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Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку суспільства відзначається
зростанням негативного впливу діяльності людства на біосферні процеси.
Екологічні проблеми спонукають до переосмислення відносин у системі „природа –
людина – суспільство” й пошуку шляхів їх гармонізації. Важливим напрямком
розв’язання складних екологічних проблем є екологічна освіта і виховання
підростаючого покоління. У цих же умовах особливого значення набуває і рівень
освіченості та професіоналізму фахівців, що мають працювати в галузі екологічної
освіти [44].
Еколого-педагогічна
підготовки
майбутніх
учителів
природничих
дисциплін,як процес, відбувається досить повільно і супроводжується труднощами
і протиріччями, що вимагає пошуку найбільш ефективних педагогічних технологій,
які б забезпечували інтенсивне оволодіння системою знань, формування умінь та
навичок, і на цій основі суттєво підвищували рівень самостійної творчої діяльності
майбутнього фахівця.
В противагу сказаному, тенденційним для вищої школи у сучасних умовах є
питання зменшення кількості аудиторних годин і збільшення навчального часу,
передбаченого на виконання завдань самостійної роботи. Саме тому особливої
актуальності у підготовці майбутніх вчителів, набуває проблема організації їх
самостійної пізнавальної діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання самостійної пізнавальної
діяльності в освітянському процесі має давню історію. У сучасних педагогічних
дослідженнях увага науковців зосереджувалася на різних аспектах самостійної
пізнавальної діяльності студентів. Сучасні вчені педагоги (М.О. Данилов, М.М.
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Скаткін, О.Я. Савченко, І.Я. Лернер, Т.І. Шамова та ін) довели, що пізнавальна
самостійна діяльність є найважливішою умовою та гарантом успішності виховання
й розвитку особистості.
Педагогічним підходам підготовки майбутніх учителів до екологічної освіти і
виховання учнів приділялася значна увага в працях А.В. Афоніна, М.М. Бойчевої,
С.М.Глазачова, О.М. Дорошко, Т.В. Корнера, Г.Ф. Пономарьової, Л.В. Романенко,
О.П. Сідельковського, О.С. Сластьоніної, С.В. Совгіри, Є.Флешар та інших.
Однак, поза належною увагою дослідників залишається питання розробки та
впровадження сучасних методів самостійної пізнавальної діяльності у змісті
еколого-педагогічної освіти майбутніх учителів природничих дисциплін, чим і
зумовлена актуальність даної статті
Протягом останніх років накопичено певний позитивний досвід щодо
організації і впровадження самостійної пізнавальної роботи в навчальному процесі.
Разом з тим, проблема системного впровадження самостійної пізнавальної
діяльності в процесі вирішення завдань підготовки майбутнього вчителя до
екологічної освіти учнів, залишається відкритою.
Мета нашої статті полягає у тому, щоб на основі аналізу психологопедагогічної літератури з’ясувати сутність самостійної пізнавальної діяльності,
розкрити педагогічні умови її організації в сучасній еколого-педагогічній
підготовці майбутнього учителя природничих дисциплін.
Виклад основного матеріалу. Проблема організації самостійної пізнавальної
діяльності є об’єктом дослідження багатьох науковців в галузі освіти і практики.
У працях вітчизняних вчених поняття "самостійна робота" висвітлюється
неоднозначно. Самостійну пізнавальну діяльність здебільшого розуміють як процес,
результат або форми діяльності. Так, Л.В. Туровська розглядає самостійну роботу як
складову частину педагогічної роботи у формуванні та розвитку самостійності тих,
хто навчається. "Самостійність" розуміється як одна з властивостей особистості, що
"характеризується двома факторами: по-перше, сукупністю засобів знань, умінь і
навичок, якими діє особистість; по-друге, ставленням особистості до процесу
діяльності, її результатів і умов здійснення ... ".
Самостійна діяльність - це вид пізнавальної діяльності, в якому
передбачається певний рівень самостійності в усіх структурних компонентах
діяльності з її виконання від постановки проблеми до визначення і застосування
адекватних способів дій, що ведуть до вирішення задачі і виконання операцій
контролю, самоконтролю і корекції (П.І. Підкасистий, А.П. Тряпіцина) [3].
В процесі з’ясування змісту понять "самостійна діяльність"визначили його
зв’язок із поняттям " самостійна робота" на що вказує Т.І. Шамова і зазначає, що
самостійну роботу слід розглядати як включення у самостійну пізнавальну
діяльність.
Самостійна робота - це дидактична форма навчання, яка є системою
організації педагогічних умов, що забезпечують управління навчальною діяльністю
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студентів, яка відбувається у відсутність викладача і без його безпосередньої участі
і допомоги (В. Граф, И.И. Ільясов, В.Я. Ляудис) [57].
Оскільки самостійна робота, як категорія, має психологічний аспект, на що
вказують роботи С.Л. Рубінштейна, ми будемо розглядати організацію самостійної
пізнавальної діяльності студентів як один з елементів організаційно-психологічної
структури системи навчання, що забезпечує формування вмінь самопідготовки
майбутнього вчителя [18].
В індивідуальному, особистісному розвитку майбутнього вчителя великого
значення набуває усвідомленість самостійної пізнавальної діяльності, що дозволяє
його професійному зростанню [83].
Формування такої якості особистості, як готовність до здійснення самостійної
пізнавальної діяльності в умовах підготовки щодо екологічної освіти, можна
вважати одним із найактуальніших завдань становлення майбутнього вчителя
природничих дисциплін.
У ході аналізу існуючої педагогічної літератури з проблеми педагогічних
технологій - зокрема, вивчення можливостей удосконалення процесу екологічної
освіти і створення системи еколого-педагогічної підготовки має переважати
науково-пошукова дослідницька діяльність студентів, як перехід до активно-творчої
діяльності, що притаманно справжньому фахівцю[49].
У вітчизняній педагогічній науці означені підходи до навчання і, зокрема до
організації самостійної діяльності, проте результати цих досліджень не набули
достатнього поширення і реалізації у навчально-виховному процесі, спрямованому,
зокрема, на підготовку майбутніх вчителів до здійснення екологічної освіти
майбутніх школярів.
Ступінь розвитку самостійності пізнавальної діяльності майбутнього учителя
в процесі еколого-педагогічної підготовки залежить від вирішення відповідних
навчальних задач, від чіткості поставленої практичної мети, які є зрозумілими,
значущими і доступними для студентів, проте спосіб реалізації окреслених завдань
у суб'єктивному їх досвіді відсутній.
Щодо сучасного стану еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів
природничих дисциплін самостійна пізнавальна діяльність не має систематичного
характеру, використовується фрагментарно і у такому вигляді не сприяє як
засвоєнню нового, так і не посилює мотивації навчання. Як правило, серед усіх
використовуваних форм домінують написання рефератів та інших письмових робіт.
Набагато рідше виконуються екологічні проекти; лабораторно-практичні роботи та
практика з екологічних дисциплін вводяться у зміст екологічної освіти лише на
розсуд викладачів, а не за єдиними підходами у підготовці майбутніх вчителів
природничих дисциплін.
Зважаючи на сказане, актуальним є завдання, що вимагає створення системи
самостійної роботи у змісті еколого-педагогічної підготовки майбутніх вчителів та
розробки безпосередньо методичних матеріалів щодо реалізації зазначених завдань
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як у змісті екологічної освіти так і у психолого-педагогічній підготовці майбутніх
педагогів.
Створення системи самостійної роботи майбутніх вчителів природничих
дисциплін до екологічної освіти школярів є неможливим у межах одного або
декількох предметів. Увесь навчально-виховний процес підготовки вчителівприродничників вимагає екологізації, узгодженості на засадах інтеграції,
міждисциплінарності, наступності та системної інноваційної педагогічної
діяльності[41; 43].
Еколого-педагогічна підготовка майбутніх вчителів природничих дисциплін –
це взаємозв'язані навчальна, наукова, самостійна, індивідуальна і дослідницька
діяльності студентів.
В межах дисциплін екологічного спрямування на інформаційнопізнавальному або вербальному рівні розв'язуються просвітницькі і загальноосвітні
задачі в галузі екологічної освіти. При цьому пізнавальна діяльність заснована на
сприйнятті екологічного матеріалу з письмових або усних джерел. В результаті
відбувається швидка передача навчальної інформації. У студентів накопичуються
екологічні знання, відбувається організація сприйняття і досягнення мотиваційних
цілей.
Цей рівень не завжди стимулює еколого-орієнтовану діяльність, що
визначається:
— активністю особи майбутнього вчителя в застосуванні екологічних знань у
сфері своєї педагогічної діяльності;
— творчим пошуком ефективних засобів охорони навколишнього середовища
і самого себе від екологічно несприятливих умов;
— попередженням негативних наслідків впливу навколишнього середовища
на людину та її здоров'я;
— умінням передбачати наслідки поведінки людини в природі тощо.
Діяльнісний рівень дозволяє сформувати екологічні уміння. До них
відносяться візуальні спостереження, лабораторні виміри і аналізи, визначення
ступеня забруднення компонентів навколишнього середовища, моделювання
екологічної ситуації на комп'ютері, проведення екологічного і гігієнічного
моніторингу. Для цього рівня характерне те, що об'єктивна інформація про
екологічний стан здобувається самостійно, хоча і під керівництвом педагога.
Формування свідомого діяльнісного рівня майбутніх фахівців до
навколишнього середовища засобами екологічної освіти стає можливим лише за
умови вмотивованого використання інноваційних педагогічних технологій, які
ґрунтуються на використанні активних і емоційно забарвлених форм і методів
навчання,
що дозволяють стимулювати самостійну пізнавальну активність
студентів [46].
Самостійно здобуті нові відомості, під час натуралістичних і екологічних
спостережень, в процесі самостійного пошуку екологічної інформації, стають
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найбільш особистістно значущими, стимулюють подальшу пізнавальну активність і
забезпечують розвиток інтересу до світу природи в цілому.
Останнім часом, коли об'єм наукової інформації росте, а кількість аудиторних
годин зменшується - виникає проблема раціональної організації навчального
процесу з елементами самоосвіти. Самостійна пізнавальна діяльність вимагає
формування і розвитку відповідних умінь самоосвіти у студентів:

уміння планувати свою навчальну діяльність;

уміння здійснювати пошук і вибір джерел інформації за певними
завданнями і визначеною проблемою;

уміння творчо використовувати отримані знання;

уміння самостійно аналізувати результати своєї навчальної діяльності.
Основними умовами успішної організації самостійної роботи майбутніх
учителів природничих дисциплін, що сприяють підвищенню якості їх підготовки є
організаційно-технічні умови, що включають підготовку програми самостійної
роботи з кожної дисципліни, методичні рекомендації з їх виконання, навчальнометодичні посібники, у тому числі електронний комплекс для організації
самостійної роботи, контрольне тестування освітніх результатів.
Педагогічний супровід організації самостійної роботи має базуватися на
ціннісно-мотиваційному забезпеченні діяльності студентів, на активізації їх
пізнавальних зусиль через індивідуальні і групові форми організації роботи [57].
Важливою складовою успішної організації самостійної роботи майбутніх
учителів природничих дисциплін, є:
- використання сучасних інформаційних технологій в процесі організації,
виконанні і представленні результатів самостійної роботи;
- посилення долі творчих навчальних завдань і конструювання системи
рівневих завдань для роботи студентів;
вдосконалення системи контролю самостійної навчальної діяльності
студентів (тести, завдання рефлексій, бально-рейтинговая система, матеріали для
посилення творчої діяльності студентів при підготовці науково-дослідних робіт.
Важливо акцентувати увагу також на факторах, що визначають зміст і
забезпечують дієвість самостійної пізнавальної діяльності у змісті екологопедагогічної підготовки майбутнього вчителя:
1.Самостійна пізнавальна діяльність має будуватися за принципами
системності, систематичності і наступності з урахуванням здібностей, нахилів,
інтересів, ціннісних орієнтації студентів.
2.Принцип проблемності щодо організації самостійної пізнавальної
діяльності у процесі еколого-педагогічної підготовки студентів виступає засобом
вивчення реальних екологічні проблеми на глобальному, регіональному та
місцевому рівні. Краєзнавчий підхід розв’язання проблем є мотиваційною основою,
щодо виконання самостійних завдань пошукового характеру і цей же підхід є
основою організації наукової роботи студентів.
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3.Самостійна пізнавальна діяльність має бути варіативною і орієнтуватися на
індивідуальні особливості студентів (рівень їх розумових, творчих, пізнавальних
можливостей).
Оскільки підготовка майбутнього фахівця спрямована на формування
особистості, здатної самостійно і творчо мислити, швидко адаптуватися до змін та
постійно вдосконалювати свій професіоналізм - це вимагає від педагогів добирати
найбільш ефективні технології навчання та організаційні форми. Екологопедагогічна підготовка майбутнього вчителя природничих дисциплін вимагає:
- орієнтації в потоці наукової інформації;
- здійснення пошуку і вибору джерел інформації залежно від аспекту
вивчення проблеми (інтернет, наукова і навчальна література, періодичні видання та
ін.);
- перетворення інформації з однієї форми в іншу (текст, таблиця, схема,
графік, ілюстрація та ін.);
- вибір найбільш зручної форми представлення інформації (план тексту, тези,
конспект, реферат, огляд інформаційних матеріалів і текстів публічних виступів,
доповідь за допомогою засобів ІКТ тощо);
- зберігання і передача інформації (накопичення, систематизація,
структуризація інформації).
4. Творчий аспект самостійної діяльності студентів реалізується в таких
способах діяльності, як пізнання, освоєння, перетворення, розробка, проектування.
Відповідно до них в структурі самостійних робіт виділені три типи інтегрованих
творчих завдань : 1) завдання з елементами творчості; 2) варіативно-продуктивні
завдання; 3) істинно творчі завдання. На основі рівневих завдань змодельована
система самостійної роботи майбутніх учителів, що включає репродуктивні,
евристичні і творчі типи роботи. Основною одиницею пізнавальної діяльності
виступає творче інтегроване завдання, що вимагає розгорнутих розумових дій
(продуктивних і репродуктивних), орієнтовану на майбутню професійну діяльність
з урахуванням реалізації міжпредметних зв'язків.
Аналіз результатів експериментальної роботи показав, що розроблена нами
методична система самостійної роботи сприяє розвитку у студентів професійних
знань, умінь і навичок самоосвіти. В ході спостережень, аналізу контрольних тестів
ми з'ясували, що в процесі виконання завдань евристичної самостійної роботи
студенти контрольної групи демонструють низьку здатність до аналізу - 48,0%,
синтезу -51,4%, застосуванні інформації – 7,9% і велику - при запам'ятовуванні
інформації - 74,0% та її розумінні - 78,8%. У більшості випадків, діяльність цих
студентів носить репродуктивний характер. Щодо студентів експериментальної
групи, то в процесі виконання аналогічних завдань і робіт, проявляють велику
здатність до аналізу - 72,5%, синтезу - 86,0%, і демонструють цілковите відтворення
предметної і довідкової інформації - 71,7%, її інтерпретацію - 77,1% і застосування
- 70,5%. Отже, організація системи самостійних робіт дозволяє добитися більш
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високого рівня підготовки на основі високої мотивації активного оволодіння
професійними знанням і уміннями.
Вплив самостійної роботи на якісні характеристики професійного
становлення особистості учителі, визначався і в процесі запропонованого студентам
самооцінювання. На основі самооцінок 270 студентів було отримано наступні
результати: самостійні роботи розширили мої професійні знання, уміння і навички
- 57,6 %, вплинули на поліпшення моєї успішності з інших дисциплін - 39,4%,
сформували уміння вчитися самостійно - 69%, вплинули на вибір теми курсової
роботи - 29,7%, сприяли професійному самовизначенню - 68,2%, змінили моє
ставлення до педагогічної практики - 60,4%, допомогли підвищити власну
самооцінку - 78%.
Результати самооцінки свідчать, що студенти дуже високо оцінюють вплив
самостійної роботи на якість їх професійної підготовки.
Результати якості підготовки студентів контрольних груп показують, що
відсутність системної організації самостійної роботи приводить до зниження рівня
пізнавальної самостійності студентів, викликає лише спонтанне, слабо виражене
прагнення до самонавчання, що украй утрудняє розвиток професійних соціальнозначимих якостей особистості майбутнього вчителя природничих дисциплін.
В процесі дослідження встановлено, що в експериментальній групі рівень
підготовки студентів більш високий, ніж в контрольній групі. Виявлено, що до
творчої діяльності здатні лише 18% студентів контрольної групи і 35,4% студентів
експериментальної групи, з них: 62,2% — уміють самостійно формулювати
проблему, 71,1% — визначати цілі і завдання роботи, 36,5% — легко висувати
гіпотезу, 82,8% — самостійно вибирати методи роботи, 35,3% — вільно
узагальнювати результати самостійної роботи. Такі результати були отримані за
рахунок системної, особистісно-орієнтованої і цілеспрямованої організації
самостійної роботи студентів.
Висновки. Розроблена система з теоретично обґрунтованими педагогічними
умовами самостійної пізнавальної діяльності студентів сприяє формуванню умінь
самоосвіти, розвитку компетентності майбутнього вчителя природничих дисциплін
в галузі екологічної освіти і виховання.
Самостійна пізнавальна діяльність студентів, організована на засадах
системності, систематичності і наступності сприяє підвищенню їх творчої
активності, розвитку умінь самостійно управляти своєю діяльністю, формуванню
індивідуальних прийомів навчальної і професійної діяльності.
Важливими аспектами проблеми самостійної пізнавальної діяльності
студентів є питання інноваційних технологій навчання. Не зважаючи на поширене
використання цього поняття, до останнього часу ця теорія освітньої інноватики не
набула ще відповідної розробки і апробації в системі організації самостійної
пізнавальної діяльності майбутнього вчителя природничих дисциплін в галузі
екологічної освіти і виховання.
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