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Abstract 

The article reveals the problem of formation of natural science competence of future primary school teachers 

as a pedagogical problem. An interpretation of the concepts of "competence" and "competence" is given. It is noted 

that the competence approach in higher education is aimed at the development and improvement of various types 

of competencies and competencies of the student. In the system of professional training of future primary school 

teachers, a prominent place is given to science education. 

The article presents the structural components of the natural science competence of the future primary school 

teacher: motivational-value, cognitive, activity, operational-reflexive. 

Анотація 

У статті розкривається проблема формування природознавчої компетентності майбутніх учителів по-

чаткової школи як педагогічної проблеми. Подається тлумачення понять «компетенції» та «компетентно-

сті». Зазначається, що компетентнісний підхід у вищій освіті спрямований на розвиток і вдосконалення 

різних видів компетенцій та компетентностей у студента. У системі фахової підготовки майбутніх учителів 

початкових класів чільне місце відводиться природничонауковій освіті. 

У статті подано структурні компоненти природознавої компетентності майбутнього вчителя початко-

вих класів: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, операційно-рефлексивний. 

 

Keywords: competence, competence, competence approach, science competence, future primary school 

teachers. 

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, природознавча компетент-

ність, майбутні вчителі початкової школи. 

 

Постановка проблеми. Якісна освіта – необ-

хідна умова забезпечення сталого демократичного 

розвитку суспільства, консолідації всіх її інститу-

тів, гуманізації соціально-економічних відносин. 

Природознавство як система наукових знань про 

природу, суспільство є складним явищем, яке інте-

рпретується різними сторонами зв’язками. Це ви-

значає його місце в суспільному житті як невід’єм-

ної частини духовної культури людства. 

Нові соціальні реалії та процеси модернізації 

на всіх рівнях освіти в Україні призвели до підви-

щеної уваги до процесу формування природознав-

чої компетентності учнів та студентів, що впливає 

на формування соціальної активної особистості, ро-

звитку її наукового світогляду, нахилів і талантів, 

здатності мислити та знаходити рішення практич-

них та пізнавальних проблем у сфері відносин «лю-

дини і природи». 

Впровадження Державного стандарту почат-

кової загальної освіти в Україні та виокремлення в 

ній природознавчої освітньої галузі висуває перед 

закладами вищої освіти нові завдання щодо вдоско-

налення та підвищення якості професійної підгото-

вки майбутніх учителів початкової школи.  

Тому у системі професійної підготовки вчите-

лів початкових класів в умовах педагогічного за-

кладу вищої освіти важливим є надання ґрунтовних 

знань із природничих наук, які забезпечують ос-

нову для формування природознавчої компетент-

ності майбутнього вчителя початкової школи. 

Мета статті полягає у розкритті проблеми фо-

рмування природознавчої компетентності майбут-

ніх учителів початкової школи. 

Аналіз основних досліджень та публікацій. 
Теоретичним підґрунтям дослідження стали нау-

кові ідеї, представлені в працях О. Абдулліної, О. 

Акімової, С. Гончаренка, Р. Гуревича, І. Зязюна, М. 

Кадемії, А. Коломієць, Н. Кузьміної, С. Сисоєвої та 

ін. Проблемами реалізації компетентнісного під-

ходу в освіті займається багато науковців: А. Бер-

мус, В. Болотов, В. Введенский, Г. Голуб, І. Зимня, 
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Н. Кузьміна, Г. Селевко, А. Хуторський, О. Чура-

кова та ін. Професійна підготовка майбутнього вчи-

теля початкової школи до формування в учнів при-

родничих понять розглядається в наукових публіка-

ціях А. Бальохи, Т. Васютіної, Т. Байбари, Н. Бібік, 

К. Гуз, І. Мозуль, В. Ільченко, Г. Ковальчук, М. 

Скаткіна, Г. Черненко та ін.  

Дисертаційне дослідженнях О. Біди присвя-

чене теоретико-методичним засадам підготовки 

майбутніх учителів до здійснення природознавчої 

освіти в початковій школі, З. Хитрої - підготовці 

майбутнього вчителя початкової школи до форму-

вання в учнів цілісної картини світу, Г. Тарасенко - 

формування в молодших школярів естетичного ста-

влення до природи тощо. 

Виклад основної проблеми. Сьогодні профе-

сійна підготовка майбутніх учителів початкової 

школи базується на нових правових та концептуа-

льних засадах. Основні правові орієнтири та методи 

розвитку освіти закладено в Законі України «Про 

освіту», який має на меті виховувати всебічний ро-

звиток людини як особистості, здатної до етично 

відповідальної участі в житті суспільства; його ро-

зумові та фізичні здібності і на цій основі забезпе-

чує сталий розвиток суспільства і держави, а також 

потребу в кваліфікованих спеціалістах [5]. 

У нормативних документах велика увага при-

діляється професійній діяльності вчителя, реаліза-

ція якої базується на основних положеннях компе-

тентнісного підходу, визначальними категоріями 

якого є поняття компетенції та компетентності. 

Компетентнісний підхід у вищій природознав-

чій освіті, на нашу думку, орієнтований на всебіч-

ний розвиток та підготовку студентів до професій-

ної діяльності не лише як компетентного спеціалі-

ста, а й як високоосвіченої людини, надаючи їм не 

лише знання, навички, але й здатність до постій-

ного самовдосконалення, самовиховання, творчого 

прийняття рішень та розвитку гуманістичних цін-

ностей. Компетентнісний підхід у вищій освіті 

спрямований на розвиток і вдосконалення різних 

видів компетенцій та компетентностей у студента. 

Таким чином, вчені під терміном «компетенція» ро-

зуміють: «сукупність взаємозалежних якостей осо-

бистості (знань, умінь, навичок, методів роботи), 

пов’язаних із сукупністю тем і процесів і необхід-

них для якісної, продуктивної роботи, пов’язаної з 

ними»» (О. Кучай [7]); «інтегративна концепція, 

яка містить такі аспекти: готовність працювати, го-

товність оцінювати, готовність діяти, готовність до 

рефлексії» (О. Пометун [10]) тощо. 

Поняття «компетентність» розуміють як: «як-

ість особистості або сукупність якостей, мінімаль-

ний досвід діяльності в заданій сфері» (В. Шадри-

ков [14]); «уміння мобілізувати в конкретній ситуа-

ції отримані знання та досвід з урахуванням 

зовнішніх обставин; деяка загальна здатність лю-

дини, що базується на його знаннях, досвіді, цінно-

стях і здібностях та яка не зводиться ні до конкрет-

них знань, ні до навичок, а проявляється як можли-

вість встановлення зв’язку між знанням та 

ситуацією» (С. Шишов [15]); «поєднання відповід-

них знань і здібностей, що дають підставу обґрун-

товано судити про цю сферу й ефективно діяти в 

ній; володіння людиною відповідною компетен-

цією, що включає його особисте ставлення до неї та 

предмета діяльності» (А. Хуторський) [13]. 

У педагогічному словнику під професійною 

компетентністю розуміють «оволодіння необхід-

ним обсягом знань, умінь і навичок, які визнача-

ються задумом педагогічної дії, спілкуванням осо-

бистості як носія певних цінностей, ідеалів і свідо-

мості». вчителя, який у специфічній чутливості 

існують до об'єкта, засобів, умов педагогічної ро-

боти та створення продуктивних моделей форму-

вання бажаних якостей в особистості учня» [6, с. 

102]. 

Сучасні вчені вважають, що формування про-

фесійної компетентності передбачає набуття моло-

дими спеціалістами знань, умінь і навичок, які 

сприяють інтелектуальному та культурному розви-

тку та формують здатність швидко реагувати на за-

пити часу. Тому однією з головних проблем у про-

фесійній підготовці майбутніх учителів початкових 

класів є формування професійних навичок, спрямо-

ваних на формування вміння нестандартно, творчо 

та відповідально працювати. професійна компетен-

тність є ключовим показником у педагогічній дія-

льності сучасного вчителя. Отже, проблема профе-

сійної компетентності вчителя є досить актуаль-

ною, так як передбачає формування якісних рис 

особистості вчителя, його педагогічної майстерно-

сті, готовності до педагогічної діяльності. Тому 

професійна компетентність є необхідною складо-

вою професіоналізму сучасного педагога. 

Л. Пєтухова зазначає, що професійна компете-

нтність майбутнього вчителя початкових класів 

складається з таких компетенцій вчителя як твор-

чого мислення, практичних умінь і знань, уміння 

аналізувати [9]. Особливе значення мають спеціа-

льні навички, які є основоположними для розвитку 

ключових навичок. Державний стандарт початкової 

освіти визначає трискладову структуру компетен-

ції: комунікативну, міжпредметну та технічну, яка 

включає наукову компетентність [5]. 

Актуальними на сьогодні є питання базової та 

методичної підготовки майбутніх учителів почат-

кових класів до вирішення завдань, які входять до 

освітньої галузі «Природознавство», де важливим 

етапом є формування його природознавчої компе-

тентності. Формування природознавчої компетент-

ності майбутніх учителів початкової школи під час 

професійної підготовки не може здійснюватися без 

урахування завдань нової навчальної програми 

«Природознавство» (автори – Т. Гільберг, Т. Сак, Д. 

Біда) [1], яка розроблена на основі Державного ста-

ндарту початкової загальної освіти. 

У системі професійної підготовки майбутніх 

учителів початкових класів природничонауковій 

освіті відводиться чільне місце. Вона є основою для 

засвоєння дисциплін теоретичної та практичної під-

готовки майбутніх учителів; має значний вплив на 

формування професійних якостей, рівень конку-

рентоспроможності на ринку праці; створює необ-

хідні теоретичні основи для формування в учнів 
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природного світогляду. Результатом природознав-

чої освіти є наукова компетентність – сукупність 

компетенцій, що формуються в процесі пізнання 

навколишнього середовища на основі комплексу 

уявлень, знань і навичок [3, с. 168]. Теоретичні за-

сади природознавчої компетентності як складової 

життєвої компетентності розкрито в дослідженнях 

С. Головіна [4], А. Маркової [8], Дж. Равена [11], В. 

Стрельнікова [12]. На основі аналізу Державного 

стандарту початкової загальної освіти під поняттям 

«природознавча компетентність» розуміють особи-

стісне утворення, що характеризує здатність учня 

розв’язувати доступні соціально й особистісно зна-

чущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, 

пов’язані з реальними об’єктами природи у сфері 

відносин «людина – природа». 

У дослідженні І. Вікторенка висвітлено по-

няття «професійна компетентність вчителя приро-

дознавства початкових класів». Професійна компе-

тентність вчителя початкових класів, автор розуміє 

як «інтегративну властивість особистості, що вияв-

ляється у здатності вчителя до педагогічної діяль-

ності, до проектування навчально-виховного про-

цесу відповідно до сучасних вимог, до виховання 

молодших школярів на основі особистісно-орієнто-

ваного та компетентнісного підходів; готовність 

виконувати різноманітні техніко-педагогічні за-

вдання щодо донесення до учнів початкової школи 

змісту початкової загальної освіти, що визнача-

ється навчальним предметом та освітньою галуззю 

«Природознавство», для успішної педагогічної дія-

льності в усвідомленні своєї суспільної значущості 

та особистої відповідальності. [2, c. 56]. 

У зв’язку з цим, науковці виділяють такі стру-

ктурні компоненти природознавої компетентності 

майбутнього вчителя початкових класів:  

- мотиваційно-ціннісний компонент, що вклю-

чає усвідомлення необхідності вдосконалення нау-

кових знань; формування власної позиції щодо на-

укової компетентності, знання шляхів її досяг-

нення; необхідність підвищення природної 

свідомості; емоційне та вдячне ставлення до при-

роди; 

- когнітивний компонент, який характеризу-

ється обсягом наукового знання, його системністю, 

глибиною, міцністю, усвідомленістю; забезпечує 

міжпредметний зміст професійної підготовки; 

- діяльнісний компонент, який передбачає за-

стосування наукових знань у професійній діяльно-

сті; методична корисність розробленої педагогічної 

моделі; володіння методами і прийомами педагогі-

чної взаємодії; 

- операційно-рефлексивний компонент, що за-

безпечує об’єктивну оцінку власної наукової ком-

петентності; уміння моделювати програму самов-

досконалення наукової компетентності; виховання 

навичок підвищення наукової компетентності. 

Висновок. Формування природознавчої пред-

метної компетентності майбутніх учителів почат-

кової школи є цілісним безперервним процесом, 

який реалізується в педагогічному середовищі про-

фесійної підготовки цих фахівців і є ефективним з 

точки зору: комплексного підходу до проектування 

педагогічного середовища, тобто врахування дета-

льно врахувати зміни соціальних умов, які розви-

вати; системний підхід пов'язаний з єдністю і різно-

манітністю педагогічних процесів, їх взаємодією і 

взаємозв'язком; наступність в організації педагогі-

чного проектування середовища; постійне вдоско-

налення, введення додаткових умов, які б дозво-

лили вдосконалити систему, усунення умов, що 

створюють перешкоди для розвитку; оптималь-

ність, що визначає врахування пріоритетів у про-

цесі проектування, визначає основний зв’язок на 

тому чи іншому етапі, орієнтує на кінцевий резуль-

тат – формування професійної компетентності; не-

лінійний розвиток освітнього середовища, що зу-

мовлює динаміку, різноманітність педагогічних 

явищ і процесів. 
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