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Выводы и перспективы дальнейших разработок в данном на-
правлении. Очевидно, что трансформации в образовательной среде 
положительно влияют на рост профессионализма педагогических 
кадров, а успех инновационной деятельности школ зависит от сфор-
мированности проектировочных умений педагогического состава. 
Знание критериев оценки педагогических достижений позволит 
учителям совершенствовать свою деятельность, способствуя их про-
фессиональному росту. Не случайно защита проектной разработки, 
позволяющей педагогу продемонстрировать собственные наработ-
ки, степень владения современными методами, опыт проектирова-
ния, эффективность его деятельности, является формой аттестации 
работника. Умение использовать проектные технологии является по-
казателем высокой квалификации преподавателя, владения им про-
грессивной методики обучения и развития учащихся.
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В статье раскрыта суть понятия „методическая подготовка”, 

проанализированы взгляды ученых на методику как науку, обосно-
вано значение методической подготовки в профессиональной подго-
товке будущих учителей биологии. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 
важливими науковими або практичними завданнями. Сьогод-
ні в умовах формування нової філософії освіти, реформування ві-
тчизняної системи освіти та її інтеграції до європейського освіт-
нього простору вимагає перегляду якість професійної підготовки 
фахівців різних напрямів і галузей знань. У Національній доктрині 
розвитку освіти в Україні зазначено, що підготовка педагогічних 
працівників є „важливою умовою модернізації освіти” [18, с. 5]. Од-
ним із основних завдань розвитку педагогічної освіти є приведен-
ня змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, 
інформаційно-технологічної, практичної та соціально-гуманітарної 
підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників до 
вимог інформаційно-технологічного суспільства та змін, що відбу-
ваються у соціально-економічній, духовній та гуманітарній сфері, у 
дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах [17]. 
Зокрема повторний перехід до 11-річного терміну навчання в за-

гальноосвітній школі, профілізація старшої школи, стрімкий розви-
ток навчальних закладів нового типу (гімназій, ліцеїв, колегіумів), 
необхідність урахування в навчальному процесі індивідуальних 
освітніх траєкторій учнів, застосування інноваційних педагогічних 
технологій, використання електронних засобів навчання передбача-
ють суттєве вдосконалення методичної підготовки учителів біології.
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Значною мірою це стосується методичної освіти майбутніх педаго-
гів у вищих навчальних закладах, основним завданням якої є засвоєння 
студентами наукових знань про закономірності навчання, розвитку та 
виховання у шкільному курсі біології, а також формування у них умінь і 
навичок практичного їх застосування у навчально-виховному процесі.
Однак, як свідчить практика, до цього часу не зникли суперечки 

щодо важливості методичної підготовки майбутніх учителів, внаслі-
док чого у вищих навчальних закладах їй не надають належної уваги. 
Таким чином, існує певна невідповідність між соціальним значенням 
методичної підготовки педагогів і станом теоретичного розроблення 
цієї проблеми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат-
ковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор. 
Методологічний базис професійної підготовки педагогічних кадрів 
розкрито в наукових дослідженнях В. Андрущенка, Н. Бібік, В. Бон-
даря, С. Гончаренка, І. Зязюна, В. Кременя, В. Лугового, Н. Ничкало, 
О. Савченко, С. Сисоєвої та ін.
Загальні питання професійної підготовки педагогів розглянуто 

в наукових працях О. Абдуліної, С. Архангельського, А. Алексюка, 
Ю. Бабанського, В. Бєлозерцева, В. Беспалька, В. Бондаря, М. Кларіна, 
Н. Кузьміної, О. Мороза, І. Підласого, В. Сластьоніна, Н. Хмеля та ін.
Проблема професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів 

різнобічно висвітлена в наукових дослідженнях О. Абдуліної, І. Богда-
нової, А. Бойко, О. Глузмана, В. Гриньової, М. Євтуха, В. Кузя, В. Ло-
зової, В. Розова, В. Сластьоніна, В. Мадзігона, О. Пєхоти, О. Савченко, 
В. Семиченко, Л. Хомич, А. Щербакова, М. Ярмаченка та ін.
Методичну підготовку майбутніх учителів природничих дис-

циплін досліджували К. Авраменко, Н. Буринська, А. Грабовий, 
М. Гриньова, Н. Чайченко, Г. Чернобельська, О. Ярошенко. 
Окремим питанням методичної підготовки майбутніх учителів-

біологів у вищих навчальних закладах присвячені праці науковців 
Т. Буяло, В. Вербицького, Г. Жирської, О. Іванців, В. Куйбіди, Н. Мі-
щук, І. Мороза, А. Степанюк, Я. Фруктової, О. Цуруль та ін. Проте 
комплексні дослідження системи методичної підготовки майбутніх 
учителів біології в Україні відсутні.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 
котрим присвячується означена стаття. На сьогодні в науковій лі-
тературі немає чіткого визначення поняття „методична підготовка”, 
розуміння важливості методичної освіти в професійному становлен-
ні майбутнього педагога, не згасає полеміка щодо виокремлення ме-
тодики навчання біології як самостійної науки.

Формулювання цілей статті (постановка завдань). Мета статті 
– обґрунтувати значення методичної підготовки в процесі професійно-
го становлення майбутнього вчителя біології, розкрити її сутність.
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Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунту-
ванням отриманих результатів. З метою кращого розуміння понят-
тя „методична підготовка майбутніх учителів біології” розглянемо 
його через розкриття сутності таких дефініцій, як „підготовка”, „ме-
тодика”, „методичний (-а, -е, -і)”.
У тлумачному словнику вказано, що термін „підготовка” має два 

значення: по-перше, забезпечення здійснення, проведення, існуван-
ня чогось, завчасно роблячи, готуючи для цього все необхідне (на-
приклад, підготовка до педагогічної діяльності – Н. Г.); по-друге, 
це запас знань, навичок, досвід і т. ін., набутий у процесі навчання, 
практичної діяльності [1, с. 767]. Таким чином, підготовку можна 
трактувати як процес і результат навчання.
Проте, на думку В. Лугового, незважаючи на широкий вжиток, 

педагогічне поняття „підготовка” до цього часу має ознаки нечіт-
кості визначення [12]. Зокрема, А. Цина під час аналізу сутності 
цього концепту розглядає його у вигляді ієрархії структури загаль-
них, особливих і одиничних ознак відповідно до наукових дослі-
джень К. Платонова [22]: поняття „підготовка” як одиничне щодо 
особливого поняття „формування”, яке за ієрархією охоплюється 
змістом загального поняття „розвиток” [27, с. 285]. В. Моргун під-
готовку в процесі становлення особистості розуміє як „незаверше-
ність розвитку, появу особистісних новоутворень, вдосконалення, 
тобто нескінченність процесу розвитку особистості в онтогенезі” 
[14, с.29]. 
У контексті нашого дослідження підготовка майбутніх учителів 

біології передбачає засвоєння нових фундаментальних, спеціальних, 
психолого-педагогічних та методичних знань, формування відповід-
них умінь, удосконалення професійних якостей та ін. 
Професійне становлення майбутніх педагогів у вищому навчально-

му закладі безпосередньо залежить від їхньої професійної підготовки. 
У наукових дослідженнях можна побачити різні підходи до розу-

міння поняття „професійна підготовка” та виокремлення її складових. 
Учені-педагоги ототожнюють професійну підготовку з професійною 
освітою, яка є результатом засвоєння знань і вмінь та формування 
необхідних особистісних професійних якостей, що необхідні май-
бутньому вчителю для професійної діяльності. 
За словами Н. Ігнатенко, професійна підготовка майбутніх учите-

лів – це „сукупність психологічних і моральних якостей особистості, 
обсяг знань, умінь і навичок, оволодіння якими дає можливість фа-
хівцям забезпечувати навчання дітей відповідно до вимог Державно-
го стандарту...” (у нашому випадку – Державного стандарту базової і 
повної середньої освіти – Н. Г.) [7, с. 46].
В. Семиченко обґрунтовує розуміння професійної підготовки 

як процесу професійного становлення майбутніх фахівців; мети й 
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результату діяльності ВНЗ; сенсу включення студента у навчально-
виховну діяльність [25].
Т. Садова на основі системного підходу сформулювала таке 

визначення: „Професійно-педагогічна підготовка – це система 
взаємопов’язаних і взаємодіючих структурних і функціональних 
компонентів, сукупність яких забезпечує достатній рівень готовності 
студентів до майбутньої професійної діяльності” [24, с. 168]. 
Науковці мають різні погляди на складові професійної підготовки 

майбутніх учителів, як-от: фундаментальна, психолого-педагогічна, 
методична, інформаційно-технологічна, практична та соціально-
гуманітарна підготовка [17]; соціально-економічна, загально-
культурна, спеціальна, педагогічна та методична [23]; соціально-
гуманітарна, профільна, психолого-педагогічна та методична [13]; 
соціально-гуманітарна, українознавча, психолого-педагогічна, ме-
тодична [7]; суспільно-політична (культурологічна), профільна, 
психолого-педагогічна, методична [30] та ін. 
З огляду на вищезазначене можна зробити висновок про єдність 

поглядів учених щодо виокремлення у професійній підготовці мето-
дичної складової.
Оскільки прикметник „методичний” походить від слова „методи-

ка”, то необхідно з’ясувати сутність цього поняття. 
Слово „методика” походить від грецького methodike, яке трак-

тують як: 1) сукупність методів, прийомів практичного виконання 
чого-небудь (наприклад, методика наукового дослідження); 2) розділ 
педагогіки, що вивчає методи викладання навчальних предметів, а 
також підручник, де ці методи описуються [19, с. 382]. 
У тлумачному словнику подано подібне визначення: 1) сукуп-

ність взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного проведен-
ня будь-якої роботи; 2) вчення про методи викладання певної науки, 
предмета [1, с. 522]. Відповідно до другого значення терміна мето-
дисти – це фахівці з методики викладання якого-небудь предмета 
[19, с. 382; 1, с. 522].
Аналіз наукових праць, зокрема провідних учених-методистів, 

дав змогу виокремити низку визначень методики як науки. Так, ака-
демік С. Гончаренко зазначає, що „методика конкретного навчаль-
ного предмета – це галузь педагогічної науки, що досліджує зміст 
навчального предмета й характер навчального процесу, який спри-
яє засвоєнню учнями необхідного рівня знань, умінь та навичок, 
розвитку мислення школярів, формуванню світогляду і виховання 
якостей громадянина своєї країни [3, c. 3]. За словами науковця, 
методика „...безпосередньо прокладає міст від теорії до практики. 
Вона поєднує знання конкретної науки і психології людини, яка 
розвивається, зі своїми специфічними законами, виробляє методи 
і прийоми найбільш раціонального навчання школярів з тим, щоб 
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досягти засвоєння ними знань і розвитку їх пізнавальних здібно-
стей” [4, c. 11].
Цікавим є трактування Я. Мамонтова, за яким „методика – біотех-

нічна наука („біо-”, тому що має справу з живою людиною, „техніч-
на”, оскільки вивчає технічні форми педагогічного процесу – Н. Г.) 
про зміст та технічні форми педагогічного процесу в їх спеціальних 
рисах (урахування специфіки навчального предмета – Н. Г.)” (цит. за 
[21, с. 39]). 
У науковій літературі донині тривають дискусії щодо статусу ме-

тодики як самостійної науки. Проте С. Гончаренко стверджує, що у 
серйозних учених не виникало і не виникає сумнівів щодо важливос-
ті методики як науки [3, с. 2]. 
В. Пилипчук, порівнюючи дидактику та методику навчання, кон-

статує, що змістом навчання в дидактиці є взаємопов’язана діяль-
ність учителя та учня, а в методиках – взаємодія викладання, учіння 
і змісту навчального матеріалу. З огляду на методологічні позиції 
С. Гончаренка, Г. Саранцева та результати власних наукових пошуків 
він подає методику навчання предмета як „самостійну педагогічну 
наукову галузь, що системно структурована предметною освітою, 
навчанням, вихованням і розвитком учнів” [21, с.40].
Теоретичний аналіз наукових джерел методистів-біологів дав 

змогу з’ясувати розуміння поняття методики біології. 
Так, М. Верзилін та В. Корсунська, автори підручника, за яким 

навчалися цілі покоління вчителів, подають таке визначення: „Мето-
дика викладання біології – це наука про систему навчання і вихован-
ня, зумовлену особливостями шкільного предмета [2, с. 5]. 
Проте сам термін „методика викладання” є не зовсім правильним, 

адже навчальний процес охоплює „... не лише викладання матеріалу 
вчителем, а й учіння учнів, причому як єдиний процес оволодіння 
навчальним предметом” [3, с. 3]. Тому в сучасній педагогічній науці 
вживають поняття „методика навчання”, хоча іноді трапляється і за-
старіле „методика викладання”.
В. Шулдик пропонує таке визначення: „Методика викладання 

біології – це наука про систему навчання, виховання і розвитку, зу-
мовлена особливостями шкільного предмета” [28, с. 7]. Аналогіч-
не тлумачення подано в дисертаційному дослідженні Л. Орлової 
[20, с. 128].
У сучасному навчальному посібнику із загальної методики навчан-

ня біології за редакцією І. Мороза вказано, що методика навчання біо-
логії – це „наука про систему навчання й виховання учнів, зумовлена 
особливостями вивчення шкільного курсу біології” [6, с. 5]. 
Похідним від слова „методика” є концепт „методичний”, який у 

словнику іншомовних слів тлумачать як: 1) той, що стосується ме-
тодики (наприклад, методичний посібник); 2) планомірний, послі-
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довний; 3) рівномірний [19, с. 382]. Хоча для пропонованої роботи 
актуальною є перша дефініція, не варто відкидати й інші, адже вони 
також деякою мірою характеризують методику як науку. Наприклад, 
вислів „методично правильне проведення уроку” може означати 
не лише організацію навчання за вимогами методичної науки, але 
й планомірний, послідовний і систематичний процес реалізації за-
вдань навчання, виховання та розвитку на уроці біології.
Теоретичний аналіз педагогічної та методичної літератури дав 

змогу визначити найбільш поширені термінологічні словосполу-
чення зі словом „методичний”: методична підготовка, методичні 
знання, методичні уміння, методичні прийоми, методична культу-
ра, методична рефлексія, методичне мислення, методична інтуїція, 
методичні завдання, методична робота, методична компетентність; 
методичні розробки, методична література, методичні рекомендації, 
методичні посібники, методичні вказівки та ін.
У контексті проведеного дослідження найбільший інтерес викли-

кає поняття „методична підготовка”.
Цілком погоджуємося із твердженням І. Мороза про те, що „у про-

фесійній підготовці вчителя біології у вищій педагогічній школі провід-
ну роль відіграє методична підготовка, впродовж якої закладається сис-
тема науково-методичних знань та вмінь випускників, яка забезпечує їх 
творчу педагогічну діяльність після закінчення вузу” [16, с. 226].
На думку Н. Морзе та М. Криловця, методична підготовка сту-

дентів є однією з найважливіших ланок загальної професійної під-
готовки вчителя і утворює систему формування його методичної 
культури [9; 15].
С. Стрижак розглядає методичну підготовку як завершальний 

етап професійної підготовки вчителя у педагогічному навчальному 
закладі, що базується на основних положеннях дидактики, відпо-
відає рівневі розвитку сучасної педагогічної науки і практики [26]. 
Цю позицію підтримує О. Коваленко, яка відзначає, що методич-
на підготовка – це завершальний етап цілісного процесу форму-
вання особистості майбутнього спеціаліста; процес, який інтегрує 
соціально-гуманітарну, природничонаукову, психолого-педагогічну, 
загальнопрофесійну і спеціальну (галузеву) підготовки і спрямова-
ний на оволодіння технологією педагогічної діяльності [8].
За словами Н. Морзе, методичну підготовку в педагогічному 

університеті розглядають як прикладну професійну складову сис-
теми професійної педагогічної освіти [15, с. 150]. Л. Михайличен-
ко вважає, що методична складова синтезує професійну підготовку 
[13, с. 38].
Науковець О. Ярошенко стверджує, що „методична підготовка 

майбутнього вчителя – це синтез теоретичних знань, практичних дій 
та елементів творчої діяльності” [29, c. 73].
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Учений-методист Л. Орлова констатує, що „методична підготов-
ка завжди вважалася основною частиною професійної підготовки 
вчителя біології в педвузі і полягала в цілеспрямованому навчанні 
студентів ефективних способів трансляції навчального біологічного 
матеріалу” [20, c. 6]. 
В. Прокопчук зазначає, що „методична освіта допомагає сту-

дентам оволодіти теоретичними питаннями викладання предмета 
та практичними вміннями вчительської діяльності. Вона завер-
шує процес формування вчителя-предметника в стінах вузу, в ній 
сфокусовано соціальну, педагогічну та психологічну освіту. Отож 
якість методичної освіти визначається всією системою роботи вузу” 
[23, c. 140].
Узагальнюючи сказане вище, можна зробити висновок про важ-

ливе значення методичної підготовки майбутніх учителів біології як 
завершального етапу системи професійної підготовки студентів, яка 
водночас синтезує всі її складові, забезпечуючи формування мето-
дичної культури майбутнього педагога. Методична підготовка май-
бутніх педагогів передбачає знання базової науки (біології) та інших 
природничих наук, мети і завдань шкільного курсу біології, змісту 
шкільних програм і підручників, форм, методів, методичних прийо-
мів і засобів навчання та ін., уміння використовувати ці знання на 
практиці, формування методичної компетентності майбутнього вчи-
теля біології.
Проте результати проведеного дослідження дають підстави 

стверджувати, що, незважаючи на важливість методичної складової 
у професійній підготовці майбутнього педагога, значення методич-
ної підготовки студентів у вищій школі недооцінюється.
Зокрема, у вищих навчальних закладах спостерігається примен-

шення, а часом повне ігнорування методики викладачами фахових 
дисциплін. Наприклад, В. Лотоцький висловлює таку думку: „із двох 
головних складових вчителя математики: математична та методич-
на підготовка — університет в найбільшій мірі повинен забезпечи-
ти першу з них, а з другої дати основні ідеї загального характеру, 
бо кожен вчитель в залежності від класу і профілю школи, де він 
працює, формує свою власну методику, яка дозволяє йому найбільш 
ефективно вчити дітей математиці, і робиться це на основі власного 
досвіду (якщо при цьому, зрозуміло, є глибоке і ґрунтовне розуміння 
самої математики, бо, щоб щось ефективно викладати, треба його 
добре знати самому)” [11, c. 116-117].
У багатьох викладачів аналогічне ставлення і до власної методи-

ки навчання дисципліни. Підтвердженням нашої думки є висловлен-
ня В. Кузя: „...підготовку учителів готують висококваліфіковані фа-
хівці, кожний у своїй галузі, у своїй царині. Вони – автори наукових 
статей, посібників, у яких чітко окреслюють свою наукову позицію, 
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але це – викладачі, які переважно не мають ніякої педагогічної осві-
ти”. Учений особливу увагу нинішніх педагогів звертає на позицію 
С. Гессена, згідно з якою у вищій школі має бути нероздільна єдність 
викладання і дослідження, тобто викладач не викладає свій предмет, 
а висловлює публічно свої наукові погляди” [10, с. 34]. 
Так, К. Лінней прекрасно справлявся з обов’язками викладача, 

проявивши не лише блискучі знання ботаніки, але й неабиякі пе-
дагогічні здібності. Його дуже поважали студенти. Лекційний курс 
вчений поєднував з ботанічними екскурсіями, самостійними спосте-
реженнями у природі [5].
За словами С. Гончаренка, викладачі вищої школи „... одночасно 

працюють у трьох різних галузях: базовій (природнича, математич-
на, технічна, історична), науці, в методиці і в навчанні. Як учені-
дослідники, вони виробляють нове наукове знання, як методис-
ти – організовують навчальний процес і здійснюють дидактичну та 
методичну інтерпретацію наукового знання, як педагоги – передають 
наукову інформацію учням і студентам” [3, c. 5].
Наведені твердження передусім стосуються вчених-методистів.
З огляду на це викладачі методики навчання біології мають не 

лише показати приклад методично правильного проведення лекцій-
них і лабораторно-практичних занять та ін., а й водночас висловлюва-
ти під час викладання дисципліни власні наукові погляди, нові ідеї, ав-
торську позицію, розповідати про свої дослідження у цій галузі, тобто 
навчати на власному науковому досвіді. На наше переконання, тільки 
за таких умов вивчення методики викладання буде ефективним, що 
сприятиме підвищенню якості методичної підготовки студентів. 
Не заперечуючи надзвичайну важливість знання майбутніми вчи-

телями фахових дисциплін, ми поділяємо погляд С. Стрижак про по-
глиблення методичної складової професійної підготовки вчителів, 
створивши науково-методичний блок, основою якого є поєднання 
фахової та методичної підготовки майбутнього педагога [26]. 
Висновки і перспективи подальших розвідок. Методична підго-

товка студентів є однією з найважливіших ланок професійної під-
готовки майбутніх педагогів. Вона передбачає засвоєння методичних 
знань, розвиток методичних умінь, формування методичної культури 
студентів-біологів. Методична складова професійної освіти є своє-
рідним містком між педагогічною теорією і практикою, що сприяє 
професійному становленню майбутніх учителів біології. 
Методика як наука в сучасних умовах набуває особливого значен-

ня, оскільки методично правильно побудований навчально-виховний 
процес у вищій школі забезпечує краще опанування студентами сво-
єї професії. Тому викладачам вищих навчальних закладів необхідно 
надзвичайно серйозно ставитися до методичної підготовки.
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Перспективи подальших досліджень вбачаємо в обґрунтуванні 
системи методичної підготовки майбутніх вчителів біології, розро-
бленні професіограми сучасного вчителя біології, конструюванні 
структурно-функціональної моделі методичної підготовки вчителів 
біології, оновленні змісту дисципліни „Методика навчання біології” 
та ін.
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В статье анализируются предпосылки и процесс внедрения 

кредитно-модульной системы организации учебного процесса в выс-
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