничi дисциплiни, синергетика, навчальний фiзичний
експеримент, реальне i вiртуальне.

Вступ
Модернiзацiя природничо-наукової компоненти змiсту освiти – це вимога
сьогодення [1], загальносвiтова тенденцiя. У зв’язку з цим виникає необхiднiсть адаптацiї вiтчизняної системи освiти до європейського освiтнього
простору, яка пов’язана з цiлою низкою проблем:
• Вивчення природознавства, починаючи з п’ятого класу основної школи передбачає пiдготовку вчителя, який має бути фахiвцем з трьох
наукових галузей: фiзики, хiмiї, бiологiї, а також має володiти вiдповiдними професiйними та експериментальними компетентностями у кожнiй
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з трьох природничих галузей (Природничо-наукова компетентнiсть iндивiда [2]).
• На законодавчому рiвнi зафiксовано й розпочато науково-методичну
розробку варiанту вивчення природничих дисциплiн (фiзики, хiмiї, бiологiї, географiї, астрономiї та екологiї) як єдиного iнтегрованого курсу
«Природничi науки» для 10-11 класiв, якi навчаються за суспiльногуманiтарним профiлем. Саме такi курси дозволяють формувати в учнiв
iнший (iнтегрований) образ свiту, а вiдповiдно й iншi фундаментальнi
структури мислення [3]. А це вимагає пiдготовки вiдповiдного вчителя
природничого напрямку.
• Широке запровадження IКТ в навчальний процес природничих дисциплiн, розробка та створення комп’ютерно-орiєнтованих комплексiв i
комп’ютерно-орiєнтованих засобiв навчання переконливо доводять можливiсть запровадження елементiв синергетичного пiдходу [4] до системи навчального фiзичного експерименту, як досить ефективної методичної системи у процесi навчання природничих дисциплiн.
• У дидактицi й методицi навчання iз зазначеного напрямку чiтко виокремлюються такi компоненти як реальне i вiртуальне [5] (та взаємозв’язок мiж ними), що в цiлому дає пiдстави, на основi посилення ролi
учня як суб’єкта навчання, органiзовувати та проводити навчальновиховний процес з урахуванням самонавчання, саморозвитку та самоосвiти.
Тож метою статтi є дослiдження педагогiчної проблеми пiдготовки майбутнiх учителiв до реалiзацiї сучасної методичної системи навчання природничих дисциплiн.

Основна частина
Проблемам реформування i модернiзацiї вищої освiти, рiзноманiтним
аспектам пiдготовки викладачiв вищої школи, формуванню їх професiйної
компетентностi, майстерностi, професiоналiзму присвяченi працi багатьох вiтчизняних та зарубiжних учених В.П. Андрущенка, I.Д. Беха, В.I. Бондаря,
Н.В. Гузiй, Р.С. Гуревича, I.А. Зязюна, В.Г. Кременя, Н.В. Кузьмiної, В.I. Лозової, В.I. Лугового, О.I. Ляшенка, I.П. Пiдласого, С.О. Сисоєвої, М.I. Сметанського, та iн.
Питання розвитку компетентнiсного пiдходу у сучаснiй системi пiдготовки вчителя до використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в
навчальному процесi знайшли своє висвiтлення у працях, В.Ю. Бикова,
С.П. Величка, Б.С. Гершунського, А.М. Гуржiя, М.I. Жалдака, Ю.О. Жука,
В.М. Монахова, Н.В. Морзе, О.В. Овчарук, та iн.
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В умовах розвитку суспiльства, значного збiльшення об’єму iнформацiї
необхiдно радикально оптимiзувати пiзнавальну дiяльнiсть молодих людей
на стадiї їхнього навчання. Останнє викликало потребу в учителях, здатних
опановувати найсучаснiшi досягнення науки та сформувати в учнiв специфiчнi навички пiзнавальної дiяльностi.
Майбутнiй учитель природничих дисциплiн, в умовах переходу до iнформацiйного суспiльства, має не лише освоювати й застосовувати, а й виробляти
знання. Власне це природно що у людини, яка добре засвоїла певнi знання,
виникає потреба подiлитись ними з iншими. Цьому багато прикладiв в iнформацiйному Iнтернет-просторi. Основнi знання i вмiння для цього студенти
педагогiчних ВНЗ отримують пiд час вивчення технiчних засобiв навчання. А на лабораторних i практичних заняттях з фiзики, хiмiї та бiологiї
вони мають оволодiвати технологiєю створення комп’ютерно-орiєнтованих
дидактичних засобiв навчання – носiїв iнформацiї: вiдеоверсiй навчального
експерименту; елементарного навчального (в тому числi iнтерактивних посiбникiв, моделюючого i мультимедiйного) та контролюючого програмного
комп’ютерного забезпечення. За цих обставин у процесi розробки i створення нових засобiв експериментування, поєднаного у виглядi засобiв IКТ i
навчального фiзичного експерименту, привноситься сучасне, нове бачення
iнтегрованого взаємозв’язку реального i вiртуального навчального експерименту. На сьогоднi будь-якi демонстрацiї з природничих дисциплiн не можуть
бути реалiзованими абсолютно без засобiв IКТ.
При запровадженнi засобiв IКТ у навчальний процес необхiдно звернути
увагу на використання двох перцептивних схем (схем психiчного сприйняття)
дiяльностi суб’єкта пiзнання: основної i допомiжної. Основна схема пов’язана
з дiяльнiстю спрямованою на формування фахових предметних, а допомiжна – на формування IКТ-компетентностей. Цi двi перцептивнi схеми мають
знаходитись у дiалектичнiй єдностi. Особливо це важливо для майбутнього
фахiвця – вчителя. Адже вiн у своїй подальшiй професiйнiй дiяльностi має
використовувати цi обидвi схеми, якi, в залежностi вiд поставлених задач,
можуть помiнятись мiсцями: допомiжна, в одному випадку, може виконувати роль основної i навпаки. Але у кожному конкретному випадку допомiжна
схема не повинна переважувати основну. Наприклад, пiдготовка презентацiї
(як допомiжна схема перцептивної дiяльностi) при вивченнi студентом фiзичного явища, або закону (основної схеми перцептивної дiяльностi) не має
бути перевантаженою спецiальними ефектами. Вони можуть забрати значно
бiльше часу анiж вивчення самого фактичного матерiалу. I навпаки, презентацiя студента при захистi курсової або дипломної роботи (основної схеми
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перцептивної дiяльностi) має на метi якомога яскравiше висвiтлити результати своєї роботи (як допомiжної схеми перцептивної дiяльностi).
Результати попереднього теоретичного аналiзу навчальних планiв i програм пiдготовки майбутнiх вчителiв природничих дисциплiн свiдчать про те,
що основнi принципи формування предметних та IКТ- компетентностей в них
реалiзуються недостатньо.
Актуальнiсть вирiшення цiєї проблеми на сьогоднi зумовлюється й загостренням низки суперечностей:
• мiж потребою вивчення природничих дисциплiн (фiзики, хiмiї, бiологiї, географiї, астрономiї та екологiї) як єдиного iнтегрованого курсу
i вiдсутнiстю фахової пiдготовки вiдповiдного вчителя природничого
напрямку, який мав би володiти вiдповiдними професiйними та експериментальними компетентностями у кожнiй з цих природничих галузей;
• мiж значенням формування знань, умiнь i навичок з природничих дисциплiн при проведеннi навчального експерименту для вирiшення завдання
забезпечення фундаментальностi освiти й недостатньою теоретичною i
практичною розробкою експериментальної пiдтримки вивчення природничих дисциплiн, в тому числi iз запровадженням засобiв IКТ, при
навчаннi студентiв педагогiчних унiверситетiв.
• мiж необхiднiстю формування моделi сучасного вчителя, обумовленою
неперервним розвитком суспiльства, i практикою сьогодення пiдготовки
таких фахiвцiв.
• мiж необхiднiстю виведення авторитету професiї вчителя природничих
дисциплiн на якiсно-новий професiйний рiвень i реально iснуючими умовами та цiннiсними характеристиками даного спецiалiста у нашiй державi.

Висновки
У закiнченнi наводяться висновки з даного дослiдження i стисло подаються перспективи подальших розвiдок у цьому напрямку.
Подiбно тому як iнтеграцiя природничих наук призвела до якiсного стрибку в технологiях – нанотехнологiям, вивчення єдиного iнтегрованого курсу
«Природничi науки» в освiтi має на метi формування в учнiв всебiчного
образу свiту, а вiдповiдно й бiльш загальних фундаментальних структур мислення. А розв’язання вище зазначених протирiч i є тим джерелом руху,
збудником змiн, що дозволить радикально оптимiзувати пiзнавальну дiяльнiсть молодих людей на стадiї їхнього навчання.
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Preparing future teachers for the implementation of the modern
methodological system of teaching natural disciplines
The article is devoted to the modernization of the natural science component
of the content of education. The problems arising along this path are considered.
Attention is drawn to the need for the widespread adoption of ICT in the study
of natural disciplines. The possibility of introducing elements of a synergistic
approach to the system of educational physical experiment in the process of teaching natural subjects is shown. Attention is drawn to the use of two perceptual
schemes of mental perception of the activity of the subject of cognition: primary
and secondary.
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