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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність дослідження. Розбудова української держави 
супроводжується глибокими перетвореннями в багатьох сферах, в тому числі - 
реформуванням системи вищої освіти. Ці зміни відбуваються відповідно до 
ідей, висвітлених у Болонській декларації. Низку вимог до вищої освіти в 
контексті основних напрямів сучасного розвитку висуває науково-технічний 
прогрес. Головною метою та пріоритетним завданням вищої освіти наразі є 
створення умов для самореалізації та розвитку особистості. 

Розвиток системи вищої освіти передбачає постійне оновлення змісту, 
запровадження сучасних освітніх технологій у навчальний процес. Зміни, що 
відбуваються у суспільстві, потребують підвищення рівня професійних 
компетентностей майбутніх учителів та покращення якості їх підготовки, 
впровадження ефективних форм та методів навчання у вищий школі. Проблема 
формування професійних компетентностей майбутнього вчителя є особливо 
значущою в світлі прагнення України до інтеграції у світовий освітній простір. 

 Рівень сформованості професійних компетентностей дає змогу робити 
висновки про підготовленість вчителя до роботи за фахом, є запорукою його 
успішної трудової діяльності. Професійні компетентності забезпечують 
здатність швидко реагувати на мінливі умови сучасності, приймати 
раціональні рішення. Ринок праці нашої держави потребує якісно 
підготовлених, кваліфікованих, компетентних освітян.  

У Концепції Нової української школи наголошується на необхідності 
перебудови системи навчання школярів відповідно до компетентнісної 
парадигми, яка є покликом сьогодення та необхідною умовою успішної 
інтеграції держави у міжнародний освітній простір. Як зазначається у 
документі, серед основних компетентностей, якими має володіти учень, є 
компетентність у природничих науках і технологіях, що передбачає наукове 
розуміння природи і сучасних технологій та здатність застосовувати це знання 
на практиці. Не менш значущою є екологічна грамотність, тобто вміння 
розумно та раціонально користуватися природними ресурсами  задля сталого 
розвитку. Слід зазначити, що формування ключових компетентностей та 
наскрізних вмінь є завданням, яке має здійснювати кожен учитель незалежно 
від фаху. Хімічна підготовка вчителів нехімічних спеціальностей (вчителів 
фізики, трудового навчання та технологій, географії тощо) набуває актуальності 
і у зв'язку з впровадженням STEM-освіти, спрямованої на посилення 
природничо-математичного та технічного компонентів навчання.  

Від якості викладання, добору змісту курсів, особливостей методики 
викладання, матеріально-технічної бази навчального закладу залежить рівень 
сформованості професійних якостей майбутнього вчителя. Особливої уваги 
заслуговує викладання тих дисциплін, які не є профільними, але є базою для 
засвоєння великого обсягу спеціальних знань або формування  категоріального 
та понятійного апарату в майбутнього спеціаліста, що сприятиме розвитку 
цілісного світогляду, дозволить розширити коло обізнаності у питаннях, які є  
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суміжними з основною спеціальністю та можуть бути використані у 
професійний роботі.  

Предмети природничого циклу відіграють особливу роль у системі освіти, 
оскільки становлять  основу природничо-наукової картини світу, яка є 
результатом інтеграції фундаментальних знань.  

Питання методики навчання хімії в закладах загальної середньої  та  
вищої педагогічної освіти активно досліджуються сучасними вченими. Різні 
аспекти цього процесу вивчали О. Березан, О. Блажко, Н. Буринська,                
Л. Величко, Т. Вороненко, О. Зайцев, Р. Іванова, Н. Кузнєцова, Н. Лукашова,       
О. Максимов, Є. Мінченков, О. Мітрясова, Л. Романишина, В. Староста,                   
Н. Чайченко, Г. Чернобельська, Т. Шевчук, Н. Шиян, К. Янків, О. Ярошенко та 
інші, проте особливості викладання хімії студентам нехімічних спеціальностей 
педагогічних університетів залишилися поза увагою науковців.  

Дидактика вищої школи має багато проблем та суперечностей, які 
потребують скрупульозного дослідження.  Аналіз педагогічної літератури 
свідчить, що і проблема змісту навчальних курсів вищих навчальних закладів, і 
форми та методи засвоєння цього змісту потребують розробки, оскільки 
представлені, здебільшого, у досить загальних рисах.  

Суперечності. У результаті проведеного аналізу теорії та практики 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних 
спеціальностей виявлено такі суперечності:  

- між потребою суспільства у підготовці компетентних учителів 
фізики, трудового навчання та технологій і географії та недостатнім науковим 
обґрунтуванням змісту, форм, методів і засобів навчання хімії студентів 
нехімічних спеціальностей; 

- між чинними змістом і методикою навчання хімії і новими 
вимогами до змісту природничої освіти вищої школи, що має орієнтуватися на 
посилення професійно спрямованої складової у підготовці майбутніх учителів 
фізики, трудового навчання та технологій і географії; 

- між вимогами середньої школи до рівня професійної підготовки 
учителів нехімічних спеціальностей, здатних до реалізації Концепції Нової 
української школи, та недосконалістю методики викладання хімії у вищий 
школі, яка не передбачає розвиток міждисциплінарних знань, умінь та навичок 
студентів педагогічних університетів.  

Таким чином, соціальна значущість проблеми, необхідність  теоретичного 
й експериментального її вивчення обумовили вибір теми дослідження: 
«Формування професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі 
вивчення хімії».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень 
кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і є складовою 
комплексних тем «Формування понять ужиткової хімії в курсі хімії основної 
школи» (державний реєстраційний номер 0115U001713) та «Формування 
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екологічної грамотності та здорового способу життя учнівської молоді у 
навчанні хімії» (державний реєстраційний номер 0118U004195). Тему 
дослідження затверджено на засіданні Вченої ради Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім.. Б. Хмельницького (протокол № 8 
від 25.02.2016) та узгоджено з бюро Міжвідомчої ради з координації наукових 
досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 
29.03.2016). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати і розробити методику 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізики, 
трудового навчання та технологій і географії у процесі навчання хімії в 
педагогічних університетах. 

Відповідно до мети окреслено основні завдання дослідження: 
1. Означити понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження та 

основні підходи до її розв’язання на теоретичному і практичному рівнях; 
2. Обґрунтувати зміст, форми, методи та засоби формування професійних 

компетентностей студентів спеціальностей «Фізика», «Трудове навчання та 
технології» та «Географія» у процесі вивчення хімії; 

3. Визначити структурно-функціональні особливості, показники та рівні 
сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних 
спеціальностей у процесі вивчення хімії; 

4. Створити модель процесу формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей; 

5. Експериментально перевірити ефективність методики формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів фізики, трудового навчання і 
технологій та географії. 

Об’єкт дослідження: процес навчання хімії студентів нехімічних 
спеціальностей («Фізика», «Трудове навчання та технології», «Географія») у 
педагогічному університеті.  

Предмет дослідження: зміст, форми, методи та засоби формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів фізики, трудового навчання 
та технологій і географії у процесі навчання хімії.  

Методи дослідження. Для досягнення мети та виконання поставлених 
завдань застосовано такі методи:  

 теоретичні: аналіз і узагальнення педагогічних, психологічних, 
технологічних наукових знань з проблеми професійної підготовки майбутніх 
учителів на етапі понятійного аналізу проблеми дослідження;  класифікація, 
систематизація теоретичних та експериментальних даних з метою вивчення 
ступеня дослідження проблеми формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей; 

 емпіричні: спостереження, опитування, тестування, бесіди, інтерв’ю, 
контрольні роботи під час проведення констатувального та формувального 
етапів педагогічного експерименту з метою виявлення рівня сформованості 
професійних компетентностей майбутніх учителів;  
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 прогностичні: моделювання, метод екстраполяції з метою теоретичного 
дослідження окремих аспектів процесу формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей;  

 математичної статистики: обробка результатів дослідження з 
використанням математичних методів, статистичний аналіз отриманих даних з 
метою аналізу динаміки розвитку компонентів професійних компетентностей 
майбутніх учителів та доведення ефективності запропонованої методики. 

Наукова новизна  результатів дослідження: вперше:  
- теоретично обґрунтовано модель процесу формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей під час 
навчання хімії та розроблену на основі моделі методику, реалізація якої готує 
студентів до розвитку ключових  і предметних компетентностей учнів; 
структуру професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних 
спеціальностей, яка представлена когнітивним, діяльнісним, мотиваційним та 
методичним компонентами;  розроблено перелік професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей, сформованість яких визначає 
готовність до формування ключових і предметних компетентностей учнів; 

- удосконалено зміст підготовки майбутніх учителів фізики, 
трудового навчання та технологій і географії, який реалізується через основні 
(спрямовані на систематичне та послідовне навчання хімії як фундаментальної 
дисципліни) та варіативні (забезпечують професійну спрямованість 
викладання) змістові модулі; 

- набули подальшого розвитку форми, методи та засоби навчання 
хімії студентів нехімічних спеціальностей (технологія перевернутого навчання, 
метод проектів, кооперативне навчання, колективно-групове навчання, 
навчальні групи у соціальних мережах тощо). 

  Практичне значення здобутих результатів: розроблено  методику 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізики, 
трудового навчання та технологій і географії у процесі вивчення хімії. 
Методичні матеріали та рекомендації щодо формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей   можуть бути 
використані при викладанні курсу хімії у педагогічних ЗВО та у системі 
післядипломної педагогічної освіти.  

Експериментальна робота проводилася у Мелітопольському державному 
педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького, Бердянському державному 
педагогічному університеті, Вінницькому державному педагогічному 
університеті ім. М. Коцюбинського. У дослідженні взяли участь 536 студентів, 
15 викладачів, 87 вчителів відповідних спеціальностей.  

Методичні рекомендації було впроваджено у навчальний процес 
Бердянського державного педагогічного університету (довідка № 57-03/942 від 
05.09.2018), Полтавського національного педагогічного університету імені              
В. Г. Короленка (довідка № 726-д від 14.02.19), Мелітопольського державного 
педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 01- 
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28/1267 від. 13.09.18), Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського (довідка № 06/57 від 11.09.18) . 

Особистий внесок здобувача. У статті, опублікованій у співавторстві з 
О. Максимовим [8], дисертантці належить аналіз проблеми формування 
поняття ентропії у майбутніх учителів фізики під час вивчення загальної хімії. 

Апробація результатів дослідження. Основний зміст дисертаційного 
дослідження викладено у виступах на: міжнародних науково-практичних 
конференціях: ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток 
сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи» (Дрогобич, 2015) 
«Хімічна та екологічна освіти: стан і перспективи розвитку» (Вінниця, 2015); 
«Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями 
наукових досліджень» (Київ, 2016); XI міжнародній науково-практичній 
інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 
умовах глобалізації» (Переяслав-Хмельницький, 2016); «Психологія та 
педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні» (Львів, 
2016); «Сучасний вимір психології та педагогіки» (Львів, 2017); «Психологія та 
педагогіка в системі гуманітарного знання ХХІ століття» (Харків, 2017), 
всеукраїнських науково-практичних та науково-методичних конференціях: 
«Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії: теорія і практика» 
(Вінниця, 2015); «Наукові досягнення, відкриття та шляхи розвитку 
педагогічної науки» (Запоріжжя, 2017); «Особистісно-професійний розвиток 
вчителя в умовах реалізації концепції Нової української школи» (Мелітополь, 
2018). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження висвітлено в 18 публікаціях автора (17 одноосібних), з яких 6 
статей розміщено у фахових наукових виданнях України, 1 – у закордонному 
науковому виданні, 1 – у виданні, яке входить до наукометричних баз, 10 – 
матеріали наукових та науково-практичних конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних 
джерел із 511 найменувань на 49 сторінках та 17 додатків на 152 сторінках. 
Повний обсяг дисертації становить 381 сторінок, з них основного тексту – 228 
сторінок. Робота містить 27 таблиць, 14 рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ  

У вступі обґрунтовано актуальність і ступінь дослідження проблеми, 
сформульовано об’єкт, мету, завдання і методи дослідження, розкрито наукову 
новизну і практичне значення отриманих результатів, вірогідність результатів 
дослідження, відомості про їх апробацію та впровадження, подані дані про 
структуру та обсяг роботи.  

У першому розділі «Формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів у процесі вивчення хімії як методична проблема» 
розглядаються особливості процесу формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей, аналізується стан окресленої  
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проблеми у практиці педагогічних вищих навчальних закладів, обґрунтовано 
доцільність формування професійних компетентностей з хімії у майбутніх 
учителів фізики, трудового навчання та технологій і географії. 

Зазначається, що необхідність викладання хімії студентам нехімічних 
спеціальностей обумовлена як впровадженням STEM-освіти, спрямованої на 
посилення природничо-математичного та технічного компонентів навчання в 
практику шкіл України, так і Концепцією Нової української школи, яка 
наголошує на необхідності формування в учнів ключових компетентностей.  

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що 
професійні компетентності є тотожними фаховим (спеціальним, предметним), і 
разом зі загальними та інтегральними компетентностями мають формуватися в 
процесі підготовки майбутнього вчителя.  

На основі теоретичного аналізу змісту понять «компетентність», 
«професійна компетентність» вивчення сучасних підходів до класифікації 
компетентностей, запропоновано поняття «професійні компетентності 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей», під яким мається на увазі 
система знань, умінь, способів діяльності та ціннісних орієнтацій у галузі хімії, 
що є необхідними для продовження формування у студентів наукової картини 
світу, забезпечують розуміння екологічних проблем, раціонального 
природокористування, сталого розвитку та уможливлюють формування 
ключових та предметних компетентностей в учнів під час викладання основної 
дисципліни. 

У дисертації проаналізовано сутність методичних проблем, із якими 
пов’язане викладання хімії у сучасних педагогічних вищих навчальних 
закладах. Зазначається, що вибір форм, методів та засобів навчання залежить як 
від змісту навчальної дисципліни, рівня підготовки студентів та їх 
вмотивованості, так і від матеріально-технічної бази навчального закладу, 
оснащення навчальних лабораторій, кількості годин, відведених на її вивчення. 
З огляду на постійне скорочення навчальних годин, застарілу матеріально-
технічну базу, особливої значущості набуває пошук таких форм, методів та 
засобів навчання, які були б ефективними у сучасних умовах, сприяли 
підвищенню мотивації до вивчення хімії, ураховували психологічні особливості 
сучасної молоді, дозволяли досягати позитивних результатів за умови роботи зі 
студентами, які мають низький рівень знань з хімії. Відповідно до сучасного 
погляду на організацію процесу навчання, студент має виступати активним 
його учасником, мати змогу проявляти свої знання, визначати для себе їх рівень 
та контролювати його, ефективно взаємодіяти з членами групи (працювати у 
команді), самостійно здобувати знання з різних джерел та критично 
осмислювати інформацію, яка у них подана. Актуальними наразі є застосування 
інтерактивних методів, побудованих на взаємному навчанні, сумісному 
навчанні та самостійному навчанні, що дозволяє усім суб’єктам процесу 
приймати рішення, давати оцінку власній діяльності та діяльності інших 
суб’єктів навчального процесу. Пошук ефективних методів має стосуватися не 
тільки практичних, семінарських та лабораторних занять, а й лекцій, які за 
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усталеною традицією проходять у вигляді монологу викладача із застосуванням 
елементів бесіди, демонстрацій та мультимедійного забезпечення.  

У другому розділі «Методичні засади формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення хімії» теоретично 
обґрунтовано та представлено модель процесу формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів, структуру та критерії їх сформованості та 
методику формування в процесі вивчення хімії.  

Зазначається, що на сучасному етапі дослідження проблеми 
реформування системи вищої освіти окреслюється очевидна потреба 
ґрунтовного осмислення теоретичних та практичних аспектів формування тих 
компетентностей майбутніх учителів, які безпосередньо пов'язані із 
предметною галуззю. Складність та багатозадачність означеної проблеми 
визначає потребу у створенні моделі формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення хімії. Формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів відбувається в процесі 
викладання, яке являє собою діяльності викладача з організації навчального 
процесу засвоєння студентами хімічної інформації, керування їх когнітивною 
діяльністю як на заняттях, так і в науково-дослідній роботі, оволодіння 
практичними вміннями, розвитком пізнавальної самостійності, формування 
наукового світогляду. В свою чергу, учіння складається з дій студентів із 
засвоєння навчального матеріалу хімічної дисципліни, придбання практичних 
умінь, формування професійних компетентностей. 

Під моделлю формування професійних компетентностей майбутніх 
учителів нехімічних спеціальностей у процесі вивчення хімії ми розуміємо 
схематичне відображення складників цього процесу та взаємозв’язків між 
ними. На теоретичному етапі дослідження було визначено компоненти, з яких 
має складатися процес формування професійних компетентностей майбутніх 
учителів у процесі вивчення хімії (представлені у вигляді блоків).  

I. Цільовий блок моделі процесу формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей передбачає 
визначення викладачем мети та завдань курсу хімії для певного напряму 
підготовки студентів. На цьому етапі означаються компоненти професійних 
компетентностей майбутніх учителів та формулюються результати навчання, 
які дозволять перевірити ступінь сформованості досліджуваних компонентів. 

ІІ. Методологічний блок моделі передбачає визначення принципів та 
сучасних підходів до організації процесу формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей.  

Запропонована методика формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей у процесі навчання хімії 
базується на таких загальнодидактичних принципах: науковості; 
систематичності; послідовності та наступності; практичної спрямованості; 
наочності; наукової інтеграції; політехнізму; свідомості і активності; принципі 
міцності засвоєння знань, умінь, навичок; принципі фундаменталізації знань; 
принципі доступності. Поряд із загальнодидактичними принципами в процесі 
підготовки сучасного вчителя слід зважати на специфічні принципи, серед яких 
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найбільш універсальними та актуальними для нашого дослідження є принцип 
творчої спрямованості підготовки, професійної спрямованості викладання 
дисциплін у вищий школі, принцип додатковості.  

Методологічним підґрунтям формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей виступають такі сучасні 
підходи: компетентнісний, міждисциплінарний, системний, діяльнісний, 
студентоцентричний, індивідуальний. 

ІІІ. Змістово-процесуальний блок націлений на формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей. 
Це здійснюється завдяки добору відповідного змісту, який представлений 
основними та варіативними змістовими модулями, форм (лекції, практичні, 
лабораторні заняття, самостійна робота), методів (вербальні, спостережувальні, 
дослідницькі) та засобів навчання (навчальні видання, мовно-логічні, 
предметні, графічні, аудіовізуальні, програмні).  

Аналізуючи результати навчання для означених вище спеціальностей, 
робимо висновок, що при викладанні хімії можна виділити декілька основних 
змістових модулів, які будуть доповнюватися варіативними модулями залежно 
від специфіки професійної спрямованості. В той час як основні (базові) модулі 
забезпечують систематичне та послідовне вивчення хімії як фундаментальної 
дисципліни, варіативна частина через систему прикладних, практично 
орієнтованих завдань забезпечує професійну спрямованість викладання.  

Наведемо орієнтовний зміст дисципліни для студентів тих спеціальностей, 
які ми досліджували. Для майбутніх учителів фізики, трудового навчання та 
технологій і географії, на нашу думку, доцільним буде включення до програм 
наступних базових змістових модулів: «Основні поняття і закони хімії. Хімічні 
елементи. Будова атома», «Періодичний закон Д.І. Менделєєва. Хімічний 
зв'язок», «Класифікація хімічних речовин. Полімери». Варіативні змістові 
модулі для майбутніх учителів фізики: «Метали та їх властивості», 
«Агрегатний стан речовин», «Основи електрохімії», «Введення в теорію 
хімічних процесів», «Основи хімічної екології»; для майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій: «Метали та їх властивості», «Агрегатний 
стан речовин», «Основи електрохімії», «Введення в теорію хімічних процесів», 
«Основи хімічної технології», «Основи хімічної екології»; для майбутніх 
учителів географії: «Агрегатний стан речовин», «Введення в теорію хімічних 
процесів», «Основи хімічної технології», «Основи хімічної екології». 

ІV. Результативний блок моделі включає в себе показники, критерії, 
рівні сформованості професійних компетентностей та засоби їх діагностики. На 
цьому етапі проводиться аналіз рівня сформованості (високий, достатній, 
середній, низький) компонентів професійних компетентностей (когнітивного, 
діяльнісного, мотиваційного, методичного) шляхом використання відповідних 
засобів діагностики.  
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Рисунок. 1. Модель формування професійних компетентностей майбутнього вчителя в 

процесі вивчення хімії 
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Результат : сформованість професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення 
хімії 

II. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ БЛОК 

Принципи: 
науковості; систематичності, послідовності та 
наступності; практичної спрямованості; 
наочності; політехнізму; наукової інтеграції; 
свідомості і активності; міцності засвоєння 
знань, умінь, навичок; фундаменталізації 
знань; доступності; творчої спрямованості 
підготовки; професійної спрямованості 
навчання; принцип додатковості 
 

Сучасні підходи: 
компетентнісний підхід; міждисциплінарний 
підхід; системний підхід; діяльнісний підхід; 
студентоцентричний підхід; індивідуальний 
підхід 

                           I.ЦІЛЬОВИЙ БЛОК 

Мета: 
формування  професійних компетентностей 
майбутніх учителів фізики, географії та 
технологій у процесі вивчення хімії у вищий 
школі. 
 

Завдання : 
Сформувати компоненти професійних 
компетентностіеймайбутніх учителів:  
-когнітивний (сукупність знань професійної спрямованості); 
-діяльносіний (здатність застосовувати отримані знання на 
практиці для формування ключових компетентностей в учнів); 
-методичний (здатність застосувати отриманні знання для 
реалізації міжпредметних зв’язків); 
-мотиваційний (бажання вивчати хімію). 

IV. РЕЗУЛЬТАТИВНИЙ БЛОК 

Засоби діагностики: 
- аналіз поточних та підсумкових 
робіт; 
- перевірка самостійних робіт; 
- авторські анкети із завданнями 
міждисциплінарного змісту 
відповідно до напряму підготовки. 

 

Компоненти 
професійних 

компетентностей: 
-когнітивний; 
-діяльністний; 
-мотиваційний; 
-методичний. 

 

Рівні сформованості 
професійних 

компетентностей: 
-високий; 

-достатній; 
-середній; 
-низький. 

 

III. ЗМІСТОВО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ БЛОК 

Зміст 
 основні та варіативні змістові модулі 

Засоби: 
навчальні видання (методичні 
рекомендації), мовно-логічні (хімічна 
мова, номенклатура), предметні 
(колекції, моделі), графічні (таблиці, 
макети, графіки, діаграми, фотографії), 
аудіовізуальні (відеозаписи, кінофільми, 
слайди), педагогічно-програмні 
(віртуальний хімічний експеримент); 
матеріально-технічні  
 

Методи: 
Дослідницькі (хімічний 
експеримент, моделювання, 
вимірювання, розв’язання 
експериментальних задач); 
спостережувальні (аналіз 
ілюстраційного матеріалу, 
відеозаписів); вербальні 
(дискусії, виконання вправ, 
інтерактивні методи навчання) 
 

Форми: 
лекції, практичні 
роботи, 
лабораторні 
роботи,  
індивідуальні 
заняття,  
самостійна робота 
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У структурі професійних компетентностей доцільно виокремити такі 
компоненти: когнітивний – включає в себе спеціально-предметні знання, які 
необхідні для вирішення задач та завдань переважно міждисциплінарного 
змісту; діяльнісний – сукупність вмінь та навичок, які необхідні для вирішення 
практичних завдань та задач, прийняття адекватних рішень на основі 
засвоєного комплексу понять та знань, реалізація набутих знань у навчальному 
процесі і у педагогічній діяльності; мотиваційний – орієнтація на вивчення 
дисципліни, розуміння значущості отриманих знань для викладання фахової 
дисципліни, мотивація до вивчення дисципліни, наявність інтересу до 
поглибленого вивчення хімії; методичний – готовність до застосування 
отриманих знань з непрофільної дисципліни у майбутній професійній 
діяльності.  

Для оцінювання рівня сформованості кожного окремого компоненту 
професійних компетентностей майбутніх учителів використовувалися такі 
засоби діагностики: когнітивний та діяльнісний компоненти оцінювалися за 
допомогою аналізу анкет, що містять завдання міждисциплінарного змісту 
відповідно до напряму підготовки, поточних та підсумкових робіт, перевірки 
самостійних робіт; рівень сформованості мотиваційного компоненту 
перевірявся за допомогою методики вивчення мотивації професійної діяльності 
К. Замфір у модифікації А. Реана та спеціально розроблених анкет, які 
дозволяють визначити рівень мотивації до вивчення хімії як непрофільної 
дисципліни; методичний компонент оцінювався за допомогою анкет, які 
дозволяють перевірити вміння реалізувати міжпредметні зв’язки хімії та 
профільної дисципліни майбутнього вчителя.  

Третій розділ «Дослідження ефективності методики формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення 
хімії» присвячений аналізу результатів експериментального дослідження. 

У дослідженні взяли участь 119 студентів спеціальності «Фізика», 197 
студентів спеціальності «Географія», 221 студент спеціальності «Технологічна 
освіта», з яких будо сформовано експериментальну (273 чоловік) та контрольну 
(263 студенти) групи. У різних видах дослідження були задіяні викладачі вищої 
школи, які беруть безпосередню участю у викладанні хімії студентам 
нехімічних спеціальностей (15 чоловік), викладачі і вчителі, які викладають 
відповідні дисципліни у середніх школах та професійних навчальних закладах 
I-II рівня акредитації (87 чоловік).  

Під час вступного та підсумкового дослідження у студентів за допомогою 
анкет перевірявся рівень сформованості мотиваційного, діяльнісного, 
когнітивного та методичного компонентів професійних компетентностей. 
Результати вступного та підсумкового оцінювань порівнювалися по кожному з 
компонентів окремо у контрольній та експериментальній групах по кожній зі 
спеціальностей. Для доведення ефективності розробленої методики результати  
анкетувань експериментальної та контрольної груп порівнювали між собою.  

Результати представлені на рисунках 2,3,4 та у таблицях 1,2,3: 



 

Рисунок 2. Оцінювання мотиваційного компоненту 

Рисунок 4. 
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Рисунок 2. Оцінювання мотиваційного компоненту 

Рисунок 3. Оцінювання методичного компоненту професійних компетентностей 
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Таблиця 2. t-критерій Стьюдента у експериментальній та контрольній групах. 
Вступне та підсумкове оцінювання. Майбутні вчителі трудового навчання та 

технологій 
Компонент професійних 
компетентностей 

Вступне тестування Підсумкове тестування 

Мотиваційний 0,02 9,5 
Методичний 1,5 13,15 
Когнітивний та діяльнісний 1,69 17,79 
 
Таблиця 3. t-критерій Стьюдента у експериментальній та контрольній групах. Вступне 

та підсумкове оцінювання. Майбутні вчителі географії 
Компонент професійних 
компетентностей 

Вступне тестування Підсумкове тестування 

Мотиваційний 0,74 12,7 
Методичний 0,9 18,56 
Когнітивний та діяльнісний 1,72 24,49 
 

Значна відмінність між значенням t-критерію Стьюдента при вступному 
та підсумковому оцінюванні дозволяє зазначити, що після впровадження 
розробленої методики відмінність між контрольною та експериментальною 
групами є суттєвою.  

Аналіз результатів педагогічного експерименту у контрольній та 
експериментальній групах майбутніх учителів фізики дозволяє зазначити, що 
розроблена методика підвищує рівень внутрішньої мотивації у студентів (t-
критерій Стьюдента при вступному тестуванні – 1,35, при підсумковому – 
8,37), але не чинить значного впливу на мотивацію до професійної діяльності 
взагалі. Слід відзначити  підвищення рівня мотиваційного (від 0,003 до 7,86) та 
когнітивного і діяльнісного компонентів професійних компетентностей (від 1,2 
до 3,57). Для дослідження рангової кореляції між компонентами професійних 
компетентностей було розраховано вибірковий коефіцієнт кореляції Пірсона. 
Можна зазначити, що компонентами існують прямі зв’язки - середні, помірні та 
слабкі. Так, у експериментальній групі у порівняння із контрольною ці зв’язки 
були більш міцними: між мотиваційним і методичним компонентами 0,63 та 
0,54 відповідно; між мотиваційним та когнітивним та діяльнісним – 0,4 та 0,58; 
між методичним та когнітивним і діяльнісним – 0,45 та 0,22. Отримані 
результати дозволяють зробити висновок, що підвищення мотивації до 
вивчення дисципліни за рахунок добору професійно спрямованого змісту, 
сучасних інтерактивних методик сприяє зростанню рівня усіх компонентів 
професійних компетентностей з хімії майбутніх учителів фізики.  

Аналіз результатів педагогічного експерименту у контрольній та 
експериментальній групах майбутніх учителів трудового навчання та 
технологій дозволяє зазначити, що розроблена методика значно підвищує 
рівень внутрішньої мотивації у студентів (t-критерій Стьюдента при вступному 
тестуванні – 0,02, при підсумковому – 9,5), але не чинить значного впливу на 
мотивацію до професійної діяльності взагалі. Слід відзначити значне 
підвищення рівня мотиваційного (від 1,5 до 13,15) та когнітивного і 
діяльнісного компонентів професійних компетентностей (від 1,69 до 17,79). Для 
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дослідження рангової кореляції між компонентами професійних 
компетентностей було розраховано вибірковий коефіцієнт кореляції Пірсона. 
Між компонентами наявні прямі зв’язки - сильні, середні та помірні. У 
експериментальній групі у порівняння із контрольною ці зв’язки були більш 
міцними: між мотиваційним і методичним компонентами 0,75 та 0,4 відповідно; 
між мотиваційним та когнітивним та діяльнісним – 0,7 та 0,37; між методичним 
та когнітивним і діяльнісним – 0,56 та 0,47. Отримані результати дозволяють 
зробити висновок, що підвищення мотивації до вивчення дисципліни за 
рахунок добору професійно спрямованого змісту, сучасних інтерактивних 
методик тощо сприяють підвищенню рівня методичного, когнітивного та 
діяльнісного компонентів професійних компетентностей майбутніх учителів 
трудового навчання та технологій.  

Аналіз результатів педагогічного експерименту у контрольній та 
експериментальній групах майбутніх учителів географії дозволяє зазначити, що 
розроблена методика значно підвищує рівень внутрішньої мотивації у студентів 
(t-критерій Стьюдента при вступному тестуванні – 0,74, при підсумковому – 
12,7), але не чинить значного впливу на мотивацію до професійної діяльності. 
Можна відзначити суттєве підвищення рівня мотиваційного (від 0,9 до 18,56) та 
когнітивного і діяльнісного компонентів професійних компетентностей (від 
1,72 до 24,49). Дослідження рангової кореляції між компонентами професійних 
компетентностей проводилося за допомогою розрахунку вибіркового 
коефіцієнту кореляції Пірсона. Можна зазначити, що компоненти пов’язані між 
собою прямими зв’язками - сильними, середніми та помірними. Так, у 
експериментальній групі у порівняння із контрольною ці зв’язки були більш 
міцними: між мотиваційним і методичним компонентами 0,6 та 0,4 відповідно; 
між мотиваційним та когнітивним та діяльнісним – 0,78 та 0,44; між 
методичним та когнітивним і діяльнісним – 0,83 та 0,37. Отримані результати 
дозволяють зробити висновок, що підвищення мотивації до вивчення 
дисципліни за рахунок добору сучасних інтерактивних методик та професійно 
спрямованого змісту сприяють підвищенню рівня методичного, когнітивного та 
діяльнісного компонентів професійних компетентностей з хімії майбутніх 
вчителів географії.  

Можна підсумувати, що запропонована методика формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей є 
ефективною і може використовуватися не тільки для означених у нашому 
дослідженні спеціальностей, а й для будь-яких інших з поправкою на специфіку 
професійної діяльності, обумовлену змістом шкільних навчальних програм.  

 
ВИСНОВКИ 

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження щодо 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі 
вивчення хімії 

1. Означено понятійно-термінологічний апарат проблеми дослідження та 
основні підходи до її розв’язання на теоретичному та практичному рівні. 
Проаналізовано зміст понять «компетентність», «професійна компетентність», 



14 
 
«результати навчання», підходи до класифікації компетентностей. Визначено, 
що професійні компетентності є тотожними фаховим (спеціальним, 
предметним), та разом із загальними і інтегральними компетентностями мають 
формуватися в процесі навчання. Під професійними компетентностями 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей ми маємо на увазі систему 
знань, умінь, способів діяльності та ціннісних орієнтацій у галузі хімії, які є 
необхідними для продовження формування наукової картини світу у студентів, 
забезпечують розуміння екологічних проблем, раціонального 
природокористування, сталого розвитку та уможливлюють формування 
ключових та предметних компетентностей в учнів під час викладання основної 
дисципліни. Розроблено перелік професійних компетентностей майбутніх 
учителів нехімічних спеціальностей. 

Аналіз науково-методичної літератури з проблеми дослідження свідчить, 
що формування професійних компетентностей майбутніх учителів є 
актуальним для сучасної педагогіки вищої школи, спрямованої на 
впровадження компететнісного підходу та студентоцентричного викладання. 
Майбутній учитель будь-якої спеціалізації має бути готовим до формування в 
учнів ключових компетентностей, зокрема компетентностей у природничих 
науках і технологіях та екологічної грамотності. Головну роль, на нашу думку, 
тут відіграють знання з хімії. Впровадження STEM-освіти, що спрямована на 
посилення природничо-математичного та технічного компонентів навчання, є 
ще однією передумовою викладання хімії студентам нехімічних 
спеціальностей.  

Теоретичне дослідження основ формування професійних 
компетентностей дозволило окреслити методичні проблеми, з якими пов’язане 
викладання хімії майбутніх учителів нехімічних спеціальностей.  

2. Обґрунтовано зміст, форми, методи та засоби формування професійних 
компетентностей студентів спеціальностей «Фізика», «Трудове навчання та 
технології» і «Географія» в процесі вивчення хімії.  

Зазначено, що курс хімії має складатися з базових та варіативних модулів, 
що дозволяє реалізувати принципи фундаментальності та професійної 
спрямованості навчання. Роль варіативних модулів – доповнення змісту 
основних відповідно до специфіки професійної спрямованості. 

На основі аналізу загальноосвітніх програм було визначено результати 
навчання, які б дозволили виміряти рівень сформованості досліджуваних 
якостей. Реалізація компететнісного та студентоцентричного підходу 
відбувалася шляхом використання сучасних інтерактивних методів навчання, 
таких як технологія перевернутого навчання, метод проектів, кооперативне 
навчання, колективно-групове навчання, навчальні групи у соціальних мережах 
тощо. Всі зазначені методи ґрунтуються на взаємному, сумісному та 
самостійному навчанні, що дозволяє усім суб’єктам процесу приймати рішення, 
давати оцінку власній діяльності та діяльності інших суб’єктів навчального 
процесу. 

3. Визначено структурно-функціональні особливості, зміст, показники та 
рівні сформованості професійних компетентностей майбутніх учителів 
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нехімічних спеціальностей в процесі вивчення хімії. У структурі професійної 
компетентності виокремлено наступні компоненти: когнітивний компонент – 
включає в себе спеціально-предметні знання, які необхідні для вирішення задач 
та завдань переважно міждисциплінарного змісту; накопичення знань за фахом, 
оволодіння цими знаннями; когнітивний компонент обумовлений профілем 
майбутньої професійної діяльності вчителя; діяльнісний компонент – сукупність 
вмінь та навичок, які необхідні для вирішення практичних завдань та задач, 
прийняття адекватних рішень на основі засвоєного комплексу понять та знань; 
реалізація набутих знань у навчальному процесі; вміння реалізовувати набуті 
компетентності у педагогічній діяльності; мотиваційний компонент – 
орієнтація на вивчення дисципліни, розуміння значущості отриманих знань для 
викладання фахової дисципліни; мотиви до вивчення дисципліни; наявність 
інтересу до поглибленого вивчення дисципліни; методичний компонент – 
готовність до застосування отриманих знань з непрофільної дисципліни у 
майбутній професійній діяльності. Представлено рівні сформованості 
професійних компетентностей з хімії (високий, достатній, середній, низький), 
показники та засоби діагностики цих рівнів. 

4. Створено модель процесу формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей, яка складається з цільового, 
методологічного, змістово-операційного та результативного блоків. У 
цільовому блоці визначено мету та завдання процесу формування професійних 
компетентностей майбутніх учителів нехімічних спеціальностей. 
Методологічний блок включає в себе принципи, на яких базується процес 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів нехімічних 
спеціальностей (науковості, систематичності, послідовності та наступності, 
практичної спрямованості, наочності, наукової інтеграції, свідомості і 
активності, міцності засвоєння знань, умінь, навичок, фундаменталізації знань, 
доступності, творчої спрямованості, професійної спрямованості навчання, 
принцип додатковості), та сучасні підходи навчання (компетентнісний, 
міждисциплінарний, системний, діяльнісний, студентоцентрований, 
індивідуальний підходи). У змістово-процесуальному блоці передбачено шляхи 
реалізації змісту (добір доцільних форм (лекції, практичні, лабораторні, 
індивідуальні заняття, самостійна робота), методів (вербальні, 
спостережувальні, дослідницькі) та засобів (навчальні видання, мовно-логічні, 
предметні, графічні, аудіовізуальні, програм) навчання). Результативний блок 
включає в себе показники, критерії та засоби діагностики (аналіз поточних та 
підсумкових робіт, перевірка самостійних робіт, анкети із завданнями 
міждисциплінарного змісту відповідно до напряму підготовки), за допомогою 
яких визначаються рівні сформованості досліджуваних ознак. 

5. Експериментально перевірено ефективність методики формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів фізики, трудового навчання 
та технологій і географії, яка ґрунтується на розроблені методичних 
рекомендацій для студентів означених напрямів підготовки. Аналіз результатів 
педагогічного експерименту у контрольній та експериментальній групах 
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майбутніх учителів дозволяє зазначити, що розроблена методика значно 
підвищує рівень внутрішньої мотивації у студентів.  

Експериментальна перевірка розробленої методики формування 
професійних компетентностей майбутніх учителів дозволяє зазначити, що в 
експериментальних групах у порівнянні з контрольними під час проведення 
підсумкового тестування реєструвався суттєво вищий рівень сформованості 
окремих компонентів професійних компетентностей. Визначення коефіцієнтів 
рангової кореляції підтверджує, що у експериментальних групах у порівнянні з 
контрольними зв’язки між компонентами професійних компетентностей в 
більшості випадків є більш сильними. На основі математичного аналізу 
результатів педагогічного експерименту можна зробити висновок, що більш 
високий рівень сформованості професійних компетентностей у 
експериментальних групах є результатом реалізації запропонованої методики.  

Виконане дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми 
формування професійних компетентностей майбутніх учителів у процесі 
вивчення хімії. Перспективи науково-дослідницької роботи вбачаємо у 
подальшому удосконаленні розробленої методики та пошуку нових ефективних 
методів та засобів навчання хімії студентів педагогічних ЗВО. 
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АНОТАЦІЇ 
Пшенична Н. С. Формування професійних компетентностей 

майбутніх учителів у процесі вивчення хімії. – На правах рукопису. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02  теорія та методика навчання (хімія). – 
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького,  
Київ, Інститут педагогіки НАПН України, Київ, 2019. 

У дисертації здійснено аналіз теоретичних підходів до вивчення 
проблеми формування професійних компетентностей майбутніх учителів у 
процесі вивчення хімії; розкрито сутність поняття «професійні компетентності 
майбутніх учителів нехімічних спеціальностей», визначено структурні 
компоненти (когнітивний, діяльнісний, мотиваційний, методичний), показники 
та рівні (високий, достатній, середній, низький) досліджуваної якості. 

Досліджено особливості формування професійних компетентностей 
майбутніх учителів у процесі вивчення хімії. Теоретично доведено доцільність  
формування професійних компетентностей у майбутніх учителів фізики, 
трудового навчання та технологій, географії. Обґрунтовано модель, розроблено 
і апробовано методику формування професійних компетентностей майбутніх 
учителів у процесі вивчення хімії. Доведено її ефективність та доцільність 
впровадження в процес професійної підготовки майбутніх учителів у вищих 
закладах освіти.  

Ключові слова: ключові компетентності, методика навчання хімії, 
підготовка майбутніх учителів, професійні компетентності. 
 

Пшеничная Н. С. Формирование профессиональных 
компетентностей будущих учителей в процессе изучения химии. – На 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (химия). – 
Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана 
Хмельницкого, Киев, Институт педагогики НАПН Украины, Киев, 2019. 

В диссертации проведен анализ теоретических подходов к изучению 
проблемы формирования профессиональных компетентностей будущих 
учителей в процессе изучения химии. Раскрыта суть понятия 
«профессиональные компетентности будущих учителей нехимических 
специальностей». Определены структурные компоненты (когнитивный, 
деятельностный, мотивационный, методологический), показатели и уровни 
(высокий, достаточный, средний, низкий) исследуемого качества.  
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Исследованы особенности формирования профессиональных 
компетентностей будущих учителей в процессе изучения химии. Теоретически 
доказана целесообразность формирования профессиональных компетентностей 
будущих учителей физики, трудового обучения и технологий, географии. 
Обоснована модель, разработана и апробирована методика формирования 
профессиональных компетентностей будущих учителей в процессе изучения 
химии. Доказана эффективность предложенной методики и целесообразность 
ее внедрения в процесс подготовки будущих учителей в вузах. 

Ключевые слова: ключевые компетентности, методика обучения химии, 
подготовка будущих учителей, профессиональные компетентности. 
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The development of the Ukrainian state is accompanied by profound 
transformations in many areas, including the reform of the higher education system. 
These changes take place in accordance with the ideas outlined in the Bologna 
Declaration. A number of requirements for higher education in the context of the 
main directions of modern development puts forward scientific and technological 
progress. The main goal and priority task of higher education now is to create 
conditions for self-realization and personal development. 

The changes taking place in society require raising the level of professional 
competence of future teachers and improving the quality of their training, the 
introduction of effective forms and methods of teaching in higher education. The 
problem of formation of professional competences of future teachers is particularly 
important in the light of Ukraine's desire to integrate into the world educational 
space. 

The level of formation of professional competence allows us to draw 
conclusions about the readiness of the teacher to work in the specialty, is the key to 
his successful career. Professional competence provides the ability to respond quickly 
to the changing conditions of our time, to make rational decisions. 

The Concept of the New Ukrainian school emphasizes the need to restructure 
the system of teaching students in accordance with the competence paradigm, which 
is the call of the present and a necessary condition for the successful integration of 
the state into the international educational space. As noted in the document, among 
the main competencies that a student should possess is competence in natural 
Sciences and technologies, which implies a scientific understanding of nature and 
modern technologies and the ability to apply this knowledge in practice. Equally 
important is environmental literacy, i.e. the ability to use natural resources wisely and 
efficiently for sustainable development. It should be noted that the formation of key 
competencies and cross-cutting skills is a task that should be carried out by every 
teacher, regardless of profession. Chemical training of teachers of non-chemical 
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specialties (teachers of physics, labor training and technology, geography) becomes 
relevant in connection with the introduction of STEM-education, aimed at 
strengthening the natural-mathematical and technical components of training. 

Special attention should be given to the teaching of those disciplines that are 
not core, but are the basis for the assimilation of a large amount of special knowledge 
or the formation of categorical and conceptual apparatus in the future specialist, 
which will contribute to the development of a holistic worldview, will expand the 
range of awareness in issues that are related to the main specialty and can be used in 
professional work. 

The thesis analyzes the essence of methodological problems associated with 
teaching chemistry in modern pedagogical higher educational institutions. It is noted 
that the choice of forms, methods and means of training depends on the content of the 
discipline, the level of training of students and their motivation, and on the material 
and technical base of the educational institution, the equipment of educational 
laboratories, the number of hours allocated for its study. Given the constant reduction 
of teaching hours, outdated material and technical base, of particular importance is 
the search for such forms, methods and means of training that would be effective in 
modern conditions, contributed to the increase of motivation to study chemistry, took 
into account the psychological characteristics of modern youth, allowed to achieve 
positive results when working with students who have a low level of knowledge of 
chemistry. According to the modern view on the organization of the learning process, 
the student must be an active participant, be able to Express their knowledge, 
determine their level and control it, effectively interact with group members (work in 
a team), independently gain knowledge from different sources and critically interpret 
the information that they have presented.  

In the dissertation the analysis of theoretical approaches to the study of the 
problem of formation of professional competences of future teachers in the process of 
studying chemistry is carried out; the essence of the concept "professional 
competence in chemistry of future teachers of non-chemical specialties" is revealed, 
the structural components (cognitive, activity, motivational, methodical), indicators 
and levels (high, sufficient, medium, low) of the studied quality are determined. 

The features of formation of professional competence of future teachers in the 
process of studying chemistry are investigated. The expediency of formation of 
professional competences in chemistry among future teachers of physics, geography, 
technology is theoretically proved. The model is proved, the technique of formation 
of professional competences of future teachers in the process of studying chemistry is 
developed and tested. Its efficiency and expediency of introduction in process of 
professional training of future teachers in higher educational institutions is proved. 

Key words: key competences, methods of teaching chemistry, training of 
future teachers, professional competences, professional competences in chemistry. 
 


