
 
Професійна освіта і навчання особистості: вітчизняний та зарубіжний досвід 

 

Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи 

 
221 

 

МЕХЕД ОЛЬГА, МІРОШНИК ВЛАДИСЛАВА 
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ  

ТА ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 

Зміни, що мають місце у сучасній системі освіти, зумовлюють необхідність трансформації сус-

пільної і педагогічної свідомості, зміни ставлення до методологічних засад, цілей і цінностей освіти. 

Загальновідомо, що зміст і методи пізнання визначаються метою опанування здобувачами освіти пев-

ної сукупності знань, умінь і навичок і, відповідно, на їх основі – засвоєння соціального досвіду по-

передніх поколінь [4]. Провадження професійної діяльності вчителя передбачає соціально-педагогічну 

складову, що є важливою і для вчителя біології та основ здоров’я. Процес підготовки майбутнього вчи-

теля біології та основ здоров’я до соціально-педагогічної діяльності під час навчання у закладі вищої 

освіти здійснюється поетапно, причому кожному з етапів властива рівнева характеристика [2, 3]. 

На основі аналізу наукових джерел інформації, власного досвіду роботи, а також результатів до-

сліджень визначено рівні готовності майбутнього вчителя до соціально-педагогічно діяльності: низь-

кий, середній, достатній і високий; відповідно до кожного із рівнів було виділено критерії вивчення 

готовності майбутніх вчителів біології і здоров’я до реалізації функцій соціально-педагогічної діяльності. 

У процесі підготовки майбутніх фахівців-педагогів до професійної діяльності особливе місце 

відведене практичній складовій. Ефективність професійної підготовки учителів біології та основ 

здоров’я залежить від правильності організації і проведення запланованих видів практик, що забез-

печує якісну підготовку та сприяє формуванню необхідних у них практичних умінь і навичок, зокрема 

в питанні провадження соціально-педагогічної діяльності [1, 5].  

Стратегія діагностики стану сформованості готовності майбутніх учителів біології та основ 

здоров’я до провадження соціально-педагогічної діяльності в ході практичної підготовки включала все-

бічну перевірку результатів підготовки [3, 6] в аксіологічно-мотиваційній (вмотивованість до озна-

ченого виду діяльності майбутніх учителів біології та основ здоров’я та ціннісні орієнтації щодо їх 

професійного зростання та розвитку), когнітивно-операційній (володіння майбутніми фахівцями ком-

петентностями, що передбачені освітніми програмами, їх готовність до здійснення професійної діяль-

ності), рефлексивно-креативній сферах (особисті якості майбутнього педагога, рівень розвитку реф-

лексивних і креативних здібностей тощо).  

Таким чином, культура професійної діяльності детермінується певною від сукупністю умов: 

повнота та глибина опанування спеціальних знань, умінь, навичок і рівня розвитку професійної ком-

петентності, для ефективного визначення готовності майбутніх учителів біології та основ здоров’я до 

соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти доцільно використовувати 

рівнево-критеріальний підхід.  
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