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АНОТАЦІЯ 

Мондич О. В. Формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи з анатомії та фізіології людини. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). – 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Інститут 

педагогіки НАПН України, Київ, 2018. 

Зміст анотації 

У дисертації вперше розроблено, науково обґрунтовано, 

експериментально перевірено та впроваджено методичну систему 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини. 

Особливе місце у змінах сучасного освітнього простору відводиться 

учителям початкової школи, оскільки фундаментальні життєві 

компетентності – вміння вчитися, спілкуватися, берегти та зміцнювати 

здоров’я – найкраще формуються в учнів молодшого віку. Як наслідок, у 

сучасних умовах відповідна компетентнісна підготовка вчителів початкової 

школи  набуває характерної сутності та постійно оновлюється, що актуалізує 

ретельне дослідження і розроблення нових моделей систем навчання 

студентів у закладах вищої педагогічної освіти.  

Діяльність учителя початкової школи безпосередньо впливає на 

розвиток і соціалізацію дитини, формування стилю життя, сприятливого для 

збереження і зміцнення здоров’я кожного учня. Аспект збереження здоров’я 

та санітарно-гігієнічного виховання дітей особливо загострюється в останні 

роки, коли в їхню життєдіяльність неперервно впроваджуються технічні 

досягнення, засоби інформаційних технологій, а їх надмірне використання 

спричинює малорухливий спосіб життя. Перераховані чинники, а також 

споживання школярами висококалорійної їжі спонукають до оновлення 

процесу підготовки майбутніх учителів початкових класів, зокрема під час 
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вивчення анатомії та фізіології людини з погляду на формування  

компетентностей.  

З’ясовано, що компетентність з анатомії та фізіології людини 

випускника закладу вищої педагогічної освіти забезпечує: здатність 

використовувати сучасні технології навчання і вирішувати завдання 

виховання та духовно-етичного розвитку школярів у навчальній і 

позанавчальній діяльності відповідно до їх вікових, індивідуальних, 

психофізіологічних особливостей; здатність використовувати умови 

освітнього середовища для формування особистісних, метапредметних і 

предметних результатів навчання та забезпечення якості освітнього процесу 

через предмет, що викладається; здатність здійснювати педагогічний 

супровід соціалізації учнів початкової школи; готовність до взаємодії з 

іншими учасниками освітнього процесу згідно з принципами 

здоров’язбережувальної педагогіки; здатність проектувати навчальні 

програми й індивідуальні освітні маршрути учнів відповідно до вікових, 

індивідуальних, психофізіологічних особливостей учнів початкової школи.  

Показано, що компетентність з анатомії та фізіології людини є основою 

здатності майбутнього вчителя здійснювати навчання, виховання і розвиток з 

урахуванням вікових, психофізіологічних і індивідуальних особливостей 

учнів, зокрема з особливими освітніми потребами; готовність до 

забезпечення охорони життя і здоров’я учнів та студентів. З’ясовано, що 

компетентність з анатомії та фізіології людини є основою для: формування 

здоров’язбережувальної компетентності; здатності використовувати 

природничо-наукові знання для орієнтування в сучасному інформаційному 

просторі (наприклад, для критичного аналізу інформації щодо збереження і 

зміцнення здоров’я); володіння прийомами надання першої допомоги, 

методами захисту в умовах надзвичайних ситуацій та ін.  

 Виявлено групу ключових, загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей з анатомії та фізіології людини, розвиток яких залежить від 

сформованості компетентності майбутніх учителів початкової школи, що 
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свідчить про значущість зазначеної якості для професійної діяльності та 

підкреслює актуальність її формування у студентів. Дослідження 

компонентів компетентності з анатомії та фізіології людини студентів 

здійснювалося на чотирьох рівнях: базовому, репродуктивному, 

продуктивному та творчому. Для окреслення специфіки окремих 

компонентів були розроблені відповідні оцінювальні шкали. Процес 

формування  компетентності з анатомії та фізіології людини майбутніх 

учителів початкової школи розглянуто як відкриту динамічну методичну 

систему. Основним принципом побудови методичної системи формування 

компетентності стало формування умов діяльнісного підходу. У методичній 

системі виокремлено три логічні блоки: цільовий (мета та зміст навчання); 

змістово-процесуальний (форми, методи і засоби навчання);  оцінювально-

результативний (контроль засвоєння знань та сформованості вмінь 

здоров’язбережувальної діяльності).  

Зміст навчального матеріалу з анатомії та фізіології людини викладався 

в контексті вирішення життєвих завдань здоров’язбережувальної 

спрямованості; організацію освітнього процесу було скеровано на майбутню 

професійну діяльність, навчальна співпраця студентів здійснювалась як в 

аудиторних, так і в позааудиторних формах з акцентом на формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що 

      вперше:  в теорії і методиці навчання біології розроблено та 

теоретично обґрунтовано методичну систему формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання анатомії та 

фізіології людини, яка передбачає єдність та взаємозв’язок цільового блоку 

навчальної діяльності, орієнтованого на майбутню професійну діяльність 

студентів; змістово-процесуального блоку, що поєднує традиційні форми і 

методи навчання з інтерактивними та використанням інформаційно-

комунікаційних освітніх засобів навчання; оцінювально-результативного 

блоку, зорієнтованого на різні рівні пізнання, властиві компетентнісному 
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підходу – розуміння, знання, застосування, оцінювання, ставлення; 

удосконалено теорію і методику навчання біології обґрунтуванням 

сутності компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та 

фізіології людини, рівнів та показників її сформованості;  

подальшого розвитку дістали  засоби навчання анатомії та фізіології 

людини студентів закладів вищої педагогічної освіти шляхом обґрунтування 

структури і функцій електронного навчально-методичного комплекту з цієї 

навчальної дисципліни. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що обґрунтована у дослідженні методична система формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення 

анатомії та фізіології людини реалізована у змісті складових електронного 

навчально-методичного комплекту, що включає: зошит для самостійної 

роботи студентів, ситуаційні задачі, словник термінів, наочні засоби, 

методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів з 

навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини». З метою 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії 

та фізіології людини розроблено навчальний посібник «Практикум з а натомії 

та фізіології людини». 

Експериментальна перевірка засвідчила, що електронний навчально-

методичний комплект і навчальний посібник цілком готові до використання в 

освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Вони також  можуть 

зацікавити викладачів анатомії та фізіології людини медичних, аграрних та 

інших закладів вищої освіти, у яких фахова підготовка здобувачів вищої 

освіти передбачає формування компетентності з анатомії та фізіології 

людини. Аналіз результатів педагогічного експерименту підтвердив 

ефективність розробленої моделі методичної системи формування 

предметної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини.  

Ключові слова: методика, система, підготовка, компетентність, 
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учитель, початкові класи, освітній процес, навчання, анатомія та фізіологія 

людини, заклад вищої педагогічної освіти. 

ABSTRACT 

Mondich O.V. Formation of the competence of future teachers of primary 

school of studying human anatomy and physiology. Qualifying scientific work as 

manuscript.  

Thesis for a Candidate Degree in Pedagogical Sciences. Speciality 13.00.02 

– Theory and Methods of Teaching (Biology). –  Institute of Pedagogics of 

National Academy of Sciences of Ukraine, 2018. – National Pedagogical 

Dragomanov University, Kyiv, 2018. 

Content of the abstract 

The author of the thesis was the first who developed, scientifically 

substantiated, experimentally verified and introduced the methodical system of 

forming the subject competence of future teachers of primary school in the process 

of teaching human anatomy and physiology. Teachers of primary school are given 

a special place in the changes of the present day educational system as the 

fundamental life competences – ability to study, communicate, preserve and 

strengthen your health – are best formed at an early age.  As a result, the 

appropriate competence training of teachers of primary school acquires 

characteristic essence in the current context and it changes all the time, which 

actualizes the detailed study and development of new models of student 

educational systems in higher teacher training educational institutions.  

The activities of primary school teachers directly affect the development 

and socialization of a child, forming the lifestyle favourable for the preservation 

and strengthening of health of every pupil. The aspect of preserving good health 

and physiological education of children has been especially critical over recent 

years, when technical achievements and IT means have been constantly introduced 

into their life, the increase of their employment leads to reduced mobility. 

Overindulgence of IT, desk-work in the classroom, and consumption of high-

energy food stimulates to look for renovated approaches to primary school training 
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in the process of studying human anatomy and physiology in the context of 

forming their subject competencies.  

It has been found out that the subject competence  of the graduate of the  

higher teacher training educational institution in human anatomy and physiology 

guarantees: the ability to use modern learning technologies  and solve the tasks of 

education and spiritual and ethical development of schoolchildren in accordance 

with their age, individual, psycho-physiological peculiarities in the educational and 

cognitive activity; the ability to use the conditions of the educational environment 

for the formation of personal, metadisciplinary and subject educational outcome 

and to provide the quality of the educational process by means of the academic 

subject; the ability to do pedagogical monitoring of the socialization of primary 

school pupils; readiness for cooperation with other participants of the educational 

process in accordance with the principles of health protection pedagogy; the ability 

to design educational programs in accordance with the age, individual and psycho-

physiological peculiarities of pupils of primary school; the ability to design 

individual educational paths for pupils in accordance with individual and psycho-

physiological characteristics. It is shown that the subject competence in human 

anatomy and physiology as a component of general-purpose (general) 

competencies is the basis of the ability of the future teacher to carry out education, 

upbringing and development taking into account the age, psychophysical and 

individual characteristics, of pupils with special educational needs in particular; 

readiness to ensure the protection of the life and health of pupils and students. It 

has been found out that the subject competence in human anatomy and physiology 

as a component of key (general cultural) competencies is the basis of the formation 

of health protection competence; of the ability to use natural science knowledge to 

orient oneself  in the modern information space (for example, for critical analysis 

of information on preservation, strengthening and formation of health); mastering 

of first aid methods, methods of protection in emergency situations and others. 

It has been defined that the presence of a large group of key, general 

professional and professional competencies, the development of which depends on 
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the formation of the subject competence of future primary school teachers of  

human anatomy and physiology, indicates the importance of this quality for 

professional activities and emphasizes the relevance of its formation in students of 

the higher teacher training educational institutions. On the basis of the analytical 

review of psychological and pedagogical literature, it was considered expedient to 

study the components of the subject competence of students in human anatomy and 

physiology at four levels: basic, reproductive, productive and creative. Appropriate 

assessment scales were developed to outline the specifics of individual 

components. The process of forming the subject competence of future primary 

school teachers of human anatomy and physiology is considered as an open 

dynamic methodical system. The basic principle of constructing a methodical 

system for the formation of subject competence was the formation of synergy 

conditions. In the methodical system three logical blocks are distinguished: 

content-target (purpose and content of training); technological (forms, methods and 

means of training); control and evaluation (control of knowledge acquisition and 

the formation of skills of health protection activities). The content of the study on 

human anatomy and physiology was taught in the context of solving life-saving 

problems of health-preserving orientation; the organization of teaching anatomy 

and physiology was aimed at the future professional activity, the students' 

educational cooperation was carried out both in classroom and extracurricular 

forms with the aim of forming the subject competence of future primary school 

teachers of human anatomy and physiology. 

The analysis of the results of the pedagogical experiment confirmed the 

effectiveness of the developed model of the methodical system for the formation of 

the subject competence of future teachers of primary school in the process of 

teaching human anatomy and physiology. 

Key words: methodology, system, training, competence, teacher, primary 

school, educational process, teaching, human anatomy and physiology, higher 

teacher training educational institution. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Трансформаційні процеси 

у вітчизняні середній освіті детермінують розроблення нових підходів до 

підготовки майбутніх учителів для нової українські школи, здатних у 

професійної діяльності забезпечувати всебічний розвиток особистості, 

формування в учнів цінностей демократичного суспільства. Нормативно-

правове підґрунтя зазначеної місії становлять Закони України «Про вищу 

освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», освітні документи – 

«Про Національну доктрину розвитку освіти України в ХХІ столітті», «Про 

національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», 

«Про Національну програму інформатизації», Концепція Нової української 

школи та прийняті на саміті Організації Об’єднаних Націй «Цілі розвитку 

тисячоліття».  

У здобутті учнями повної загальної середньої освіти особливу роль 

відіграє педагогічна діяльність вчителя початкової школи, оскільки 

цілеспрямоване формування умінь  вчитися, спілкуватися з іншими людьми, 

берегти та зміцнювати здоров’я та інших розпочинається в учнів молодшого 

віку. Як наслідок, у сучасних умовах відповідна компетентнісна підготовка 

вчителів початкової школи набуває характерної сутності та постійно 

оновлюється, потребує нових досліджень і моделей систем навчання 

студентів у закладах вищої педагогічної освіти. Діяльність учителя 

початкової школи безпосередньо впливає на розвиток і соціалізацію дитини, 

формування стилю життя, сприятливого для збереження і зміцнення здоров’я 

кожного учня. Надмірне впровадження технічних досягнень, використання 

засобів інформаційних технологій призводять до зменшення рухливості та 

перевтоми школярів, що обумовлює загострення проблеми збереження 

їхнього здоров’я. Це актуалізує проведення досліджень з теорії та методики 
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навчання біології щодо формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи з анатомії та фізіології людини. 

Професійну підготовку майбутніх учителів в Україні, теоретичні та 

методичні засади їх навчання активно досліджували та досліджують 

вітчизняні вчені: В. Андрущенко, І. Бех, Ю. Бойчук, С. Гончаренко, 

М. Гриньова, Н. Грицай, К. Гуз,  І. Зязюн, О. Комарова, В. Кремень, 

В. Огнев’юк, Л. Рибалко, С. Рудишин, С. Сисоєва, Л. Сущенко, О. Ярошенко 

та інші. Використання інформаційних технологій в освіті обґрунтовують 

Н. Бахмат, В. Биков, А. Гуржій, Р. Гуревич, М. Жалдак, Л. Карташова, 

О. Кивлюк, А. Коломієць, В. Лапінський, Л. Макаренко, Н. Морзе, Л. 

Петухова  та ін. Проблема професійної підготовки вчителів початкової 

школи до окремих видів професійної діяльності  навчання природознавства, 

основ здоров’я, екологічної освіти і виховання учнів початкової школи 

поставала однією з актуальних у працях І. Андрусенко, Т. Байбари, О. Біди, 

В.  Бобрицької, В. Горащук,  О. Дубогай, В. Єфімової, І. Жаркова, 

В. Ільченко,  Н. Коваль,  М. Кукалець.  Вдосконалення професійної 

підготовки вчителів початкової школи, що ґрунтується на компетентнісному 

підході, розкривають  О. Глузман,  О. Пометун, О. Савченко та ін.  

Компетентнісний підхід є основою розроблення нових моделей і 

стандартів підготовки учителів  для початкової школи. Відтак увагу 

дослідників привертають різні аспекти розвитку ключових і предметних 

компетентностей майбутніх вчителів початкової школи закладів вищої 

педагогічної освіти. Однак вони, насамперед, стосуються проблем 

формування ключових компетентностей майбутніх учителів початкової 

школи, теорії і методики мови. Цілеспрямованих наукових досліджень з 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи, 

орієнтованої на предметну область анатомії та фізіології людини, не було 

виявлено. Актуальність досліджень у цьому напрямі посилюється 

необхідністю здійснення реформи Міністерства освіти і науки України – 
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Нової української школи (НУШ) та розв’язання виявлених у процесі 

дослідження суперечностями між:  

- потребою закладів вищої педагогічної освіти у реалізації нових 

стратегій розвитку освіти в Україні, орієнтованих на здоров’язбереження 

суб’єктів освітньої діяльності, і недостатнім рівнем готовності випускників 

закладів вищої педагогічної освіти (ЗВПО) вирішувати типові та 

нестандартні практичні професійні завдання на основі компетентності з 

анатомії та фізіології людини;  

- зростаючими вимогами Нової української школи до вчителя, 

здатного забезпечити збереження, зміцнення і формування здоров’я учнів 

початкової школи та існуючою практикою формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи  з анатомії та фізіології людини;  

- необхідністю формування компетентності з анатомії та фізіології 

людини майбутніх учителів початкової школи як основи їх 

здоров’язбережувальної діяльності і невідповідністю методики  навчання 

анатомії та фізіології людини означеному процесу. 

Розв’язання встановлених суперечностей зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження «Формування компетентності майбутніх 

учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини».  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми науково-дослідної 

роботи кафедри загальної педагогіки, дошкільної та початкової освіти  

Ізмаїльського державного педагогічного університету «Формування 

професійної мобільності фахівців соціально-педагогічної сфери в системі 

багатоступеневої підготовки» (Державний реєстраційний номер – 

0108U003295). Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 10 від 29 

червня 2011 р.),  узгоджено у Міжвідомчій раді з координації наукових 

досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол № 4 від 23 
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квітня 2013 р.). Формулювання теми уточнено Міжвідомчою радою з 

координації    досліджень   у галузі   освіти,  педагогіки  і психології 

(протокол № 4 від 25.09.2018 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й  

експериментальному доведенні ефективності методичної системи 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії 

та фізіології людини. 

Відповідно до мети поставлено завдання дослідження:  

1. З’ясувати стан теорії і навчально-методичного забезпечення 

формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи з 

анатомії та фізіології людини в умовах закладу вищої педагогічної освіти.  

2. Розкрити сутнісні характеристики провідних дефініцій предмета 

дослідження. 

3. Теоретично обґрунтувати і розробити методичну систему 

формування компетентності з анатомії та фізіології людини у майбутніх 

учителів початкової школи з урахуванням здоров’язбережувальної 

спрямованості їхньої майбутньої професійної діяльності. 

4. Створити дидактичне забезпечення навчання  анатомії та фізіології 

людини майбутніх учителів початкової школи. 

5. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної 

системи формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

анатомії та фізіології людини.  

Об’єкт дослідження – біологічна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи у закладах вищої педагогічної освіти. 

Предмет дослідження – зміст, форми, методи та засоби формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології 

людини.  

Відповідно до мети і поставлених завдань використано методи 

дослідження:  
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– теоретичні: аналіз наукових джерел, нормативних документів з 

метою теоретичного обґрунтування сутності і структури методичної системи 

формування  досліджуваної компетентності студентів; 

– емпіричні: бесіда, анкетування, інтерв’ювання, спостереження, 

тестування, вивчення та узагальнення досвіду навчання біологічних 

дисциплін майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої 

педагогічної освіти, що сприяли з’ясуванню практичного стану формування  

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології 

людини, обґрунтуванню експериментальної методичної системи; 

педагогічний експеримент, який дозволив в умовах реального освітнього 

процесу перевірити ефективність обґрунтованої у дослідженні методичної 

системи, здійснити апробацію розроблених дидактичних  матеріалів;  

– математичної статистики: статистична обробка даних t-критерієм 

Ст’юдента з використанням стандартних комп’ютерних програм для 

статистичної обробки результатів, що уможливило встановлення 

достовірності результатів дослідження на рівні значущості 0,95.  

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:  

вперше  в теорії і методиці навчання біології розроблено та теоретично 

обґрунтовано методичну систему формування компетентності майбутніх 

учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини, яка передбачає 

єдність та взаємозв’язок цільового блоку навчальної діяльності, 

орієнтованого на майбутню професійну діяльність студентів; змістово-

процесуального блоку, що поєднує традиційні форми і методи навчання з 

інтерактивними та використанням інформаційно-комунікаційних освітніх 

засобів навчання; оцінювально-результативного блоку, зорієнтованого на 

різні рівні пізнання, властиві компетентнісному підходу – розуміння, знання, 

застосування, оцінювання, ставлення; 
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удосконалено теорію і методику навчання біології обґрунтуванням 

сутності і компонентів компетентності майбутніх учителів початкової школи 

з анатомії та фізіології людини, рівнів та показників її сформованості;  

подальшого розвитку дістали засоби навчання анатомії та фізіології 

людини у закладах вищої педагогічної освіти майбутніх учителів початкової 

школи шляхом обґрунтування структури і функцій електронного навчально-

методичного комплекту з цієї навчальної дисципліни. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в тому, що 

обґрунтована у дослідженні методична система формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини 

реалізована у змісті складових електронного навчально-методичного 

комплекту, що включає: зошит для самостійної роботи студентів, ситуаційні 

задачі, словник термінів, наочні засоби, методичні рекомендації з організації 

самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Анатомія та 

фізіологія людини». З метою формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи з анатомії та фізіології людини розроблено навчальний 

посібник.   

Експериментальна перевірка засвідчила, що електронний навчально-

методичний комплект і навчальний посібник цілком готові до використання в 

освітньому процесі закладів вищої педагогічної освіти. Вони також  можуть 

зацікавити викладачів анатомії та фізіології людини медичних, аграрних та 

інших закладів вищої освіти, у яких фахова підготовка здобувачів вищої 

освіти передбачає формування компетентності з анатомії та фізіології 

людини.  

Основні результати дослідження впроваджено в практику роботи 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету (довідка № 1-7/787 від 

02.10.2018 р.), Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла 

Грушевського (довідка №233/1 від 10. 10. 2018 р.), Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка (довідка № 97/18  від 
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29.10.2018 р.), Мукачівського державного університету (довідка № 2092 від 

14.11.2018 р.), Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка (довідка № 3481/01-55/63 від 04.10.2018). 

Особистий внесок здобувача. У статті, опублікованій у співавторстві з 

О. Ярошенко [3], дисертантці належить аналіз практичного стану навчання 

дисциплін циклу природничо-наукової і професійної підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи, розкриття сутності і складових методики 

формування  компетентності з анатомії та фізіології людини. У спільній з С. 

Пеньковою публікації [11]  авторським є виокремлення аспектів культури 

здорового способу життя. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

доповідалися та обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та методики 

навчання природничо-географічних дисциплін Національного педагогічного 

університету імені М.П. Драгоманова  2011-2015 рр.). Апробація результатів 

дослідження здійснювалася шляхом участі автора в науково-практичних 

конференціях різних рівнів: 

 міжнародних: «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, 

технології» (Переяслав-Хмельницький, 13-15 жовтня 2011); «Міжнародна 

співпраця в освіті в умовах глобалізації» (Алушта, 19-22 вересня,   2013); 

«Дунайські наукові читання: європейський вимір та регіональний контекст» 

(Ізмаїл, 15-17 жовтня, 2015); «Наука і сучасність: виклики глобалізації» 

(Київ, 29 червня 2016); «Дунайські наукові читання: духовно-творча 

константа особистості» (Ізмаїл, 23 вересня 2016); «Актуальні проблеми 

професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі неперервної 

освіти» (Ізмаїл, 14 квітня 2017); «Гуманітарна парадигма як стратегія 

інноваційного розвитку освіти» (Рівне, 16-17 червня 2017);  

 всеукраїнських конференціях: «Проблеми, методи й наукові технології 

сучасної біологічної науки та методики її викладання» (Глухів, 25-26 жовтня 

2012); «Январские педагогические чтения: Современная система 
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образования: опыт прошлого – взгляд в будущее» (Симферополь, 30 января, 

2014); «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, 

психологія» (Вінниця, 16-17 вересня 2016); «Освіта і здоров’я» (Суми, 27-28 

квітня  2017). 

Публікації. Основні теоретичні положення і результати 

дисертаційного дослідження висвітлено у 14 публікаціях  (12 одноосібних). З 

них: 1 навчальний посібник, 6 статей у фахових виданнях з педагогічних 

наук України, одне з яких включено до міжнародних наукометричних баз; 1 – 

у зарубіжному виданні, 6 статей апробаційного характеру.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації,  

вступу, трьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку 

використаних джерел (304 найменувань), 14 додатків, містить 10 таблиць та 

22 рисунок. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 261 сторінку, з 

них 165 – основний текст. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ 

ЛЮДИНИ  

 

 

1.1. Наукові дослідження проблеми формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи 

Одним із провідних напрямів державної політики у галузі освіти 

відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні (на період до 

2021 р.) [191], Закону «Про освіту» (2017) [235] та Концепції Нової 

української школи [195] визначено забезпечення підтримки здоров’я та 

поширення здорового способу життя для всіх людей незалежно від віку 

шляхом модернізації структури, змісту та організації освіти на засадах 

компетентнісного підходу. 

Проблема збереження здоров’я дітей особливо загострюється в останні 

роки, коли в їхню життєдіяльність стрімко впроваджуються технічні 

досягнення, ІТ. Їх надмірне використання сприяє малорухливому способу 

життя, що спричинює негативні наслідки для здоров’я учнів початкової 

школи. Формування компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутніх учителів початкової школи обумовлюється необхідністю 

зменшення цих ризиків.  

З вересня 2018 р. учні початкової школи розпочали навчатися за новим 

«Державним стандартом початкової освіти» (затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України 21 лютого 2018 р. № 87). У цьому документі 

зазначено, що основним завданням початкового навчання є оволодіння 

учнями ключовими компетентностями [70]. Природно, що формування та 
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розвиток компетентної особистості учня можливий за наявності відповідного 

рівня компетентностей учителя.  

В умовах сьогодення спостерігається досить стрімкий процес 

модернізації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи – 

формування її оновленого змісту, розроблення інноваційних форм, засобів і 

методів компетентнісного навчання. Слід погодитися з висновком академіка 

О. Савченко в тому, що «особистісна і професійна підготовка вчителя – 

локомотив якісних змін в освіті. Професійний гуманний учитель – велика 

цінність для дитини, держави, батьків» [248, с.14]. 

У процесі дослідження виявлено тенденцію значного зростання 

інтересу науковців до питань підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, що виявляється у збільшенні кількості наукових праць з проблеми 

формування професійної компетентності й окремих її складових у сучасних 

умовах. Така тенденція вважається ознакою соціального запиту на 

модернізацію професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 

удосконалення окремих її напрямів, пов’язаних з оновленням методології і 

методики професійної освіти (С. Власенко [49], О. Кисла [103], І. Пальшкова 

[211]), актуалізацією психолого-педагогічної підготовки (Л. Хомич [281; 

282]), технологізацією процесу навчання (П. Гусак [66], Л. Коваль [111]), 

екологізацією освітнього простору (М. Хроленко [284]),  формування 

природознавчої компетентності учнів початкових класів  (Андрусенко І. В., 

Бондарчук Г.  [5], формування професійної культури майбутніх магістрів 

початкової освіти О. Цюняк [293]) та ін.  

Принципи формування сучасного змісту біологічного компонента 

шкільної освіти, теоретико-методичні засади особистісного навчання 

предметів природничого циклу, компетентнісний підхід до вивчення людини, 

особливості формування наукової картини світу були предметом досліджень 

сучасних науковців – І. Бех [21], Т. Коршевнюк [126], Н. Матяш [152; 153], 
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Л. Міронець та Р. Різніченко [157; 158], С. Рудишина [242; 243; 244], 

О. Топузова [272]. 

Предметом досліджень формування професійних якостей та 

компетентностей майбутніх учителів початкової школи стали:  

 підготовка до діагностичної діяльності [146; 154]; 

 формування дослідницьких умінь під час проектної діяльності [261]; 

 розвиток критичного мислення у процесі професійної підготовки [270]; 

 теоретико-методичні засади підготовки до соціально-педагогічної 

діяльності [142]; 

 проектування освітнього середовища професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи [308]; 

 психологічні особливості розвитку професійного мислення [72] та ін.  

Аналітичний огляд досліджень засвідчив, що науковці розширили 

перелік професійних компетентностей учителів ПШк, що найчастіше 

асоційовані з особистісними якостями й цінностями майбутнього фахівця, 

практичним досвідом студента і потребують цілеспрямованого розвитку. З 

огляду на це, ефективними засобами розвитку складових професійної 

компетентності дослідники вважають інноваційні технології навчання. 

Особливу увагу науковці приділяють питанням використання сучасних 

технологій навчання, насамперед інформаційно-комунікаційних: 

А. Коломієць досліджувала теоретичні та методичні основи формування 

інформаційної культури майбутнього вчителя початкової школи  [116], 

Н. Бахмат – теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки вчителів 

початкової школи в умовах інформаційно-освітнього середовища вищого 

навчального закладу [15], А. Бистрюкова А.  – формування готовності до 

професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів засобами 

проективної технології [25], О. Кравчук – підготовку майбутніх учителів до 

застосування інформаційних технологій у процесі вивчення 

суспільствознавчо-природознавчих дисциплін у початковій школі [128], 
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Л. Макаренко – питання комп’ютерної грамотності як складової професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи [144], Н. Олефіренко – 

підготовку майбутніх учителів початкової школи до проектування 

дидактичних електронних ресурсів [200], Л. Петухова – теоретико-методичні 

засади формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів  

початкової школи [217], О. Снігур – формування вмінь використовувати 

засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності 

вчителя початкової школи [259], О. Суховірський – підготовку майбутнього 

вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій [263]. 

З огляду на це, дослідники визначають значущість для майбутніх учителів  

початкової школи навичок використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій, пропонують застосувати їх у різноманітних формах і методах 

професійної підготовки студентів. 

Питання технологічної підготовки майбутнього вчителя початкової 

школи  розглянуто у дослідженнях В. Імбер [93], А. Коломієць [116], 

О. Мірошніченко [159], Н. Павленко [210]. Так, В. Імбер досліджувала 

педагогічні умови застосування мультимедійних засобів навчання [93], 

О. Комар [117] і Н. Павленко [210] – підготовку до застосування 

інтерактивних технологій, О. Мірошніченко – підготовку до впровадження 

дидактичних технологій у початковій школі [159], І. Осадченко – теорію і 

практику ситуаційного навчання [202], О. Сорока – теоретичні і методичні 

засади підготовки до використання арт-терапевтичних технологій [260] та ін. 

Використання сучасних технологій навчання у початковій школі 

розглядається вченими як обов’язковий елемент професійної діяльності 

майбутніх учителів початкової школи [1]. Професійну підготовку студентів 

рекомендовано вести із застосуванням інноваційних технологій, засобів ІТ і 

мультимедійних засобів навчання. 

Питання здоров’язбережувальної діяльності майбутнього вчителя 

початкової школи розглянуто з огляду забезпечення здорового способу життя 
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молодших школярів [245; 273], валеологічного виховання учнів [275], 

аксіологічного компоненту структури саморегуляції педагогічної діяльності в 

системі підготовки майбутнього вчителя [296] та формування аксіологічної 

компоненти педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів 

[214]. Науковці вважають здоров’язбережувальну діяльність важливою 

складовою професійної діяльності вчителя [76; 247; 250; 279], а 

здоров’язбережувальну підготовку майбутнього вчителя початкової школи  – 

найважливішою ланкою професійної підготовки в сучасних умовах, 

формування у студентів умінь збереження і зміцнення здоров’я –одним із 

завдань професійної освіти. 

Аналіз дисертаційних досліджень щодо підготовки майбутніх учителів 

ПШк дозволяє визначити основні напрями її модернізації. Насамперед, 

значно розширився спектр досліджень щодо підготовки студентів ЗВПО до 

розвитку особистісних якостей учнів початкової школи: формування 

толерантності учнів початкової школи [24], культури мислення школяра 

[156], логічного мислення молодших школярів [187]; педагогічні умови 

формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до 

особистісно орієнтованого учнів [298] та ін.  

У більшості проаналізованих дисертаційних досліджень підготовка 

майбутніх учителів  початкової школи розглядається з позицій 

компетентнісного підходу [32; 280]. Його впровадження стало важливим 

інструментом розвитку сучасної освіти [31; 42]. Модернізація освіти на 

основі реалізації компетентнісного підходу дозволяє привести систему 

вітчизняної освіти у відповідність до європейських вимог, посилює 

практичну орієнтацію освіти, забезпечує здатність випускника відповідати 

новим запитам ринку праці, мати відповідний потенціал для практичного 

розв’язання життєвих проблем, гарантує високий рівень і результативність 

підготовки спеціаліста [220]. 
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Так, наприклад, О. Савченко вважає, що «компетентнісна освіта – 

спроба вийти за межі традиційної парадигми навчання, коли результатом 

вважається система знань, умінь і навичок учня, а не його здатність діяти» 

[248]. 

Ідея модернізації освіти на основі компетентнісного підходу 

розробляється в наукових дослідженнях В. Байденко [11], Н. Бібік і 

М. Вашуленка [277], Б. Ельконіна [302], В. Кременя [133; 134], 

Н. Олефіренко [200], І. Пальшкової [211], А. Хуторського [286; 288] й ін. 

Результатом педагогічної освіти є професійна компетентність педагога [14]. 

Особливу роль у її структурі разом із знаннями, вміннями, навичками 

відведено здатності застосовувати їх у професійній діяльності [1; 53; 57; 73]. 

Тому очікуваним результатом підготовки майбутнього вчителя є рівень 

розвитку компетентностей як компонента його професійної компетентності, 

що полягає в готовності і здатності застосовувати фундаментальні предметні 

знання як основу продуктивної навчальної, дослідницької і професійної 

діяльності [221; 253]. 

Аналіз наукових праць свідчить, що поняття «компетентнісний підхід» 

та синонімічні з ним набувають нової сутності, динамічно розвиваються і 

змінюються відповідно до умов сьогодення. Динаміка орієнтування на 

використання компетентнісного підходу у теорії і практиці професійної 

освіти спостерігається з кінця ХХ ст. як похідна від вимог ринкової 

економіки постіндустріального суспільства та інструмент консолідації 

освітніх систем європейських країн (Болонський процес). На той час поняття 

«компетентність» розуміли як «поглиблене знання предмету або засвоєне 

вміння» [88]. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» О. Пометун розуміє 

спрямованість освітнього процесу на формування ключових (базових, 

основних) і предметних компетентностей особистості, результатом якого є 

сформованість загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових 
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компетентностей, інтегрованою характеристикою особистості. 

Компетентність включає знання, уміння, ставлення, досвід діяльності й 

поведінкові моделі особистості [223]. 

Відповідно до реформування системи освіти в напрямі НУШ, було 

визначено компетентності вчителів початкової школи, необхідні для 

навчання учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 н. р. Вже в у цьому 

році вчителі початкової школи підвищуватимуть свою кваліфікацію за 

Типовою освітньою програмою для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, затверджену наказом МОН України від 15.01.2018 № 36. У 

Програмі означено профіль учителя початкової школи.  Профіль, або опис 

компетентностей, відповідає Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період 

до 2029 р., схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988 (Додаток 

С) [195]. 

Оскільки компетентнісний підхід до освіти перебуває в неперервному 

розвитку, то цілком природно, що існують різноманітні визначення цього 

поняття. Дослідниками це явище розуміється як:  

 пріоритетна орієнтація на цілі-вектори освіти: навчання, 

самовизначення, самоактуалізація, соціалізація і розвиток індивідуальності 

[151];  

 удосконалення (різновид) змісту освіти, який не зводиться до знаннєво-

орієнтованого компоненту, а включає цілісний досвід вирішення життєвих 

проблем, виконання ключових (тобто тих, що належать до багатьох 

соціальних сфер) функцій, соціальних ролей, компетенцій [114];  

 постійна переорієнтація домінуючої освітньої парадигми з переважною 

трансляцією знань і формуванням навичок на створення умов для оволодіння 

комплексом компетенцій, що визначають потенціал здатності випускника до 

виживання і стійкої життєдіяльності в умовах багатофакторного, соціально-
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політичного, ринково-економічного, інформаційного і комунікативно-

насиченого простору [130]. 

Практична спрямованість компетентнісного підходу підкреслювалась у 

матеріалах «Ключових Рекомендацій 2006/962/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) «Про основні компетенції для навчання протягом 

усього життя», де зазначено про «необхідність забезпечити молодь 

потрібними основними компетентностями та покращити рівень освіти – це 

невід'ємна частина «Інтегрованих настанов для досягнення росту та 

зайнятості 2005-2008», затверджених на засіданні Європейської Ради у липні 

2005 р. Зокрема, інтегровані настанови зобов’язують затвердити системи 

освіти та професійної підготовки відповідно до нових вимог [108]. 

З огляду на багатофункціональність компетентнісного підходу у 

професійній підготовці майбутніх учителів С. Сисоєва та І. Соколова 

підкреслюють: «Цей підхід також розглядають у таких змістових площинах: 

 як узагальнена умова здатності людини ефективно діяти за межами 

навчальних сюжетів і навчальних ситуацій (В. Болотов);  

 оволодіння особистістю знаннями й уміннями в комплексі, у зв’язку з 

чим по-іншому визначається система методів навчання, в основу відбору і 

конструювання яких покладено структуру відповідних компетентностей і 

функції, які вони виконують в освіті (Н. Бахмат, І. Бім, Н. Бражник, 

Н. Гальськова, І. Зимня, В. Краєвський, Н. Кузьміна, О. Пометун, С. Сисоєва 

тощо);  

 інтеграція змісту й технологій теоретичного та практичного 

компонентів підготовки майбутніх фахівців у ЗВО з метою формування 

певних фахових компетентностей, що сприяє швидкій адаптації на ринку 

праці, успішному розв’язанню життєвих, особистісних, професійних завдань 

для самовизначення, саморозвитку, самореалізації » [255, с. 62-63]. 
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Дослідником О. Лєбедєвим, компетентнісний підхід розглядається як 

сукупність загальних принципів визначення цілей освіти, відбору її змісту, 

організації освіти та оцінювання освітніх результатів [140]. 

До особливостей реалізації компетентнісного підходу у вищій школі 

Н. Побірченко відносить: перенесення акцентів з поінформованості студентів 

на їх уміння використовувати інформацію для вирішення практичних 

завдань; студентоцентрована спрямованість навчання; орієнтованість фахової 

підготовки на майбутнє працевлаштування випускників [220]. 

На думку Н. Бібік, узагальнення теоретичних джерел і практики 

поширення компетентнісного підходу дає підстави для висновків про 

необхідність перегляду й узгодження змісту освіти, її складових на всіх 

рівнях, оволодіння оцінювальною компетентністю всіма суб’єктами цього 

процесу, зміни поглядів на технології навчання, які мають сприяти 

виявленню набору унікальних здатностей кожного учня для успіху в певній 

галузі пізнання [26]. 

Розглядаючи реалізацію компетентнісного підходу в початковій ланці 

освіти, Т. Байбара наголошує, що система вмінь і способів діяльності, яка 

охоплює всі складові компетенцій, конструюється на основі тих видів 

предметної й навчально-пізнавальної діяльності, які реалізуються учнями 

певного віку. Специфіка формування їх залежить від вікових особливостей 

школярів [9]. 

Для нашого дослідження також важливою є думка А. Андреєва, який 

акцентує на головній ідеї компетентнісного підходу – володіння не тільки 

знаннями, а й відповідними особистісними якостями і вміннями знайти і 

відібрати необхідну інформацію у накопиченій людством інформації [3]. 

Ураховуючи зазначене вище, робимо висновок про 

поліфункціональність поняття «компетентнісний підхід», залежність 

тлумачення компетентнісного підходу від шляхів розв’язання освітніх 

завдань, сутнісне наповнення поняття як основа розбудови сучасних моделей 
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професійної підготовки майбутніх фахівців. Особливістю методів навчання, 

заснованих на компетентнісній моделі, є практична орієнтованість, 

спрямованість на кінцевий результат, який відповідає вимогам майбутньої 

праці випускника; необхідність моніторингу не тільки навчальних досягнень 

студента, але і розвитку його особистісних якостей, цінностей та відношень. 

На думку О. Овчарук, неоднозначне трактування явища 

«компетентнісний підхід» у сучасній науці створює чимало труднощів на 

шляху його впровадження в освітній процес [196]. 

Розвиток методологічних засад компетентнісного підходу відображено 

в змінах акцентів у визначенні поняття «competencies», яке тлумачили як 

загальні вміння та навички, фундаментальні шляхи навчання й опорні 

знання; комплекс ставлень, практичних навичок, цінностей, емоцій, 

поведінкових компонентів, знань і вмінь, необхідних для активної дії [312]; 

не лише знання, професійні й високі моральні якості, але й здатність 

адекватно діяти у відповідних ситуаціях, застосовуючи ці знання і беручи на 

себе відповідальність за певну діяльність [311]; як здатності (знання, вміння, 

цінності, відношення і способи поведінки), необхідні для щоденного 

вирішення особистих, професійних та соціальних проблем та передбачення 

кращого майбутнього [318]; як навички та ставлення, спрямовані на 

досягнення певних стандартів у професійній діяльності [319]. 

Аналіз літературних джерел виявив що відсутність однозначного 

тлумачення змісту категорії «компетентність» [120]. Так, зокрема, низка 

вчених (Н. Бібік [26], О. Овчарук [196], О. Пометун [223; 225] та ін.) 

розглядають компетентність як інтегральну характеристику особистості, що 

демонструє готовність і здатність на високому рівні виконувати посадові та 

професійні обов’язки відповідно до теоретичних та практичних надбань, 

професійного і життєвого досвіду тощо. 

А. Хуторський та В. Краєвський трактують поняття «компетентність» у 

певній галузі як «володіння відповідними знаннями й здібностями, що 
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дозволяють ґрунтовно судити про цю галузь і ефективно діяти в ній» [131], 

тобто компетентність є результатом набуття компетенції. 

Отже, компетентність розглядається як сформована якість, результат 

діяльності, «надбання» студента, як володіння вчителем відповідними 

компетенціями [285]. 

У подальшому в роботі застосуємо визначення, наведене у Законі 

України «Про вищу освіту» [228], де поняття «компетентність» визначено як 

динамічну комбінацію знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 

професійну та навчальну діяльність і є результатом навчання на певному 

рівні вищої освіти.  

У процесі аналізу літературних джерел виявлено використання такого 

терміну, як «освітня компетентність». Освітня компетентність – це 

вимога до освітньої підготовки, яка виражається сукупністю 

взаємопов’язаних смислових орієнтацій, знань, умінь, навичок і досвіду 

діяльності студента відносно певного кола об’єктів реальної дійсності, 

необхідних для здійснення особистісно і соціально значущої продуктивної 

діяльності [278]. Освітні компетентності «забезпечують комплексне 

досягнення освітніх цілей, відображають предметно-діяльнісну складову 

освіти, пов’язують її особистісний і соціальний смисли» [278, с. 8]. 

Оскільки освітні компетентності є структурним компонентом 

соціального досвіду й відповідним обов’язковим компонентом змісту освіти, 

фахівці виокремлюють компетентності, які утворюють ієрархічно 

підпорядковану систему: 

 ключові – відносяться до загального (метапредметного) змісту освіти; 

 загальнопредметні – належать до певного кола навчальних предметів та 

освітніх галузей; 
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 предметні – підпорядковані двом попереднім рівням компетентностей, 

що мають конкретний опис і можливість формування в рамках навчальних 

предметів. 

Ключові компетентності належать до надпредметного рівня змісту 

освіти, вони є суттєвими, характеризуються, до певної міри, універсальністю, 

оскільки реалізуються в «не надто обмежених» і «не надто специфічних 

умовах» [278, с. 7]. 

Для кожного ступеня навчання ключові освітні компетентності 

конкретизуються на рівні освітніх галузей і навчальних предметів. Так, 

наприклад, ключові навчально-пізнавальні компетентності знаходять своє 

втілення в загальнопредметній рефлексивній компетентності, а надалі – у 

такій компетентності з історії, як здатність виділяти в будь-якій історичній 

події боротьбу інтересів різних сторін. 

У нашому дослідженні перелік ключових освітніх компетентностей 

визначається на основі основоположних цілей загальної освіти, 

структурування професійного досвіду й досвіду особистості, а також 

основних видів діяльності учня, які дозволяють йому опановувати 

соціальний досвід, одержувати життєві навички та практичної діяльності в 

сучасному суспільстві. 

З огляду на зазначені позиції, ключовими освітніми компетентностями 

встановлено (за А. Хуторським):  

1. Ціннісно-смислова – компетентність у галузі світогляду; 

характеристика, яка пов'язана з ціннісними орієнтирами студента, його 

здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, 

усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти 

вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати 

рішення; забезпечує механізм самовизначення студента в різних видах 

діяльності; від її рівня залежить вибір індивідуальної освітньої траєкторії 

кожного учня та програми його життєдіяльності в цілому. 
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2. Загальнокультурна компетентність – вказує на коло питань, у яких 

студент повинен бути обізнаний на високому рівні, мати пізнання та значний 

досвід діяльності: особливості національної та загальнолюдської культури, 

духовно-моральні основи життя людини й людства, культурологічне 

підґрунтя сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та 

релігії в житті людини, їх вплив на світ тощо; досвід засвоєння студентом 

наукової картини світу, що розширюється до культурологічного й 

загальнолюдського розуміння світу. 

3. Навчально-пізнавальна компетентність – сукупність якостей студента у 

галузі самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, 

методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, скорельованої з 

реальними об'єктами; знання й уміння організації цілепокладання, 

планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінювання навчально-

пізнавальної діяльності; креативні навички продуктивної діяльності 

(здобування знань безпосередньо з реальності, володіння прийомами дій у 

нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем; 

уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними 

навичками, використання ймовірнісних, статистичних та інших методів 

пізнання). 

4. Інформаційна компетентність – уміння самостійно шукати, аналізувати 

та добирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати 

та передавати її; навички роботи студента з інформацією, що міститься в 

навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі. 

5. Комунікативна компетентність – знання мов, способів взаємодії з 

оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи в групі, різні 

соціальні функції в колективі; уміння презентувати себе, писати лист, анкету, 

заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін.  

6. Соціально-трудова компетентність – володіння знаннями та досвідом у 

галузі громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, 
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спостерігача, виборця, представника тощо), у соціально-трудовій галузі 

(права споживача, покупця, клієнта, виробника), у галузі сімейних стосунків 

та обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного 

самовизначення; уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти 

відповідно до особистої та суспільної вигоди, володіти етикою трудових і 

громадських взаємин, мінімально необхідними для життя в сучасному 

суспільстві навичками соціальної активності та функціональної грамотності. 

7. Компетентність особистісного самовдосконалення – засвоєння способів 

фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної 

саморегуляції та самопідтримки; знання способів діяльності згідно власних 

інтересів і можливостей, що виражається в безперервному самопізнанні, 

розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, формуванні 

психологічної грамотності, культури мислення та поведінки; правила 

особистої гігієни, турбота про власне здоров’я, статева грамотність, 

внутрішня екологічна культура; комплекс якостей, пов’язаних з основами 

безпечної життєдіяльності особистості [107; 129, с. 153-154]. 

Аналізуючи зазначене вище, можна виокремити основні групи 

ключових компетентностей:  

 відносно себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності, 

здоров’язбереження, інтеграції знань, навичок самовдосконалення та 

саморозвитку;  

 стосовно взаємодії з іншими особами – уміння соціальної взаємодії, 

навички спілкування тощо;  

 щодо діяльності особи, способів діяльності та використання 

інформаційних технологій.  

Отже, до ключових компетентностей українськими педагогами 

віднесено уміння вчитися, соціальну, загальнокультурну, здоров’язберігаючу 

(здоров’язбережувальну) компетентності, компетентності з інформаційно-

комунікаційних технологій, громадянську та підприємницьку [119, с. 90]. 
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У роботі будемо використовувати означення поняття 

«компетентностей», яке наведено у «Державному стандарті початкової 

освіти» (від 21 лютого 2018 р.), де вимоги до обов’язкових результатів 

навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання, підґрунтям якого є ключові компетентності: вільне володіння 

державною мовою; математична компетентність; компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій; інноваційність, що передбачає 

відкритість до нових ідей; інформаційно-комунікаційна компетентність, 

екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного 

природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, 

ощадного використання природних ресурсів, розуміння необхідності 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; громадянські та 

соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, 

рівності, прав людини, добробуту, усвідомленням рівних прав і можливостей, 

що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, 

активність в житті класу і школи, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в 

конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, 

поціновування культурного розмаїття різних народів та ідентифікацію себе 

як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і 

збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя 

тощо» [70, с.1-3]. 

 Кожна з переліку ключових компетентностей є об’єктивною 

категорією, яка утворює суспільно визначений комплекс певного рівня знань, 

умінь, навичок та ставлень, які можна застосувати в різних галузях діяльності 

людини. Зазначений атрибут є інтегративною характеристикою якості 

навчання студентів, пов’язаною зі здатністю цільового, осмисленого 

застосування комплексу знань, умінь, навичок, способів діяльності щодо 

міжпредметного кола проблем. 
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Найбільш характерними ознаками ключових компетентностей 

дослідники пропонують вважати: багатокомпонентність, 

міждисциплінарність, поліфункціональність – їх наявність дає можливість 

розв’язувати широке коло особистісних і соціально значущих завдань та 

проблем; спрямованість на розвиток критичного мислення, рефлексії, 

визначення власної позиції (самовизначення); ситуативність виявлення; 

поєднання особистісного і соціального [278; 119]. 

Аналіз різних підходів до класифікації компетентностей дозволив 

О. Заблоцькій розробити для вищої школи класифікацію, що ґрунтується на 

рівнях освіти, в якій надпредметний рівень передбачає формування ключових 

компетентностей, рівень професійної освіти (міжпредметний рівень) – 

загальнопредметних (професійних), а рівень навчальних дисциплін 

(предметний рівень) – предметних. На цій основі автором було 

сформульовано робоче визначення предметних компетентностей як 

особистісних категорій, що формуються в межах вивчення навчальної 

дисципліни, є складовою загальнопредметних та втіленням ключових 

компетентностей на предметному рівні [82]. Зважаючи на це, вважаємо 

співвідношення предметних, надпредметних та ключових компетентностей 

майбутніх учителів початкової школи таким, як показано на рис. 1.1. 

Як зазначають науковці, ключові компетентності мають діяльнісну 

форму представлення, що дає змогу оперувати ними, використовувати як 

структурну основу проектування змісту освіти на трьох рівнях: 

теоретичному, навчального предмета, навчального матеріалу [278].  

До ключових компетентностей, які пропонуються для початкової ланки 

освіти (для учнів), дослідниками Н. М. Бібік, О. Я. Савченко та 

Т. М. Байбарою віднесено: уміння навчатися, загальнокультурну, 

інформаційно-комунікаційну, здоров’язбережувальну, соціальну, 

громадянську тощо [29].  
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Рис. 1.1. Співвідношення компетентностей майбутніх вчителів ПШк 
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освітнього процесу, створювати умови для досягнення очікуваних 

результатів тощо. 

 Соціальна – спроможність до діяльності в суспільстві; взаємодії та 

діяльності в групі, команді. 

 Загальнокультурна – схильність до розвитку культури особистості і 

суспільства в різних аспектах. 

 Здоров’язберігаюча (здоров’язбережна) – здатність до збереження 

власного здоров’я. 

 Громадянська – спроможність до участі в суспільному житті країни, до 

захисту власних прав і свобод, виконання громадянських обов’язків.. 

 Інформаційна – схильність до пошуку, опрацьовування, збереження і 

створення інформації та обміну нею. 

Складниками здоров’язбережної компетентності дослідники 

визначають сприятливі для здоров’я особистості спеціальні та психосоціальні 

(її життєві навички) [207]. До життєвих навичок вони виокремлюють такі як: 

позитивне самоцінювання, самоконтроль, управління стресами, 

умотивованість на успіх, аналітичний огляд проблем і уміння прийняття 

продуманих рішень; критичне, творче і креативне мислення; плодотворне 

спілкування; уміння співчуття; навички розв’язання конфліктів; вміння 

протистояння негативним громадським впливам тощо. 

До спеціальних компетенстнстей відносять: знання санітарно-

гігієнічних норм та їх дотримання, знання щодо раціонального харчування, 

рухову активність, загартування, організація режиму діяльності та 

відпочинку, навички надання першої допомоги тощо. В Таблиці 1.1. 

наводиться перелік спеціальних та життєвих навичок та їх складники . 

З позицій стандартизації освітнього простору, ключові компетентності 

становлять основну категорію найзагальніших понять, які необхідно 

деталізувати за навчальними галузями [193]. 
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Таблиця 1.1 

Складники здоров’язбережної компетентності 
  Різновид навичок Складники навичок (уміння, звички тощо) 
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Навички 

раціонального 

харчування 

 дотримання режиму харчування; 

 уміння складати харчовий раціон з урахуванням 

реальних можливостей, потреб та корисності; 

 уміння визначати і зберігати високу якість 

харчових продуктів. 

Навички рухової 

активності 

 виконання ранкової зарядки; 

 регулярні заняття фізичною культурою, руховими 

іграми, фізичною працею. 

Санітарно-гігієнічні 

навички 

 навички особистої гігієни; 

 уміння виконувати гігієнічні процедури 

(доглядати за шкірою, зубами, волоссям тощо). 

Режим праці та 

відпочинку 

 уміння чергувати розумову і фізичну активність; 

 уміння знаходити час для регулярного харчування 

й повноцінного відпочинку. 

Ж
и

т
т
єв

і 
н

а
в

и
ч

к
и

, 
щ

о
 с

п
р

и
я

ю
т
ь

 с
о
ц

іа
л

ь
н

о
м

у
 

зд
о
р

о
в

’ю
 

Навички ефективного 

спілкування 

 уміння слухати; 

 уміння чітко висловлювати свої думки; 

 уміння виражати свої почуття; 

 уміння просити про послугу або по допомогу; 

 володіння невербальними засобами спілкування 

(жести, міміка, інтонація тощо); 

 уміння адекватно реагувати на критику. 

Навички співчуття 

 уміння розуміти почуття, потреби і проблеми 

інших людей; 

 уміння висловити це розуміння; 

 уміння зважати на почуття інших людей; 

 уміння допомагати та підтримувати. 

Навички розв’язання 

конфліктів 

 уміння розрізняти конфлікти поглядів і конфлікти 

інтересів; 

 уміння толерантно розв’язувати конфлікти 

поглядів; 

 уміння розв’язувати конфлікти інтересів за 

допомогою конструктивних переговорів. 

 

Навички поведінки в 

умовах тиску, погроз, 

дискримінації 

 уміння уникати небезпечних ситуацій і діяти під 

час загрози насилля; обстоювати свою позицію та 

відмовлятися від небажаних пропозицій, зокрема й 

пов’язаних із залученням до куріння, вживання 

алкоголю, наркотичних речовин; 

 уміння розрізняти прояви дискримінації, зокрема 

щодо людей з особливими потребами, ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД; 

 навички впевненої поведінки, зокрема й 

застережливих дій щодо ВІЛ/СНІДу. 
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Продовження Таблиці 1.1 

 

Навички спільної 

діяльності та співпраці 

 уміння працювати в команді; 

 уміння адекватно оцінювати свої здібності, свій 

внесок у спільну діяльність; 

 уміння визнавати внесок інших у спільну роботу. 
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Самоусвідомлення та 

самооцінка 

 позитивне ставлення до себе, інших людей, до 

життєвих перспектив; 

 уміння реально оцінювати свої здібності та 

можливості; 

 адекватна самооцінка; 

 уміння адекватно сприймати оцінки інших людей. 

Навички 

самоконтролю 

 уміння правильно виражати свої почуття; 

 уміння контролювати прояви гніву, долати 

тривогу; 

 уміння переживати невдачі; 

 уміння раціонально планувати час. 

Мотивація успіху та 

тренування волі 

 уміння зосереджуватися на досягненні мети; 

 розвиток наполегливості та працьовитості; 

 установка на успіх і віра в себе. 

Аналіз проблем і 

ухвалення рішень 

 уміння визначати суть проблеми та причини її 

виникнення; 

 здатність сформулювати кілька варіантів 

розв’язання проблеми; 

 уміння передбачити наслідки кожного з варіантів 

для себе та інших людей; 

 уміння оцінювати реальність кожного з варіантів, 

ураховуючи власні можливості та життєві обставини; 

 здатність вибирати оптимальні рішення. 

Визначення життєвих 

цілей і програм 

 уміння визначати життєві цілі, керуючись своїми 

потребами, нахилами, здібностями; 

 уміння визначати пріоритети й раціонально 

використовувати час; 

 уміння планувати свою діяльність, ураховуючи 

аналіз можливостей і обставин. 
  

 Оскільки вони належать до надпредметного змісту, то 

конкретизуються на рівні завдань і змісту освітніх галузей Державного 

стандарту як загальнопредметні за ступенями навчання. 

Загальнопредметні компетентності мають високий ступінь 

узагальнення й комплексності – вони відносяться до певної групи навчальних 

предметів та визначаються для кожного предмету на повний термін 

вивчення. Їхніми етапами і рівнями є сформовані предметні компетентності в 
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межах кожного предмету та року навчання. Так, природничо-наукова 

компетентність майбутнього вчителя формується як складний комплекс 

предметних компетентностей, які набуті в процесі навчання анатомії, 

екології, фізіології та інших природничих дисциплін. Емерджентність 

системи формування загальнопредметної компетентностей полягає в 

тому, що сукупне функціонування взаємозв’язаних елементів системи 

підготовки (окремих дисциплін) породжує якісно нові функціональні 

властивості системи. 

До загальнопредметних компетентностей учителя початкової школи 

відносять: 

 когнітивні (методологічні, фахово-теоретичні, нормативно-правові, 

загально-методичні, загально-технологічні); 

 діяльнісні (методологічні, методичні, технологічні); 

 соціально-особистісні (професійно-педагогічне співробітництво, 

педагогічне спілкування, прояв громадянських, моральних і професійних 

якостей). 

У дослідженні встановлено, що предметні компетентності – конкретні 

відносно ключових і загальнопредметних компетентностей, мають реальні 

характеристики, формуються в межах окремих навчальних предметів. 

Підкреслимо, що між зазначеними компетентностями є певні 

взаємозв’язки. Зокрема, А. Хуторський зазначає, що компетентності 

знаходяться в окремій площині, вони не суперечать предметним знанням, 

умінням і навичкам, однак перетинаються з ними [285]. Це пояснюється тим, 

що компетентності охоплюють певні комплекси знань, умінь, навичок і 

способів діяльності, що об’єднуються одним підґрунтям, наприклад, у 

напрямі реальних об’єктів чи міжпредметних проблем [285, с. 61]. 

Результатом опанування студентом сукупністю відповідних 

предметних, надпредметних і ключових компетентностей є сформованість 

його професійної компетентності.  
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У сучасній наукової літературі поняття «професійна компетентність» 

найчастіше визначається як інтегральна характеристика ділових і 

особистісних якостей фахівця, яка відображає не тільки рівень знань, умінь 

та навичок, необхідних для професійної діяльності, й додатково соціальну і 

моральну позицію особистості ( Н. Бібік [26], М. Вашуленко [42], О. Глузман 

[53], О. Григорьева [57], С. Дружилов [75],О. Заблоцька [82], В. Загвязинский 

[83], Н. Кічук [104], М. Князян [110], А. Марков [147], О. Овчарук [196], 

О. Пометун [223], О. Савченко [248], О. Семеног [252], С. Сисоєва [255], 

А. Хуторський [286] та ін.). 

Під професійною компетентністю вчителя розуміють: 

 деякий рівень, ступінь, якісний і результативний показник 

сформованості професійних знань, навичок володіння предметом і вміннями 

їх реалізації в діяльності [87];  

 сукупність особистісних якостей, загальної культури й кваліфікаційних 

знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких у 

педагогічній діяльності дає оптимальний результат [227]; 

 особистісне новоутворення [290];  

 складне індивідуально-психологічне утворення на основі інтеграції 

досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значимих особистісних 

властивостей, які обумовлюють готовність до актуального виконання 

педагогічної діяльності [138].  

Т. Волобуєва тлумачить поняття «професійна компетентність» як 

сукупність знань і вмінь, що визначають результативність праці; комбінацію 

особистих якостей і властивостей; комплекс знань і професійно значущих 

особистісних якостей; здатність здійснювати складні види дій тощо [50].  

На думку І. Брижати, предметні компетентності майбутніх учителів 

музики є складником професійної компетентності, можуть тлумачитись як 

інтегровано-цілісна властивість, що характеризується педагогічно-

мистецькою метою та мотивами, наявністю стійкої системи спеціальних 
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фахових знань, відповідних умінь та навичок, мистецькими здібностями та 

педагогічною спрямованістю [41].  

Якщо враховувати думку С. Іванової, то професійна компетентність – 

це здатність фахівця від початку його професійної діяльності відповідати 

суспільним вимогам професії шляхом ефективної професійної діяльності та 

демонструвати належні особисті якості, мобілізуючи для цього відповідні 

знання, вміння, навички, емоції, ґрунтуючись на власній внутрішній 

мотивації, ставленнях, моральних і етичних цінностях та досвіді, 

усвідомлюючи обмеження у своїх знаннях і вміннях та акумулюючи інші 

ресурси для їх компенсації [90]. 

Зміст професійної компетентності вчителя вчені А. Акусок [1], 

С. Дружилов [75], Е. Кочнева та К. Орлова [127], М. Князян [110], 

М. Кукалець [138] розглядають як:  

 комплекс професійних знань і професійних значущих особистісних 

якостей [1; 110];  

 прояв єдності професійної та загальної культури [127];  

 сукупність знань і вмінь, які визначають результативність професійної 

праці [75];  

 взаємозв’язок теоретичних знань і практичних навичок, які 

допомагають успішно виконувати педагогічну діяльність, вроджених 

здібностей до співпраці з іншими людьми в поєднанні з належними 

моральними якостями [138, с. 52]. 

Аналіз численних наукових джерел показав, що єдиного підходу щодо 

трактування поняття «професійна компетентність» не існує. Невизначеність 

поняття «професійна компетентність» дозволяє пов’язувати його з поняттями 

«педагогічна культура», «педагогічна майстерність», «професіоналізм» [100; 

104]. 

Насамперед важливими є особистісні якості вчителя – загальна 

культура, управлінські й організаторські здібності, кваліфікаційна 
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компетентність, що передбачає знання, уміння, навички з отриманої 

спеціальності [227]. 

Окрім того, існує думка, що професійною компетентністю є сукупність 

загальнопредметних компетентностей. У структурі професійної 

компетентності вчителя А. Марковою виділено чотири блоки [148]:  

 професійні (об’єктивно необхідні) психологічні і педагогічні знання; 

 професійні (об’єктивно необхідні) педагогічні вміння;  

 професійні психологічні позиції, установки вчителя;  

 особистісні риси, що забезпечують оволодіння вчителем 

професійними знаннями і вміннями. 

В. Квітко додатково виокремлює компоненти педагогічної професійної 

компетентності: когнітивний (уміння, які становлять зміст теоретичної 

підготовки педагога – аналітичні, прогностичні, проективні); операційно-

діяльнісний (інформаційні, дослідницькі, творчі, розвивальні уміння – ті, які 

становлять зміст практичної підготовки педагога); особистісно-мотиваційний 

(уміння, пов’язані із психологічною сферою особистості – організаційно-

комунікативні, перцептивні) [100]. 

Існують різні погляди на чинники формування професійної 

компетентності [68]: зокрема проектну діяльність [135], науково-дослідну 

діяльність [49] та ін. Наприклад, Т. Волобуєва стверджує, що фактором 

формування відповідного рівня професійної компетентності педагога є його 

науково-дослідна діяльність, оскільки вона спонукає вчителя до самостійного 

пошуку, накопичення особистого фахового досвіду, експериментальної 

перевірки ефективності отриманих результатів; спонукає до подолання 

стереотипів і шаблонів, що склалися в галузі педагогічної діяльності; 

прогнозування розвитку індивідуальної педагогічної діяльності [50]. 

Зазначимо, що формування професійної компетентності фахівця 

залежить як від рівня засвоєння діяльнісно-рольових компонентів (знань, 

отриманих практичних навичок, умінь, норм і правил) [299], так і від зміни 
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уявлень про себе, свої здібності, а також від інтенсивного самовизначення в 

професії [251]. 

Одним із видів професійної компетентності педагога є його психолого-

педагогічна компетентність, що розглядається як багатомірна якість, яка 

розкриває особисті погляди, здатність викладача до саморозвитку шляхом 

самопізнання й саморегуляції [1]. Дослідники вважають її складовою 

професійної компетентності майбутніх учителів [136; 211]. 

Професійна компетентність студентів, як вважає Н. Підбуцька, 

формується як результат розвитку якостей особистості: пам’яті, логічного 

мислення, уваги, рефлексії, емоційної стійкості, організованості, акуратності 

й пунктуальності, допитливості, рішучості, комунікабельності [219]. 

Розвиток зазначених основних якостей в інтеграції із усталеною системою 

моральних цінностей слугує основою формування компонентів, необхідних 

для будь-якої спеціальності. Дослідниця підкреслює, що професійна 

компетентність фахівця визначається не тільки базовими знаннями й 

уміннями, а й ціннісними орієнтаціями, мотивами його діяльності, 

розумінням і сприйняттям себе та навколишнього світу, взаємовідносинами з 

іншими людьми, здатністю до розвитку власного творчого потенціалу. 

Формуючи професійну компетентність майбутніх учителів початкової 

школи, є потреба привернути увагу до мотивації професійного 

самовиховання, розвитку особистої ініціативи, формування особистісного 

стилю освітньої діяльності з урахуванням індивідуальних якостей студента 

та рівня його підготовки. Окреслене буде сприяти формуванню задоволеності 

студента як майбутнього фахівця обраною професією, подоланню труднощів 

у навчанні, створенню додаткових перспектив для реалізації особистих 

здібностей. 

Отже, з огляду на проведений аналіз наукових праць [192; 274; 306; 

307] та враховуючи думки Є. Климова [105] та А. Кухначева [138], 
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Є. Неведомська [192] у нашому дослідженні будемо базуватись на таких 

положеннях: 

По-перше, процес формування компетентності з анатомії та фізіології 

людини є циклічним. Це пояснюється тим, що педагогічна діяльність 

потребує постійного та неперервного підвищення професіоналізму, де 

щоразу зазначені вище етапи повторюються, але вже в новій якості [218]. 

По-друге, саморозвиток біологічно обумовлюється та пов’язується з 

соціалізацією й індивідуалізацією особистості, яка свідомо організовує 

особисте життя, а значить, і особистісний розвиток як фахівця. 

По-третє, формування компетентності суттєво залежить від методичної 

системи, що включає умови, дотримання яких що дозволяє стимулювати 

професійний саморозвиток. 

Зважаючи на результати наукових досліджень, компетентнісний підхід 

є основою для розроблення нових моделей і стандартів професійної 

підготовки педагогічних працівників для початкової школи. Відтак увагу 

дослідників привертають різні аспекти розвитку ключових і предметних 

компетентностей студентів закладів вищої педагогічної освіти. Проте, 

здебільшого вони стосуються проблем формування ключових 

компетентностей майбутніх учителів початкових класів. Дисертаційні 

дослідження з методики формування  компетентностей у системі підготовки 

майбутніх учителів ПШк поодинокі, перевага надається теорії і методиці. 

Водночас відсутні цілеспрямовані наукові дослідження у площині 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи  з анатомії 

та фізіології людини.  
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1.2. Сутнісні характеристики компетентності з анатомії та 

фізіології людини майбутніх учителів початкової школи 

У визначенні сутнісних характеристик компетентності майбутніх 

учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини враховували 

зорієнтованість, перш за все, на перелік компетентностей, який передбачено 

в Концепції Нової української школи, а також з урахуванням «Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових 

компетентностей освіти впродовж життя». Зокрема, перелік включає: 

«Компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове 

розуміння природи і сучасних технологій, а також здатність застосовувати 

його в практичній діяльності. Уміння застосовувати науковий метод, 

спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, збирати дані, проводити 

експерименти, аналізувати результати. 

Уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння 

нових знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу 

(власного і колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та 

інформаційними потоками, вміння визначати навчальні цілі та способи їх 

досягнення, вибудовувати свою навчальну траєкторію, оцінювати власні 

результати навчання, навчатися впродовж життя. 

Соціальні і громадянські компетентності. Усі форми поведінки, які 

потрібні для ефективної та конструктивної участі у громадському житті, на 

роботі. Уміння працювати з іншими на результат, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. 

Екологічна грамотність і здорове життя. Уміння розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого 

розвитку [52], усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і 

здоров’я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового способу 

життя» [195]. 
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Орієнтація змісту освіти майбутніх учителів початкової школи на 

формування компетентностей, насамперед, передбачає ґрунтовне 

розроблення методичної системи їх формування [68]. Така система має 

містити як елементи, що пов’язані за змістом і структурою, можуть 

динамічно розвиватися в залежності від предмета, освітньої галузі чи року 

навчання, так і тих компетентностей, які формуються в процесі всього 

періоду підготовки фахівця у ЗВО, а не в результаті вивчення певного 

предмета.  

Підготовка майбутніх учителів початкової школи традиційно 

здійснюється у ЗВО України, відповідно до «Державного класифікатора» її 

віднесено  до галузі знань 01 – «Освіта /Педагогіка», спеціальність – 013 

«Початкова освіта». Результатом навчання визначено таку якість як 

«професійна компетентність» – складне особистісне утворення, що 

формується на основі поєднання досвіду, теоретичних знань, практичних 

вмінь і особистісних якостей людини. 

Аналітичний огляд наукових робіт (А. Акусок [1], Т. Байбара [9], 

С. Бахарева та Н. Минькова [14], Н. Бібік [26], М. Вашуленко [43], 

Н. Граматик [56], О Глузман [53], Є. Григорьєва [57], Д. Іванов [87], 

А. Клочко [106], Н. Побірченко [220], Н. Сергієнко [253]) засвідчив, що 

професійна компетентність випускника ЗВО найчастіше розглядається у 

площині формування такої якості особистості як «готовність до професійній 

діяльності». 

Зокрема, у словнику психолого-педагогічних понять і термінів 

«готовність» визначається як стан особистості, який дозволяє їй успішно 

ввійти в професійне середовище та швидко розвиватися в професійно [258].  

Закономірно, що готовність випускника до професійної діяльності є 

результатом сформованості педагогічної компетентності вчителя як 

сукупності ключових, загальнопредметних і предметних (за іншою 

класифікацією – загальнокультурних, загальнопрофесійних і професійних); 
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професійної, інформаційної, громадської і правової компетентностей 

(О.Івлієва [91], О. Пометун О [226], Л. Хоружа [283],   . 

Найбільш повне визначення професійної компетентності подано у 

Наказі МОН № 665 від 01.06.13 р. «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів»: «… якість дії працівника, що забезпечує 

ефективність вирішення професійно-педагогічних проблем і типових 

професійних завдань, які виникають у реальних ситуаціях педагогічної чи 

науково-педагогічної діяльності, і залежить від кваліфікації, 

загальноприйнятих цінностей моралі та етики, володіння освітніми 

технологіями, технологіями педагогічної діагностики (опитування, 

індивідуальні та групові інтерв’ю) та психолого-педагогічної корекції, 

життєвого досвіду, постійного удосконалення та впровадження у практику 

ідей сучасної педагогіки, методів навчання та викладання навчальних 

дисциплін і предметів, використання наукової літератури та інших джерел 

інформації для створення сучасних форм навчання, впровадження оціночно-

ціннісної рефлексії» [230]. 

В умовах оновлення вітчизняної початкової освіти, диверсифікації її 

функцій в освітньому, культурному та суспільному просторі, поширюється 

соціальний запит на коло професійних завдань, якісне виконання яких 

залежить від сформованості предметних компетентностей випускників 

ЗВПО.  

Компетентність з анатомії та фізіології людини формується у вчителів 

початкової школи  в межах вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини». Вона є складовою загальнопредметних компетентностей.  

Аналіз педагогічної і методичної літератури виявив окремі підходи до 

визначення переліку компетентностей. Зокрема, за А. Хуторським, 

зазначений процес включає: 
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1. Уточнення перспектив реального навчального предмета у 

формуванні елементів ключових компетентностей студентів, оскільки їх 

змістове наповнення є стратегічною ціллю навчання. 

2. Встановлення елементного переліку складників змісту навчального 

предмета, що є неодмінними для формування компетентностей, зокрема: 

 об’єктів реальної дійсності (природні, соціальні або культурні 

предмети і явища тощо) з відповідної навчальному предмету науки чи 

галузі діяльності; 

 загальних знань про реальну дійсність: фактів, способів діяльності, 

понять, правил, проблем відповідно до виокремлених об’єктів; 

 загальних умінь, навичок та способів діяльності, що класифікуються 

за групами як, власне, предметні й загально предметні [287]. 

Означені елементи мають бути в змісті й назвах  компетентностей. 

Зважаючи на те, що кожна компетентність має інтегрований, комплексний 

характер, вона включає:  

а) об’єкти реальної дійсності;  

б) соціально значущі знання, вміння, навички і способи діяльності 

стосовно об’єкта;  

в) особисту значущість компетентностей майбутнього фахівця.  

Це відображається в наступних назвах структурних компонентів 

компетентності з анатомії та фізіології людини:  

а) об’єкти реальної дійсності – когнітивний компонент;  

б) соціально важливі знання, вміння та навички, а також способи 

діяльності відносно об’єкта – технологічний компонент;  

в) особиста значущість для студента – мотиваційний компонент. 

      Компетентності в межах освітньої галузі науковці (А. Андреєв [3], 

І. Андрусенко [4], Т. Байбара [9], Н. Бібік [26] В. Бондар [38], О. Глузман 

[53], О. Овчарук [196]) пропонують узагальнювати до рівня 

загальнопредметних на основі: реальних об’єктів пізнавальної дійсності; 
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умінь, навичок, способів дій. Компетентність з анатомії та фізіології людини 

відносимо до групи  компетентностей майбутнього вчителя початкової 

школи, яка у педагогічній діяльності дозволяє здійснювати реалізацію 

освітніх програм з природничих предметів (наприклад, «Природознавство», 

«Основи здоров’я») відповідно до вимог освітніх стандартів [69; 77, 188; 

277].  

Крім того, компетентність з анатомії та фізіології людини включає: 

 уміння, що є основою теоретичної підготовки педагога – аналітичні, 

прогностичні, проективні;  

 здатність вирішувати завдання виховання і духовно-етичного розвитку 

школярів відповідно до їх вікових, індивідуальних, психофізіологічних 

особливостей у навчальній і позанавчальній діяльності;  

 забезпечення якості освітнього процесу засобами предмету, що 

викладається;  

 уміння проектувати освітні програми, індивідуальні навчальні 

траєкторії учнів відповідно до вікових, індивідуальних, психофізіологічних 

особливостей учнів початкової школи ;  

Компетентність із анатомії та фізіології людини як складова 

загальнопредметних компетентностей є основою здатності майбутнього 

вчителя здійснювати навчання, виховання і розвиток з урахуванням вікових, 

психофізіологічних і індивідуальних особливостей учнів; готовність до 

забезпечення охорони життя і здоров’я учнів.  

Компетентність з анатомії та фізіології людини як складова ключових 

(загальнокультурних) компетентностей є основою:  

 здатності використовувати природничо-наукові знання для 

орієнтування в сучасному інформаційному просторі (наприклад, для 

критичного аналізу інформації щодо збереження і зміцнення здоров’я);  

 володіння прийомами першої допомоги, методами захисту в умовах 

надзвичайних ситуацій та ін.  
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Перелік ключових, загальнопрофесійних і професійних 

компетентностей, формування яких залежить від сформованості 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології 

людини, свідчить про її значущість у професійній діяльності та актуальність 

формування у студентів.  

Ключові, загальнопрофесійні і професійні компетентності мають тісні 

зв’язки, які потрібно враховувати в організації освітнього процесу (рис. 1.2).  

Проведений аналіз літературних джерел дав можливість сформулювати 

робоче визначення поняття компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутнього вчителя початкової школи як властивості особистості, яка 

об’єднує систему знань з анатомії та фізіології людини, вмінь і навичок їх 

застосування у професійній діяльності, здатність використовувати сучасні 

знання з дисципліни, вміння організовувати освітній процес на принципах 

здоров’язбереження, бажання дотримуватися здорового способу життя, 

мотивації для забезпечення охорони життя й здоров’я учнів, їхньої рухової 

активності в урочній та позаурочній діяльності [271]. Напрямом застосування 

компетентності з анатомії та фізіології людини майбутнього вчителя 

початкової школи є професійна діяльність зі збереження та зміцнення 

здоров’я школярів. 

Визначено сукупність характеристик компетентності з анатомії та 

фізіології людини, взявши за основу загальну структуру компетентності, 

розроблену А. Хуторським : 

1) назва компетентності; 

2) тип компетентності в загальній ієрархії; 

3) коло реальних об’єктів, щодо яких вводиться компетентність; 
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Рис. 1.2. Схема ієрархічних зв’язків компетентностей у процесі фахової 

підготовки майбутнього вчителя ПШк 

 

4) соціально-практична значущість компетентності (необхідність в соціумі); 

5) сутнісні орієнтації учня відносно певних об’єктів, особистісна значущість 

(у чому і для чого студентові потрібно бути компетентним); 

6) знання про певне коло об’єктів; 

7) уміння й навички, способи діяльності стосовно певного кола реальних 

об’єктів; 

•    фахова • соціальна • загальнокультурна    • 

• здоров’язберігаюча   •    інформаційна 

• когнітивні      •      діяльнісні   •    соціально-особистісні • 

 функціональні  

  когнітивні 

  діяльнісні 

  соціально-особистісні 

  з екології 

  з анатомії та фізіології 

  з медичних знань  

  з валеології 

  з природознавства 

  з безпеки життєдіяльності 

  з методики вивчення валеології, 

основ безпеки життєдіяльності 

ЗАГАЛЬНОПРЕДМЕТНІ (ПРОФЕСІЙНІ) 

КЛЮЧОВІ (БАЗОВІ) 

ПРЕДМЕТНІ (СПЕЦІАЛЬНОФАХОВІ) 
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8) мінімально необхідний досвід діяльності учнів в галузі відповідної 

компетентності (за ступенями навчання); 

9) індикатори – зразки навчальних і контрольно-діагностичних завдань для 

визначення рівня компетентності учня (за ступенями навчання) [286, с. 152; 

304].  

З огляду на це, зазначений перелік трактуємо як поєднання структури 

та методики формування певної компетентності. Пункти 3 і 6 є складовими 

когнітивного компоненту компетентності, 7-9 – технологічного, 4 і 5 – 

мотиваційного. Пункти 1 і 2 є назвами відповідної компетентності.  

Відповідно до цієї структури, компетентність з анатомії та фізіології 

людини майбутнього учителя початкової школи є відкритою системою, що 

неперервно та динамічно розвивається впродовж усього професійного життя 

педагога. Такий процес передбачає необхідність формування у майбутніх 

учителів навичок саморозвитку (пошук, відбір, критичний аналіз нової 

інформації, вміння творчо переносити набутий досвід на нові об’єкти 

професійної діяльності); професійної рефлексії, прагнення до успіху, 

творчості, самовдосконалення.  

У контексті нашого дослідження заслуговують на увагу позиції вчених 

щодо предметних компетентностей з природничих дисциплін. Зокрема, 

С. Бахарєва вважає, що формування компетентності майбутніх учителів 

біології потребує професійно орієнтованої модульної організації і 

відповідних методичних рекомендацій. Освітні модулі, структура і їх зміст 

розроблені, ґрунтуючись на професійних завданнях учителя; методичні 

рекомендації з формування компетентності учена рекомендує реалізувати в 

процесі аудиторної і дистанційної самостійної роботи майбутніх учителів 

біології [13]. 

Отже, компетентність з анатомії та фізіології людини майбутнього 

учителя початкової школи полягає у властивості особистості, яка об’єднує 

систему знань з анатомії та фізіології людини, вмінь і навичок їх 
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застосування у професійній діяльності, здатність використовувати сучасні 

знання з дисципліни, вміння організовувати освітній процес на принципах 

здоров’язбереження, бажання дотримуватися здорового способу життя, 

мотивації для забезпечення охорони життя й здоров’я учнів, їхньої рухової 

активності в урочній та позаурочній діяльності.   

 

1.3.  Результати аналізу навчально-методичного забезпечення 

процесу формування  компетентності майбутніх учителів початкової 

школи з анатомії та фізіології людини  

Характеризуючи особливості формування компетентності  майбутніх 

учителів початкової школи  з анатомії та фізіології логічним є звернення до 

«Глобальних цілей сталого розвитку», що були затверджені у 2015 р. на 

саміті ООН з питань сталого розвитку [291]. Беручи до уваги принцип 

«нікого не залишити осторонь» та використовуючи широкий спектр 

інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, була розроблена 

національна система цілей сталого розвитку, яка включає 86 завдань 

розвитку та 172 показники для моніторингу їх виконання. 

Перелік цілей сталого розвитку був офіційно затверджений на 

засіданнях Генеральної Асамблеї ООН та містить 17 основних цілей [282]. 

Нашу увагу привертає ціль 3: «Забезпечення здорового способу життя та 

сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці». Вона розподіляється на 

декілька часткових цілей, зокрема: 

 «зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних 

захворювань за допомогою профілактики і лікування; 

 покращувати профілактику та лікування залежності від психоактивних 

речовин, у тому числі зловживання наркотичними засобами й алкоголем 
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 до 2020 р. у всьому світі вдвічі скоротити кількість смертей і травм 

унаслідок дорожньо-транспортних пригод 

 до 2030 р. забезпечити загальний доступ до послуг з охорони 

сексуального та репродуктивного здоров’я; 

 до 2030 року істотно скоротити кількість випадків смерті та 

захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин, 

забруднення й отруєння повітря, води і ґрунтів; 

 нарощувати потенціал усіх країн, особливо тих, що розвиваються, у 

сфері раннього попередження, зниження ризиків і регулювання національних 

і глобальних ризиків для здоров’я» [291]. 

У суспільстві рівень здоров’я людей досить тісно корелює з рівнем 

освіти – чим він вищий, тим ліпші, безсумнівно, показники здоров’я 

населення. Отже, завдання збереження і зміцнення здоров’я потрібно 

розв’язувати, насамперед, в освітньому процесі, починаючи з початкової 

школи. Саме тому на цей аспект мають бути спрямовані навчальні програми 

підготовки майбутніх учителів у ЗВО (О. Біда [30], Г. Ващенко [44], 

Н. Казакова [94], Н. Карапузова [97] . 

Для з’ясування можливостей існуючих навчальних програм і 

навчально-методичного забезпечення формування компетентності майбутніх 

учителів ПШк з анатомії та фізіології людини (зміст, форми, методи, засоби 

навчання, результативність) на констатувальному етапі педагогічного 

дослідження було здійснено їх аналіз. Для цього здійснили аналіз навчальних 

програм з анатомії та фізіології людини ЗВО України, які здійснюють 

підготовку учителів молодших класів: Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, Мукачівського державного університету, 

Київського університету імені Бориса Грінченка, Миколаївського державного 

університету імені В. О. Сухомлинського, Південноукраїнського 

національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського, 

Ужгородського національного університету, Східноєвропейського 
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національного університету імені Лесі Українки, Ужгородського 

національного університету, Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка (табл. 1.2.). 

Аналіз програм здійснювали за такими напрямами: 

І – можливості формування когнітивного компоненту компетентності з 

анатомії та фізіології людини (теоретичні питання курсу і години, відведені 

на їх вивчення); 

ІІ – можливості формування технологічного компоненту 

компетентності з анатомії та фізіології людини. 

ІІІ – можливості формування мотиваційного компоненту 

компетентності з анатомії та фізіології людини. 

У результаті аналізу виявлено, що назви програм є тотожними, однак 

вони відрізняються співвідношенням аудиторних годин і годин для 

самостійної роботи, послідовністю розміщення окремих тем. 

Водночас у цілому зміст програм відображує будову та фізіологію 

організму людини (дитини) за системами. Розгляд кожної системи органів 

починається із загального плану її будови та значення, що в деякій мірі 

сприяє формуванню мотиваційного компонента компетентності з анатомії та 

фізіології людини. Водночас основа технологічного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології формується під час практичних або 

лабораторних занять.  

Усі програми включають розділ, присвячений висвітленню змісту 

самостійної та індивідуальної роботи студентів, розподіл годин та зміст яких 

значно варіює. Проте, на нашу думку, завдання, представлені у програмах 

переважно теоретичного плану і не сприяють формуванню ні технологічного, 

ні мотиваційного компонентів компетентності з анатомії та фізіології 

людини.  

 



Таблиця 1.2. 

Порівняння структури навчальних програм з «Анатомії та фізіології людини» вищих навчальних закладів 

Дані для 

порівняння 

Полтавський держ. пед. 

ун-т імені В.Г. 

Короленка 

Миколаївський нац. ун-т ім. В.О. 

Сухомлинського 

Східноєвропейський 

нац. ун-т імені Лесі 

Українки 

 

Кількість кредитів 

та годин 

3 кредити  

108 годин 

2 кредити 

72 години 

3 кредити  

108 годин 

Семестр вивчення 

дисципліни 

І семестр І семестр ІІ семестр 

К-ість годин 

лекційних занять 

22 12 32 

К-ість годин 

лабораторних 

занять 

32 0 0 

К-ість годин 

практичних занять 

0 12 20 

К-ість годин 

самостійної роботи  

27 36 28 

К-ість годин 

індивідуальної 

роботи  

27 12 28 

Змістові модулі 1.Анатомія та 

фізіологія дитини. 

2.Основи дитячої 

патології. 

1.Анатомо-фізіологічні та вікові особливості 

опорно-рухового апарату, серцево-судинної 

системи та органів дихання дитини. 

2. Анатомо-фізіологічні та вікові особливості 

1.Фактори та основні 

закономірності росту 

та розвитку організму. 

2.Особливості 



61 

3.Основи генетики 

людини 

органів травлення й обміну речовин та енергії 

дитини. 

3.Анатомо-фізіологічні та вікові особливості 

органів ендокринної системи. Аналізатори. 

4.Анатомо-фізіологічні та вікові особливості 

нервової системи дитини. ВНД дітей та підлітків. 

нервової системи та 

органів чуття. 

3.Вища нервова 

діяльність. 

4.Анатомія та 

фізіологія 

вегетативних функцій. 

Форми контролю - поточний 

- модульний 

- контроль с/р 

- контроль інд. завдань 

- підсумковий 

(тестування) 

- залік 

- поточний 

- модульний 

- контроль с/р 

- контроль інд. завдань 

- підсумковий (тестування) 

- залік 

- усні відповіді 

- оцінювання 

практичних робіт 

- контрольні робота 

- контроль 

індивідуальної роботи 

- екзамен 

.  



У цілому мета вивчення анатомії та фізіології людини полягає в тому 

щоб: 

 висвітлити особливості будови і функції органів, систем органів і 

організму в цілому в міру його росту і розвитку; 

 розглянути дані комплексних досліджень особливості функціонування 

мозку людини з врахуванням генетичних факторів, їх формування, 

вегетативних функції, енергетичного обміну, рухової функції, ступеня 

морфофункціонального розвитку ендокринної системи, визначення рівня 

соматичного розвитку; 

 здійснити системний аналіз формування нейро- і психофізіологічних 

функцій в онтогенезі людини; 

 охарактеризувати вчення про ВНД, яке розкриває основу і 

закономірності психічної діяльності людини. Значення цих закономірностей 

є важливим фундаментом для глибокого вивчення і осмислення поведінки 

людей.  

Завдання курсу:  

 ознайомлення з особливостями процесів дихання, травлення, обміну 

речовин, теплорегуляції, виділення, значення нервової системи в регуляції і 

узгодженості функції організму людини та взаємозв’язку організму з 

навколишнім середовищем; 

 розкриття розвитку і функціонального значення різних відділів 

нервової системи та загальної характеристики ВНД;  

 посилення прикладного значення анатомо-фізіологічних знань, що 

дасть можливість майбутнім соціальним педагогам оволодіти практичними 

навичками першої медичної допомоги в екстремальних умовах.  

У процесі вивчення курсу важливо зосередити увагу на засвоєнні знань 

про:  

 особливості процесів дихання, травлення, обміну речовин, 

терморегуляції, виділення, значення нервової системи в регуляції і 
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узгодженості функцій організму людини та взаємозв’язку організму з 

навколишнім середовищем;  

 основні етапи розвитку нервової системи, будову, розвиток і 

функціональне значення різних відділів нервової системи;  

 характеристику ВНД, утворення і гальмування умовних рефлексів, 

значення у ВНД зовнішнього та внутрішнього гальмування, рефлекторні 

основи ВНД людини;  

 про вплив мутагенних факторів на спадковість людини, про здійснення 

зв’язку з навколишнім середовищем, відображення дійсності мозком 

людини, про роль умовних рефлексів в адаптації організму до нових умов;  

 фактори, що зберігають здоров’я і такі, що порушують його.  

Під час практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та 

самостійної роботи студенти набувають уміння та навички:  

 визначати загальнобіологічні та спеціальні поняття;  

 застосовувати відповідних знань для пояснення фізіологічних процесів, 

еволюційних особливостей, екологічних ситуацій;  

 розпізнавати органи і системи органів, пояснювати зв’язок між іншими 

будовою і функцією;  

 надавати першу медичну допомогу при травмах, кровотечах тощо; 

 дотримання гігієнічних умов до режиму фізичної та розумової праці, 

пояснювати шкідливість впливу факторів ризику на здоров’я людини, 

прогнозувати наслідки впливу людини на природні екосистеми. 

Упродовж останніх років було надруковано кілька навчальних 

посібників для студентів з дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» [2; 

193; 208]. Так, О. Пометун розроблено навчальні матеріали для 1-4-х кл. 

«Уроки для сталого розвитку», з допомогою яких на прикладі реальних 

ситуацій та захоплюючих практичних завдань учні навчаються змінювати 

свій стиль життя – берегти здоров’я, бути дбайливими господарями, 
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раціонально використовувати ресурси планети, зокрема воду та енергію, 

дбати про природу тощо [223; 224; 225; 203].  

Ретельний аналіз посібників з дисципліни дозволив констатувати, що 

низка питань щодо дітей із психофізіологічними особливостями (ліворукі 

діти, гіперактивні та діти з синдромом дефіциту уваги) не розглянута, а вони 

на сучасному етапі вкрай важливі для роботи з учнями. 

У 2011 р. вийшов друком «Тлумачний словник-довідник з анатомії, 

фізіології, патології дітей з основами генетики», що свідчить про підвищення 

уваги до цієї дисципліни і сприяє можливостям формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання анатомії та 

фізіології людини у ЗВО [271]. 

У 2014 р. було надруковано оновлений «Практикум з «Анатомії і 

фізіології з основами генетики» для студентів 1-го курсу спеціальності 013 

«Початкова освіта», у вступі до якого зазначено: «у процесі вивчення 

навчальної дисципліни будуть формуватись такі  компетентності майбутніх 

вчителів: розуміння функціонування усіх систем людського організму в 

нормі і відхиленнях, профілактики різноманітних патологічних порушень, 

закономірностей функціонування нервової тканини та м’язової тканин, 

механізмів подразнення клітин, виникнення і поширення збудження; 

уявлення про організм як єдину саморегульовану систему, функціональні 

особливості якої змінюються у процесі онтогенезу; розшириться уявлення 

про функції різних відділів центральної нервової системи дитячого 

організму; у процесі виконання практичних робіт сформуються практичні 

навички і вміння фізіологічного експерименту; розширяться уявлення про 

профілактику дитячих хвороб і гігієни навчально-виховного процесу в 

школі» [173, с.5]. 

Зроблений аналіз навчальних програм, посібників, навчально-

методичної літератури доводить, що система знань та професійних умінь, 

якими повинні оволодіти майбутні вчителі, в значній мірі відповідає вимогам 
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часу, але потребує доповнення практико-орієнтованою інформацією і 

завданнями [309; 313; 322]. Через її відсутність випускники ЗВО, 

опинившись в реальних умовах ЗСО, нерідко відчувають труднощі, пов’язані 

з невмінням надати педагогічному процесу здоров’язбережувальну і 

природничо-виховну спрямованість.  

Вивчення зарубіжного досвіду формування компетентності з анатомії 

та фізіології людини майбутніх учителів початкової школи показало 

актуальність проблеми. Так, наприклад, Інститут Tes, знаходячись в 

партнерстві з мережею із восьми шкіл Англії, проводить тренінги для 

вчителів початкових шкіл за доступною і персоналізованою програмою 

(ІТТ), що надає їм статус кваліфікованого вчителя (QTS) та відповідний 

науковий рівень (PGCE). Навчальна програма для нової специфікації AQA, 

що може бути змінена відповідно до різних рівнів здібностей, забезпечує 

унікальне поєднання досвіду в школі та навчання в Інтернеті з підтримкою 

репетитора [313]. 

Упровадивши першу навчальну програму «Пряма школа» в 2012 р., 

Інститут Tes має досвід підготовки вчителів початкової ланки, що знижує 

адміністративне навантаження на школи та дозволяє зосередити увагу на 

реалізації персональної програми ІТТ щодо добору вчителів високої 

кваліфікації. Унікальний підхід інституту засвідчує створення 

індивідуального онлайн-середовища в межах віртуального навчального 

середовища (VLE), у рамках якого можуть бути розміщені курси з підготовки 

вчителів шкіл. Доступ до онлайнового контенту означає, що кожна школа 

може запропонувати доступну та гнучку альтернативу традиційній теорії 

формування предметних компетентностей учителів в університеті. Стажисти 

отримують доступ до банку навчальних матеріалів «Анатомія, біомеханічні 

та фізіологічні ресурси»,  де вони можуть переглядати матеріали, відвідувати 

онлайн-сесії та складати свій професійний портфель (Е-портфоліо) (рис. 1.3).  
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Рис.1.3. Банк навчальних матеріалів «Анатомія, біомеханічні та фізіологічні 

ресурси» (Інститут Tes, Англія) 

 

Цікавою видається ідея, яку описують Leyla Noroozта та Jon Froehlich 

[308], які на допомогу вчителю з метою закріплення його предметних 

компетентностей під час професійної діяльності в початковій школі, 

пропонують використовувати так званий «електронний текстиль». Вони 

досліджують та пропонують новий підхід до вивчання анатомії та фізіології 

людини – використання е-текстильної сорочки, яка поєднує вбудовану 

чутливість та візуалізацію з метою створення в уяві «невидимих» частин та 

функцій людського тіла (рис. 1.4). 

Дослідники стверджують про початковий етап створення прототипів 

процесу проектування, однак загальною метою є розроблення електронного 

текстилю, який автоматично розпізнаватиме фізіологію користувача і 

візуалізуватиме цю функцію анатомічно для навчальних цілей. У теперішніх 

розробках використовується тканина, яка показує розмір і положення органів 

тіла. 



67 

 
 

Рис.1.4. (а) Попередній ескіз е-текстильної сорочки, (б) поточний прототип 

Національною радою оцінювання якості роботи вчителів (NCTQ) в 

університетах США були визначені початкові освітні програми з найвищим 

рейтингом (оцінювалися понад 2400 програм підготовки вчителів в 

коледжах, 2016 р.) [320]. Приклади дисциплін у навчальному плані 

підготовки вчителів початкової ланки: 

 введення в початкову освіту; 

 розвиток дитини та раннє дитинство; 

 основи розвитку грамотності; 

 література для дітей; 

 математика для вчителів початкової школи; 

 спілкування у міжкультурних аудиторіях; 

 мистецтво в класі початкової школи; 

 музика в класі початкової школи; 

 здоров’я і фізичне виховання в початковій школі; 

 викладання елементарних соціальних досліджень; 

 викладання в початковій школі; 

 оцінка навчання; 
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 управління; 

 навчальний практикум. 

Аналітичний огляд джерел, в яких висвітлюється формування 

предметних компетентностей учителів ПШк, дозволив виявити великий 

обсяг електронних ресурсів, баз, середовищ, наповнення яких спрямовується 

на підтримку цього процесу [321]. 

Центр медичних наук (Oklahoma State University Center for Health 

Sciences – OSU-CHS, США) проводить інформаційно-просвітницьку роботу в 

місцевій початковій школі у формі щорічного наукового ярмарку. Увага 

акцентується на активній обробці інформації, а не пасивному сприйманні. На 

думку науковців, учні повинні створювати власне розуміння понять, що 

забезпечує ефективність навчання [316].  

Таким чином, аналіз психолого-педагогічних праць дозволив визначити 

особливості професійної підготовки вчителів початкової школи  у сучасних 

умовах:  

 активізацію наукових досліджень у площині розв’язання теоретичних 

та методичних проблем підготовки студентів – майбутніх учителів 

початкової школи ;  

 використання компетентнісного підходу як методологічної засади 

теоретичних і методичних досліджень;  

 практико-орієнтованість підготовки майбутніх учителів початкової 

школи; 

 формування готовності майбутніх учителів початкової школи до 

здоров’язбережувальної діяльності в школі.  

Висновки до першого розділу 

У розділі здійснено обґрунтування сутнісних характеристик провідних 

дефініцій предмету дослідження. З’ясовано сутність поняття 

«компетентність», яка розглядається як динамічна інтеграція знань, умінь і 
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практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і 

громадянських якостей, морально-етичних цінностей, що визначають 

здатність особистості успішно здійснювати професійну та в перспективі 

навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.  

Встановлена логіка ієрархічного співвідношення компетентностей та 

визначено місце компетентності у структурі професійної. Показано, що 

компетентності, що визначені відносно ключових і загальнопредметних, 

мають чітко окреслені характеристики і можливість формування в межах 

відповідних навчальних предметів. 

Результатом навчання студентів у ЗВПО є формування їх професійної 

компетентності. Основними її структурними елементами виявлені: 

теоретичні педагогічні, предметні знання (зміст відображено у навчальних 

програмах), практичні вміння, особистісні якості педагога. У структурі 

професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи 

компетентність з анатомії та фізіології людини є основою для 

здоров’язбережувального змісту освітньої, виховної і розвивальної 

діяльності. 

Визначено місце і роль компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутніх учителів початкової школи, необхідність оновлення змісту 

дисциплін, спрямованих на її формування; удосконалення форм і методів 

навчання студентів. 

Поняття «компетентність з анатомії та фізіології людини майбутнього 

вчителя початкової школи» визначено як властивість особистості, яка 

об’єднує систему знань з анатомії та фізіології людини, вмінь і навичок їх 

застосування у професійній діяльності, здатність використовувати сучасні 

знання з дисципліни, вміння організовувати освітній процес на принципах 

здоров’язбереження, бажання дотримуватися здорового способу життя, 

мотивації для забезпечення охорони життя й здоров’я учнів, їхньої рухової 

активності в урочній та позаурочній діяльності. З’ясовано стан теорії і 



70 

практики формування компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутнього вчителя початкової школи в умовах ЗВО.  

У результаті аналітичного огляду виявлено, що впродовж останніх 

років теоретична та практична підготовка майбутніх учителів початкової 

школи набула нової сутності шляхом застосування компетентнісного 

підходу.  

Показано, що компетентнісний підхід – спрямованість освітнього 

процесу на досягнення позитивних результатів, якими є ієрархічно-

підпорядковані компетентності (ключові, загальнопредметні та предметні) – 

є принциповим підґрунтям розроблення інноваційних методичних систем.  

З’ясовано, що за новим Державним стандартом початкової загальної 

освіти оволодіння учнями ключовими компетентностями, до яких віднесено 

здоров’язбережувальну, є основним завданням початкового навчання. 

Зважаючи на результати наукових досліджень, компетентнісний підхід 

став основою для розроблення нових моделей і стандартів підготовки 

педагогічних працівників для початкової школи. У роботах дослідників 

розглянуто різні аспекти розвитку ключових і предметних компетентностей 

студентів закладів вищої педагогічної освіти.  

Утім, вони, здебільшого, стосуються проблем формування ключових 

компетентностей майбутніх учителів початкової школи. Наукові дослідження 

з методики формування компетентностей у системі підготовки майбутніх 

учителів початкової школи поодинокі, перевага надається теорії і методиці. 

Так само відсутні цілеспрямовані наукові дослідження у площині 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії 

та фізіології людини. 

У результаті дослідження з’ясовано, що науковці вважають 

здоров’язбережувальну діяльність складовою професійної діяльності 

вчителя, а здоров’язбережувальну підготовку майбутнього вчителя 

початкової школи однією з ланок професійної підготовки в умовах 
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інформаційного суспільства; формування компетентностей студентів у 

площині збереження та зміцнення здоров’я школярів – важливим завданням 

професійної освіти. 

Матеріали розділу висвітлено у таких публікаціях: [162; 163; 165; 172; 

174; 180; 182; 183]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З 

АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ 

 МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

 

 

2.1. Передумови моделювання методичної системи формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та 

фізіології людини 

Ефективність здоров’язбережувальної діяльності вчителя початкової 

школи значною мірою залежить від його ставленя до професійного успіху, до 

здорового способу життя, оскільки освітня і виховна діяльність учителя 

мають суб’єкт-суб’єктний характер [78]. Ми поділяємо думку К. Осипової в 

тому, що мотивація здорового способу життя займає центральне місце в 

формуванні і збереженні здоров’я кожної людини [206, с. 3]. Під поняттям 

«мотивація здорового способу життя» дослідниця розуміє осмислення 

людиною особистісної відповідальності та необхідності турботи про здоров’я 

на засадах активної життєдіяльності, гармонійного розвитку й успішної 

професійної самореалізації.  

Пошук шляхів успішного формування компетентності з анатомії та 

фізіології людини майбутніх учителів початкової школи обумовлюється 

потребою суспільства в удосконаленні та розвитку вищої педагогічної освіти 

в напрямах, які відображені у Законах України «Про освіту» (2017) [235], 

«Про охорону дитинства» (2001) [236], «Про вищу освіту» (2014) [228], у 

«Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів» (2010) [262], «Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року» (2013) [191], галузевій «Концепції 

розвитку неперервної педагогічної освіти» (2013) [123], Концепції Нової 
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української школи (2017) [122].  

Упродовж останніх років турбота про збереження здоров’я учнів 

науковцями і практиками розглядається як важливий аспект професійної 

діяльності вчителя та показник і критерій рівня його професіоналізму 

Ю. Лук’янова [143], О. Онопрієнко [201], Є. Осипова [206]. Як наслідок, 

уважає В. Горащук, «виникла гостра необхідність у підготовці вчителя не 

тільки як професіонала-предметника, але і як фахівця, здатного формувати 

високий рівень культури здоров’я в школяра» [55, с. 42]. Автор зазначає, що 

«педагогіка вищої школи із запізненням вносить перелік необхідних знань, 

умінь і навичок про здоров’я школяра в змістове поле освіти майбутніх 

учителів» [55, с. 38]. 

Дослідниця В. Бобрицька відзначає, що «випускники педагогічних 

університетів не рідко є не підготовленими до реалізації суспільно важливого 

завдання виховання здорового покоління, не здатними до організації 

освітнього процесу на основі здоров’язбережувальних освітніх технологій, 

недостатньо дбають про своє здоров’я і не дотримуються здорового способу 

життя» [33, с. 8]. 

Водночас Ю. Гавриленко зазначає, що «реалізація здоров’язбереження 

виникає як нова система цілей освіти, яка враховує традиції ставлення до 

особистості як до найвищої цінності, ідеї природо- та культуровідповідності 

виховання й індивідуально-особистісного розвитку» [51, с. 8]. На думку 

В. Горащука, «в освітнє поле майбутнього вчителя, у його професіограму не 

включений валеологічний компонент, що створив би умови для формування 

культури здоров’я школярів» [55, с. 49]. Аналіз змісту підготовки майбутніх 

учителів із проблеми формування здоров’я уможливлює висновок, що в їхній 

професіограмі недостатньо розкриті проблеми отримання знань, умінь і 

навичок з формування особистої культури здоров’я [55].  

Сучасні вимоги до підготовки педагогів, в першу чергу вчителів 

початкової школи, «засновані на: нових начальних технологіях, 
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інформаційних і комунікаційних технологіях, спрямованих на взаємодію 

учасників освітнього процесу з метою розвитку їхніх професійних і 

загальнолюдських якостей» [117, с. 16]; соціальному запиті на 

здоров’язбережувальну діяльність учителів [78]; необхідності діяльності із 

збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів в умовах освіти [55] та 

актуальності формування паритету здоров’я й освіченості студентів». 

Реальні шляхи удосконалення початкової загальної освіти відображено 

в Концепції Нової української школи (2017) [122] та Законі України «Про 

освіту» (2017) [235]. Вони ґрунтуються на особистісно орієнтованому і 

компетентнісному підходах, які зумовлюють виразне формулювання дієвої 

складової засвоєння змісту освіти. Зокрема, на розвиток відповідального 

ставлення учнів початкової школи до природи, особистого здоров’я, 

формування розуміння закономірностей, які відбуваються в природі, місця 

людини в навколишньому світі, спрямована освітня галузь 

«Природознавство».  

Метою освітньої галузі «Природознавство» є «формування 

природничої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих 

знань про природу, людину, способів навчально-пізнавальної діяльності, 

розвитку ціннісних орієнтацій у різних галузях життєдіяльності та 

природоохоронної практики» [69]. Досягнення зазначеної мети повною 

мірою залежить від діяльності вчителів початкової школи. Це, водночас, 

детермінує необхідність формування природничо-наукової та 

здоров’язбережувальних компетентностей майбутніх учителів початкової 

школи, що передбачають відповідальне ставлення до природи і життя, 

отримання сучасної наукової інформації з природничих дисциплін, 

практичних навичок здоров’язбережувальної діяльності [27; 28; 29; 39; 40]. 

Здоров’язбережувальна компетентність як ключова формується на 

міжпредметному рівні через предметні компетентності з урахуванням 

специфіки шкільних предметів та пізнавальних можливостей учнів 
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початкової школи. 

Нові вимоги до освітньої підготовки у ЗВПО пов’язуються з 

упровадженням «Державних освітніх стандартів» вищої професійної та 

середньої загальної освіти і тенденціями модернізації сучасної освіти, 

розширюють перелік актуальних компетентностей учителя початкової 

школи. Так, Наказом МОН України «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів» (№ 665 від 01.06.13 р.) регламентуються 

характеристики учителів початкової школи. Кваліфікаційна характеристика 

кожної посади, і, зокрема, учителя початкової школи, має три розділи: 

«Завдання та обов’язки», «Повинен знати» і «Кваліфікаційні вимоги» [237]. 

У розділі «Завдання та обов’язки» викладено перелік основних фахових 

функцій, що можуть бути повною мірою або частково передані працівнику, 

який займає відповідну посаду з урахуванням технологічної однорідності та 

взаємозв’язку діяльностей, що дозволяють забезпечувати оптимальну 

спеціалізацію за посадами. Розділ «Повинен знати» містить вимоги до 

працівника у площині його професійних знань, а також розуміння 

законодавчих та інших нормативних правових актів, положень, інструкцій та 

інших документів, методів і засобів, які він повинен уміти застосовувати у 

процесі виконання посадових обов’язків. 

У розділі «Кваліфікаційні вимоги» схарактеризовано необхідний для 

виконання посадових обов’язків рівень професійної підготовки, що 

підтверджується документами про освіту. Окрім зазначеного, у 

кваліфікаційній характеристиці посад педагогічних та науково-педагогічних 

працівників відображені необхідні професійні компетентності. 

Проаналізовані освітні характеристики учителів початкової школи, які 

стосуються компетентності з анатомії та фізіології людини [144]. 

Аналіз наукових джерел засвідчив, що учитель початкової школи 

характеризується базовими (аналог ключових) компетентностями, серед яких 

http://oipopp.ed-sp.net/taxonomy/term/3144
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виокремлюються фахові, загальнофахові та спеціальнофахові 

компетентності. 

На першому місці у цій групі компетентностей постає фахова, яка 

виконує функції – мотивації та стимулювання, проектування, організаційну, 

конструктивну, дослідницьку, контрольно-аналітичну та рефлексивну. 

Ознаками виявлення цієї компетентності, наприклад, для проектувальної 

функції є здатність визначати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні), 

планувати процеси для досягнення бажаних результатів, здійснення 

планування діяльності суб’єктів освітнього процесу. Ознаками 

конструктивної компетентності є спроможність адаптувати знання та уміння 

одного виду професійної діяльності до іншого; здійснювати відбір 

раціональних методів, форм та засобі педагогічної професійної діяльності; 

конструювати навчальні заняття, навчально-виховні заходи тощо; умінь 

розробляти методичне забезпечення освітнього процесу. 

Іншими базовими компетентностями педагогічних працівників є 

соціальна, загальнокультурна, здоров’язберігаюча (методики та технології 

збереження фізичного, психічного, соціального і духовного особистого 

здоров’я та здоров’я учнів; навички організації здорового способу життя, 

гармонізації професійної діяльності та відпочинку тощо) та ін. Очевидно, що 

компетентність з анатомії та фізіології людини безпосередньо пов’язана із 

фаховою та здоров’язберігаючою, оскільки саме в цих групах 

компетентностей вона може проявлятися прямо чи опосередковано. 

Другою групою є загальнофахові компетентності учителя 

(загальнопредметні або професійні): 

     а) методологічні – система знань про особливості професійної діяльності 

(задачі, цілі, плани; здатність застосовувати знання, технології тощо);  

     б) фахово-теоретичні – здатність застосовувати та переносити в 

професійні ситуації знання з педагогіки і психології тощо;  
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в) нормативно-правові – спроможність застосовувати та адаптувати до 

виробничих ситуацій знання нормативно-правової бази, що забезпечує 

педагогічну діяльність тощо;  

г) загальнотехнологічні – проявляються в здатності розробляти, 

застосовувати та адаптувати до професійної діяльності ІТ (аудіо-, відеозапис, 

електронна пошта, засоби масової інформації, Інтернет), самостійно шукати, 

аналізувати та відбирати необхідну інформацію, перетворювати, зберігати та 

передавати її.  

Отже, з цією групою компетентностей пов’язаний когнітивний 

компонент компетентності з анатомії та фізіології людини. 

До загальнофахових компетентностей науковці відносять діяльнісні 

(методологічні, методичні та технологічні); соціально-особистісні 

(професійно-педагогічне співробітництво, педагогічне спілкування, прояв 

громадянських, моральних і професійних якостей). Третя група 

компетентностей – спеціальнофахові (співвідносимо їх із предметними) 

стосується саме учителя початкової школи. До них належать:  

1) Функціональні компетентності: 

 проектувальна – сприяє соціалізації, формуванню креативності 

особистості в процесі викладання навчальних дисциплін та організації 

виховної роботи в класному колективі; 

  організаційна – забезпечує організаційну підготовку учнів початкової 

школи на рівні виконання навчальних програм та Державного стандарту 

початкової загальної освіти тощо; 

 конструктивна – передбачає зв’язок з батьками учнів, громадськими 

організаціями, що причетні до виховання молодших школярів).  

2) Когнітивні компетентності: 

 спеціально-теоретичні – здатність використовувати законодавчі та 

нормативні документи щодо організації освітнього процесу в початковій 

школі; знання науково-теоретичних основ навчальних дисциплін, педагогіки, 
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психології, фізіології учнів молодшого шкільного віку, основні напрями та 

перспективи розвитку початкової освіти та педагогічної науки тощо; 

 спеціально-методичні – їх сформованість проявляється у вмінні 

використовувати методики викладання навчальних дисциплін та виховної 

роботи в початковій школі, розробляти зміст навчальних програм та 

підручників, засоби навчання тощо; 

 спеціально-технологічні – здатність використовувати ІТ в освітньому 

процесі. 

3) Діяльнісні компетентності: 

 спеціально-методичні – учитель показує готовність до інноваційної 

діяльності, нововведень, розроблення авторських методичних систем, 

підходів тощо; обізнаний з програмами з дисциплін початкової школи, уміє 

планувати особисту діяльність та діяльність учнів, вміє розробляти 

стратегічні плани розвитку особистої професійної діяльності; досліджує, 

аналізує та використовує передовий педагогічний досвід, пропонує до 

використання особисті педагогічні надбання; 

 спеціально-технологічні – учитель демонструє сформований рівень 

готовності до створення авторських технологій, має навички використання та 

адаптації до умов початкової школи різних педагогічних технологій. 

4) Соціально-особистісні – вміння: 

 задовольняти потреби учнів молодшого шкільного віку в 

особистісному спілкуванні з педагогом;  

 розширювати та підсилювати зміст початкового навчання емоційним 

особистісно спрямованим спілкуванням;  

 налагоджувати діалогічне спілкування між учнями та вчителем. 

5) Результативність, яка проявляється в таких видах діяльності: 

 участь (перемога) в конкурсі «Учитель року» в номінації «Початкові 

класи» (на районному/міському, обласному чи Всеукраїнському рівні); 
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 підготовка переможців олімпіад з дисциплін, що викладаються у 

початковій школі, конкурсів, турнірів (шкільного, районного/міського чи 

обласного рівня); 

 консультативна допомога учителям-колегам; участь в роботі інституту 

наставництва у школі; 

 організація заходів щодо обміну досвідом з молодими вчителями. 

Упровадження регламентованих освітніми характеристиками видів 

діяльності неможливе без ґрунтовних знань (когнітивний компонент) та 

умінь (діяльнісний компонент компетентності з анатомії та фізіології 

людини). З метою виявленя змісту матеріалу, викладання якого ґрунтується 

на використанні компетентності з анатомії та фізіології людини, здійснено 

аналіз навчальних програм для учнів 1-4-х кл., результати якого відображеня 

в табл. 2.1.  

Аналіз навчальних програм засвідчив, що зміст дисципліни «Анатомія 

та фізіологія людини» реалізується в процесі вивчення «Природознавства» та 

«Основ здоров’я». Зауважимо, що здоров’язберігаюча компетентність 

учителів початкової школи реалізується на всіх ланках освітнього процесу 

урочній та позаурочній діяльності), оскільки учитель несе відповідальність за 

безпеку життєдіяльності учнів та формує знання, уміння і навички 

безпечного поводження учнів в довкілля і знайомить з правилами здорового 

способу життя [46; 47; 188; 189; 190]. 

Відповідно до структури компетентності з анатомії та фізіології 

людини, її функцій в освітньому процесі початкової школи, визначено 

особливості її формування. Сутність розвитку компетентності з анатомії та 

фізіології людини майбутнього учителя початкової школи полягає в 

засвоєнні професійних ролей учителя та вихователя на основі поглиблення 

знань щодо морфологічних і функціональних особливостей організму, вмінь 

організації освітнього процесу на принципах здоров’язбереження, розвитку 

відповідального ставлення до здоров’я учнів і власного здоров’я, професійної  
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Таблиця 2.1 

Реалізація змісту дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» у навчальних програмах з «Природознавства» та 

«Основ здоров’я» 
Природознавство 1-4 

кл. 

Анатомія і 

фізіологія дітей з 

основами генетики  

Основи здоров’я 1-4 кл. 

3 клас. Людина та її 

організм 

Організм людини. 

Системи органів тіла 

людини та їхнє значення 

для життя людини 

(Зв’язок зі змістом усієї 

дисципліни) 

 

Нервова система. 

(Зв’язок з темою 8) 

 

Опорно-рухова 

система (Зв’язок з 

темою 2) 

 

Травна система. 

Харчування. Правила 

здорового харчування 

(Зв’язок з темою 6) 

 

Дихальна система. 

Запобігання 

захворюванням органів 

дихання (Зв’язок з 

темою 3) 

Тема 2. Анатомія і 

фізіологія опорно-

рухової 

системи 

Тема 3. 
Особливості будови 

і функції органів 

дихання 

Тема 4. Морфо-

функціональні 

особливості крові 

та кровообігу 

організму 

Тема 5. Морфо-

функціональні 

особливості 

видільної системи 

людини. Анатомо-

фізіологічні 

особливості шкіри 

Тема 6. Морфо-

функціональні 

особливості 

органів травної  

1 клас 

1. Здоров’я людини  
Здоров'я та його ознаки. Порушення здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика. 

Ріст і розвиток людини (Зв’язок зі змістом усієї дисципліни) 

2. Фізична складова здоров’я  
Щоденне піклування про своє здоров’я. Постава. Як правильно сидіти за партою (Зв’язок з 

темою 2) 

Правила особистої гігієни. Догляд за руками (Зв’язок зі змістом усієї дисципліни) 

Харчування і здоров’я. Овочі, фрукти, молочні продукти, їх значення для росту та розвитку 

(Зв’язок із темою 6) 

Фізичні вправи і загартовування. Активний і пасивний відпочинок (Зв’язок з темою 2) 

2 клас 

1. Здоров’я людини 
Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів (Зв’язок з темою 10) 

Здоров’я і хвороби. Профілактика захворювань. Інфекційні захворювання. Захист від 

інфекцій. Карантин (Зв’язок зі змістом усієї дисципліни) 

2. Фізична складова здоров’я.  
Навчання і відпочинок. Користь активного відпочинку (Зв’язок з темою 2) 

Культура харчування. Вітаміни, їх значення для здоров’я (Зв’язок з темою 6) 

Фізичні вправи і здоров'я. Правила і процедури загартовування (Зв’язок з темою 2) 

3 клас 

1. Здоров’я людини. Показники здоров'я і розвитку дитини. Чинники, що впливають на 

здоров’я. Здоровий спосіб життя. Корисні звички (Зв’язок зі змістом усієї дисципліни) 

2. Фізична складова здоров’я. Природні ритми і здоров’я. Працездатність людини.  
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Продовження Таблиці 2.1 
Кровоносна система. 

Значення крові в 

організмі людини (Зв’язок 

з темою 4) 

 

Шкіра. Значення шкіри 

для організму людини та 

її гігієна (Зв’язок з темою 

5) 

 

Органи чуття. Гігієна 

органів чуття. Правила 

здорового способу життя 

(Зв’язок з темою 10) 

системи, Обмін 

речовин та енергії. 

 

Тема 7. Залози 

внутрішньої секреції, 

вплив гормонів на ріст 

і розвиток організму 

 

Тема 8. Анатомія і 

фізіологія нервової 

системи. 

 

Тема 9. Вища нервова 

діяльність та її вікові 

особливості. 

 

Тема 10. Вікова 

фізіологія і гігієна 

аналізаторів. 

(Зв’язок зі змістом усієї дисципліни) 

Освітлення на робочому місці, його значення для зору і формування постави (Зв’язок з 

темою 10) 

Активний відпочинок. Безпека під час занять спортом (Зв’язок з темою 2) 

Корисні і шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що 

передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом. Охайність та особиста гігієна.  

(Зв’язок з темою 3) 

Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування. Харчові 

отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях (Зв’язок з темою 6) 

3. Психічна і духовна складові здоров’я  
Розвиток пам’яті та уваги. Характер і здоров’я. Самооцінка характеру. Розвиток уяви. 

(Зв’язок з темою 9) 

4 клас 

1.Фізична складова здоров’я  
Збалансоване харчування. Вітаміни та їх значення для здоров’я. Питний режим. 

Значення води для життя і здоров’я людини (Зв’язок з темою 6) 

Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування (Зв’язок з 

темою 2) 

Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового апарату у школярів. Відновлення 

стану здоров’я після хвороби (Зв’язок з темою 10) 

Гігієна порожнини рота. Гігієна оселі. Повітря, його значення для здоров’я (Зв’язок з 

темою 3) 
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мотивації задля забезпечення творчої самореалізації в 

здоров’язбережувальному аспекті професійної діяльності. 

Компетентність з анатомії та фізіології людини майбутнього 

учителя початкової школи складається з когнітивного, мотиваційного і 

діяльнісного компонентів; її розуміємо як властивість особистості, яка 

об’єднує систему знань з анатомії та фізіології людини, вмінь і навичок їх 

застосування у професійній діяльності, здатність використовувати сучасні 

знання з дисципліни, вміння організовувати освітній процес на принципах 

здоров’язбереження, бажання дотримуватися здорового способу життя, 

мотивації для забезпечення охорони життя й здоров’я учнів, їхньої рухової 

активності в урочній та позаурочній діяльності.   

Як стверджує Дж. Равен, компетентність характеризується складною 

внутрішньою структурою, оскільки вона утворюється з великої кількості 

структурних елементів [239]. Будь-який вид компетентностей поєднує знання 

й уміння, пізнавальні ставлення і практичні навички, цінності, емоції, 

поведінкові компоненти – все те, що необхідно мобілізувати для активної дії 

[310, c. 6].  

На основі аналітичної структуризації означених елементів 

компетентності, можна визначити її компонентно-структурний склад [110, с. 

65]. У структурі компетентності з анатомії та фізіології людини виокремлено 

когнітивний, діяльнісний і мотиваційний компоненти (рис. 2.1).  

 

 

 

Рис. 2.1. Структурні компоненти компетентності з анатомії та фізіології 

людини майбутніх учителів початкової школи  

 

   Когнітивний 

компонент 

Діяльнісний  

компонент 
Мотиваційний                

компонент 



83 

Когнітивний компонент, зокрема, відображує рівень володіння 

знаннями з анатомії та фізіології людини, діяльнісний – рівень сформованості 

способів діяльності, технологічних умінь, набутих у процесі навчання з 

анатомії та фізіології людини; мотиваційний – вказує на готовність до прояву 

компетентностей у професійній діяльності. 

Вивчення когнітивного компонента компетентності з анатомії та 

фізіології людини засвідчує, що основою його формування є опанування 

дисциплін природничо-наукової підготовки. Отже, когнітивний компонент 

складають знання змісту навчального матеріалу із анатомії та фізіології 

людини: 

 понятійно-категоріальний апарат з анатомії, фізіології (анатомія, 

фізіологія, розвиток, онтогенез, успадкування ознак, спадкова мінливість, 

спадкова хвороба, скелет, сполучення скелету, м’язи, опорно-рухова система, 

плазма та формені елементи крові, імунітет, групи крові, захворювання серцево-

судинної системи, придаткові пазухи, голосові зв'язки, дихальні м'язи, 

захисні дихальні рефлекси, дихальна гімнастика, органи травлення, травні 

ферменти, раціональне харчування, дієтологія, нирки, нефрон, первинна та 

вторинна сеча, гуморальна регуляція функцій, ендокринні залози, гіпофіз, 

гормони, нервова система, нейрон, нервова тканина, збудження та 

гальмування нервових процесів, синапс, нервовий імпульс, рефлекс, умовні 

та безумовні рефлекси, рефлекторна дуга, центральна нервова система, 

вегетативна нервова система, периферична нервова система, симпатичний 

відділ нервової системи, парасимпатичний відділ нервової системи, спинний 

мозок, вища нервова діяльність, холерик, сангвінік, меланхолік, флегматик, 

пам'ять, сон, неврози, система аналізаторів);  

 будова та функції організму;  

 загальні поняття про здоров’я, фізіологічні основи його збереження, 

зміцнення та формування;  

 психофізіологічні основи процесу навчання та учіння;  
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 загальні закономірності росту і розвитку дитини та ін.;  

 функціональні основи розвитку організму дитини; 

 засади здоров’язбережувальної педагогіки (основи знань вікових, 

психофізіологічних, індивідуальних особливостей школярів) [137]. 

Основою діяльнісного компонента компетентності студентів є 

практичні вміння і навички, набуті в процесі навчання анатомії та фізіології 

людини: 

 критично аналізувати і добирати навчальний матеріал (про розбудову 

та функції дитячого організму як науку, загальні відомості про здоров’я, його 

збереження, зміцнення та формування; перевірка знань і вмінь з предмета 

«Основи здоров’я») [113]; відбирати та оцінювати педагогічні технології 

навчання відповідно до вікових, психофізіологічних та індивідуальних 

особливостей учнів [155];  

 володіти технологіями навчання та виховання школярів на 

фізіологічних основах здоров’язбережувальної педагогіки, індивідуалізації та 

диференціації навчання згідно до вікових особливостей розвитку дітей [67]; 

діагностики показників фізичного розвитку і показників вищої нервової 

діяльності школяра; технологічних аспектів професійних дій (прийоми 

запобігання перевтомі, розбудови ситуації успіху в навчанні; вміння оцінити 

готовність дитини до систематичного навчання та інше); 

 навичками оцінювання якості освітнього середовища відповідно до 

індивідуальних, вікових, психофізіологічних особливостей школярів [18]; 

 забезпечити підтримку учнів з особливими потребами, знати 

фізіологічні основи інклюзивної освіти, анатомічні і фізіологічні особливості 

школярів з особливими потребами [297]. 

Мотиваційний компонент включає мотиви, що сприяють якісній 

професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи – прагнення 

до успіху й усвідомленість необхідності здоров’язбережувальної діяльності. 

Необхідність сформованості мотиваційного компонента пояснюємо тим, що 
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учитель початкової школи має бути вмотивованим до творчого розв’язання 

проблем, які пов’язані зі здоров’язбережувальною діяльністю, прагнути до 

успіху, кар’єрного зростання. 

Дослідження компонентів компетентності студентів у процесі вивчення 

анатомії та фізіології людини здійснювали на чотирьох рівнях їх 

сформованості: базовому, репродуктивному, продуктивному та творчому. 

Для характеристики окремих компонентів розроблені відповідні оцінні 

шкали, що є словесним описом рівнів. 

Рівні сформованості когнітивного компонента компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини визначалися за наступними 

критеріями.  

Базовий рівень характеризується несформованими знаннями студентів 

з анатомії та фізіології людини, який не сприяє розв’язуванню професійно 

значущих завдань та є низьким для діяльності, спрямованої на збереження 

здоров’я учнів. 

Репродуктивний рівень визначається недостатньо сформованими 

знаннями студентів з анатомії та фізіології людини, що необхідні для 

розв’язання професійно значущих завдань щодо навчання, виховання, 

зміцнення та збереження здоров’я учнів початкової школи. 

Продуктивний рівень визначається ґрунтовними знаннями студентів з 

анатомії та фізіології людини, що дозволяє ефективно розв’язувати 

стандартні завдання щодо навчання, виховання, зміцнення та збереження 

здоров’я учнів початкової школи. 

Творчий рівень характеризується ґрунтовними знаннями з анатомії та 

фізіології людини, що забезпечують спроможність студентів творчо 

вирішувати професійно значущі завдання щодо навчання, виховання, 

зміцнення та збереження здоров’я учнів початкової школи. 

Рівні сформованості діяльнісного компонента компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини визначалися за наступними 
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критеріями.  

Базовий рівень характеризується не сформованістю вмінь студентів, 

необхідних для розв’язання професійно значущих завдань щодо оцінювання 

показників фізичного розвитку і вищої нервової діяльності школяра, 

практичної діяльності щодо збереження здоров’я учнів ЗСО.  

Репродуктивний рівень визначається недостатньою сформованістю 

вмінь студентів, необхідних для розв’язання професійно значущих завдань 

щодо навчання, виховання, зміцнення та збереження здоров’я учнів 

початкової школи. 

Продуктивний рівень визначається сформованими вміннями студентів, 

необхідними для розв’язання стандартних завдань щодо навчання, 

виховання, зміцнення та збереження здоров’я учнів початкової школи . 

Творчий рівень характеризується ґрунтовними вміннями студентів 

творчо використовувати практичний досвід з анатомії та фізіології людини, 

нестандартними підходами до розв’язання професійно значущих завдань 

щодо навчання, виховання, зміцнення та збереження здоров’я учнів ПШк. 

Розглянемо рівні сформованості мотиваційного компонента 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини.  

Базовий рівень характеризується відсутністю у студентів бажання 

професійного успіху, прагнення до використання знань з анатомії та 

фізіології, необхідних для розв’язання професійно значущих завдань 

здоров’язбережувальної спрямованості. 

Репродуктивний рівень визначається обмеженими бажаннями 

професійного успіху, окремими проявами прагнення використовувати знання 

з анатомії та фізіології людини, необхідні для розв’язання професійно 

значущих завдань щодо навчання, виховання, зміцнення та збереження 

здоров’я учнів початкової школи. 

 Для продуктивного рівня характерним є сформоване бажання 

професійного успіху, прагнення щодо використання знань з анатомії і 
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фізіології людини, необхідних для розв’язання професійно значущих завдань 

здоров’язбережувальної спрямованості. 

Творчий рівень характеризується сформованим стійким прагненням 

студентів до професійного успіху, бажанням використати практичний досвід 

з анатомії і фізіології, нестандартними підходами до розв’язання професійно 

значущих завдань щодо навчання і виховання учнів початкової школи . 

Зміна загальної парадигми освіти знаходить відтворення в переході від: 

 мети навчання, що передбачає передачу знань та вмінь до мети 

навчання, що пов’язана з формуванням уміння вчитися;  

 «автентичності» системи наукових понять, складових змісту 

навчального предмета, до екологічної парадигми включення змісту навчання 

в контекст вирішення життєвих завдань;  

 особистісно-орієнтованої форми засвоєння знань до визнання провідної 

ролі освітньої співпраці» [90, с. 9].  

Запропоновані зміни слугували передумовою для вдосконалення 

змісту, форм і методів підготовки студентів, майбутніх учителів початкової 

школи. Це спонукало до моделювання методичної системи формування 

компетентності студентів у процесі вивчення анатомії та фізіології людини. 

Методологічними підходами до розроблення методичної системи 

формування компетентності студентів з анатомії та фізіології людини були 

системний [83], діяльнісний [74] і компетентнісний [302].  

Формування компетентності з анатомії та фізіології людини 

розглядається як керований і динамічний процес, що: 

 спрямований на досягнення високого рівня готовності до професійної 

діяльності;  

 ґрунтується на наукових принципах і підходами з урахуванням 

педагогічних умов, із застосуванням пропонованих методів навчання згідно 

до етапів професійної соціалізації.  

З огляду на це, процес формування компетентності з анатомії та 
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фізіології людини майбутніх учителів  початкової школи розглядаємо як 

відкритий динамічний процес, якому притаманні всі класичні ознаки 

системи, а підходом його дослідження є системний підхід, головними 

складниками зазначеної системи виступають: мета, зміст, методи, форми та 

засоби діяльності.  

Система освіти є динамічною, відкритою, тому спосіб поєднання 

нелінійних зв’язків між її складниками корелює з усіма реальними 

відносинами як середовищем їх функціонування [133, с. 23].  

Необхідно зауважити, що Державний стандарт початкової загальної 

освіти ґрунтується на основах компетентнісного, особистісно зорієнтованого 

та діяльнісного підходів, які реалізуються в освітніх галузях і 

відображаються в продуктивних складниках змісту освіти. 

Зокрема, діяльнісний підхід спрямовується на формування умінь і 

навичок учня, отримання знань та їх застосування у практичних діях, пошуку 

напрямів інтеграції до природного середовища. 

Діяльнісна лінія сприяє у навчанні анатомії та фізіології людини 

формуванню компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом 

надання відповідних умінь і навичок, опанування стратегіями, що 

визначають професійну діяльність, їх соціально-комунікативну поведінку та 

спрямовуються на виконання педагогічних задач і розв’язання професійних 

проблем. 

Дослідники виокремлюють принципи технології діяльнісного підходу 

до навчання [74]: 

 діяльності (відкриття нового знання самою дитиною); 

 неперервності (узгодженість усіх компонентів системи навчання: мети, 

завдань, змісту, методів, форм); 

 цілісного уявлення про світ (якщо знання не потрібні, то для чого 

вони?); 

 мінімаксу (забезпечує різнорівневе навчання); 
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 психологічної комфортності (віра у сили та можливості дитини); 

 варіативності (формування вміння добирати різні варіанти розв’язання 

завдань); 

 творчості (максимальна орієнтація на творчу основу у діяльності). 

  Аналіз показує, що дидактичні принципи діяльнісного методу 

навчання є до певної міри необхідними і достатніми для організації процесу 

навчання діяльнісної спрямованості. За таких умов майбутній учитель 

початкової школи спроможний відчути свою значимість і відповідальність за 

отримані результати особистих досліджень, дізнатися про свої професійні 

інтереси та можливості. На думку В. Твердовської, окрім того, що кожен 

результат подібних навчальних досліджень стає частиною особистого 

інформаційного надбання, разом із тим він є сходинкою до здійснення 

важливої наукової роботи [267, с. 20]. 

Слід пригадати, що «у вітчизняній психології в 1920-х рр. почав 

формуватися діяльнісний підхід до вивчення психіки людини. Зізнається, що 

діяльність людини, будь то гра, навчання, праця, опосередковує всі психічні 

процеси. У 1930-і рр. було запропоновано два трактування діяльнісного 

підходу в психології. О.Леонтьєв (1903-1979) спільно з іншими 

представниками Харківської психологічної школи розробив проблему 

спільності будови зовнішньої і внутрішньої діяльності. Діяльність на відміну 

від реакції – це процес активною ставлення людини до дійсності, тому 

проблематика діяльнісного підходу включає в себе і проблему особистості. 

Діяльність опосередковується потребами, що переходять в мотив (заради 

чого). Одиницею діяльності (наприклад, навчання грамотності) є дія 

(виконання написання букв), що складається з операцій. Дія в теорії 

діяльності пов'язано з особистісним сенсом (що це значить для мене). Сенс є 

центральним поняттям, за допомогою якого пояснюється розвиток мотивації 

і дається психологічна інтерпретація регуляції діяльності» [74]. 
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Оскільки метою дослідження є формування компетентності майбутніх 

учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини, методична 

система, її теоретичні основи, зміст, обрані форми і технології навчання та 

результати їх застосування повинні відповідати основам методології 

компетентнісного підходу. Дослідники вважають, як з’ясовано, що 

«компетентнісний підхід» є методологічним принципом проектування 

багаторівневої освіти. 

Аналіз наукових праць засвідчує необхідність розроблення методичної 

системи формування компетентності з анатомії та фізіології людини з 

дотриманням загальнодидактичних принципів навчання [222; 246] та 

взаємозв’язків освітньо-професійної програми підготовки майбутнього 

вчителя початкової школи та Державного стандарту зі змістом освітнього 

процесу ЗСО [69; 268]. Існує необхідність підтримання логіки природничо-

наукового зв’язку всіх рівнів освіти – від дошкільної [35] до початкової [81; 

89], загальної середньої і надалі – до вищої професійної [49]. 

Основними складовими компетентності студентів із анатомії та 

фізіології людини є когнітивний, мотиваційний і діяльнісний компоненти 

(рис. 2.2). Зважаючи на це, у процесі розвитку мотиваційного компонента 

формування компетентності з анатомії та фізіології людини вважалось 

необхідним урахування вимог до програми підготовки студентів: 

1) її відповідність особистісним інтересам студентів, результатам психолого-

педагогічних досліджень з проблем мотивації; 

2) спрямованість на розвиток мотиваційного чинника 

здоров’язбережувальної діяльності відповідно до мети і завдань 

підготовки майбутнього вчителя; 

3) урахування принципів розвивального навчання; 

4) максимальна доступність для студентів форм, методів і засобів для 

реалізації в освітньому процесі. 
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Рис. 2.2. Компоненти компетентності студентів з анатомії та фізіології 

людини 

 

Формування мотивів включає розвиток пізнавальних інтересів 

студентів до здоров’язбережувальної діяльності [115], бажання систематично 

їх розвивати, визначення характеру самооцінки майбутніх учителів [194], а 

також емоційність ставлення до оволодіння здоров’язбережувальною 

діяльністю. Формування та розвиток мотивації майбутніх учителів до 

формування компетентності з анатомії та фізіології людини здійснюється у 

процесі реалізації змісту навчання, а необхідною умовою сформованості 

мотивації виступає діагностика її розвитку.  

Навчальна діяльність студентів здійснюється успішніше завдяки 
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мотиваційний 

когнітивний 

діяльнісний 

 формування пізнавальних 

інтересів студентів  

 прагнення систематичного 

розвитку  

 визначення характеру 

самооцінювання  

 емоційність ставлення до 

здоров’язбережувальної діяльності 

 

 знання психофізіологічних 

особливостей учнів 

 знання гігієнічних вимог до 

особливостей освітньої 

діяльності 

зміст навчальних дисциплін, 

з напрямів підготовки: 

 професійного науково-

предметного 

 професійно-педагогічного 

 природничо-наукового 

предметного  

чинники, що впливають 

на формування 



92 

потреби в оволодіння знаннями, вміннями і навичками [160, с. 100].  

З огляду на викладене вище, основу змісту методичної системи складає 

матеріал з анатомії та фізіології людини, цікавий студентам, що стимулює 

інтерес до вивчення питань фізичного і психічного розвитку дитини. 

Зазначені якості виступають складними інтегративними характеристиками 

особистості і відповідають критеріям сформованості мотиваційного 

компонента компетентності студентів із анатомії та фізіології людини, що 

обґрунтовані у Розділі 1. 

У формуванні когнітивного та діяльнісного компонентів 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини відіграє роль 

опанування дисциплінами професійної науково-предметної підготовки, 

професійно-педагогічної підготовки та природничо-наукової підготовки. 

Очевидно, що формування теоретичних знань є першочерговим 

завданням традиційної системи освіти, що ґрунтується на знаннєвій 

парадигмі. Упродовж навчання у ЗВПО майбутні вчителі початкової школи 

здобувають знання з анатомії та фізіології людини під час вивчення фахових 

дисциплін та самостійного опанування літератури з питань 

здоров’язбережувальної діяльності [269; 186], позааудиторної роботи тощо.  

Сучасний компетентнісний підхід до підготовки фахівців не нівелює 

потребу в знаннях, однак їх формування не ставиться за самоціль, а 

розглядається як теоретична база практичної підготовки студентів до 

професійної діяльності. Відтак, відповідно до авторської методики, 

передбачено формування знань з анатомії та фізіології людини, а також 

використання їх щодо здоров’язбережувальної діяльності. Когнітивний 

компонент сформованості компетентності включає також знання 

психофізіологічних особливостей учнів, гігієнічних вимог до особливостей 

освітньої і виховної діяльності. 

Отже, на основі здобутих знань розвиваються практичні вміння та 

формуються відповідні навички з викладання відповідних навчальних 
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предметів, а також здоров’язбережувальної діяльності з учнями початкової 

школи. Формування діяльнісного компонента компетентності залежить від 

сформованості мотиваційного та когнітивного компонентів, водночас 

забезпечує їх успішне функціонування. 

2.2. Модель методичної системи формування компетентності з 

анатомії та фізіології людини майбутніх учителів початкової школи  

На основі зазначеного вище, методична система формування 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини включає три логічні 

блоки (рис. 2.3):  

 цільовий (мета та зміст навчання);  

 змістово-процесуальний (форми, методи і засоби навчання);  

 оцінювально-результативний (контроль засвоєння знань та 

сформованості вмінь здоров’язбережувальної діяльності).  

 

 

 

Рис. 2.3. Блоки методичної системи формування компетентності  

з анатомії та фізіології людини майбутніх учителів початкової школи 

 

Цільовий блок методичної системи формування компетентності 

студентів – майбутніх учителів початкової школи – у процесі навчання 
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анатомії та фізіології людини включає зміст дисциплін професійної науково-

предметної підготовки, професійно-педагогічної підготовки, природничо-

наукової підготовки, спецкурсів за вибором ЗВО і студентів, зокрема: 

а) основної дисципліни професійної науково-предметної підготовки –

«Анатомія та фізіологія людини»; 

б) допоміжних дисциплін – «Основи медичних знань», «Валеологія», 

«Природознавство» тощо;  

в) дисциплін природничо-наукової предметної підготовки («Основи 

екології», «Безпека життєдіяльності»);  

г) спецкурсів за вибором ЗВПО і студентів («Здоров’язбережувальні 

освітні технології»). 

Основою формування змісту дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини» стало практичне застосування знань з анатомії та фізіології людини 

в освітньому процесі, спрямованість наукової інформації на особистісні 

інтереси студентів. 

З огляду на теоретичні дослідження, припустили, що інтеграція змісту 

різних дисциплін здоров’язбережувальної спрямованості сприятиме 

ефективності формування компетентності студентів, готовності до 

здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах. Акцент на майбутню 

професійну діяльність на основі міждисциплінарних зв’язків вирізняє 

цільовий блок методичної системи цілеспрямованого формування 

компетентності студентів – майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини.  

Змістово-процесуальний блок (форми, методи і засоби навчання) 

методичної системи формування компетентності студентів – майбутніх 

учителів початкової школи – у процесі навчання анатомії та фізіології 

людини складається з: 

а) аудиторних занять (лекцій, лабораторних і практичних занять з 

означених дисциплін); 
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б) самостійної роботи студентів;  

в) екскурсій в медичні й освітні заклади; 

г) волонтерських заходів; 

д) індивідуальних творчих завдань, які виконувалися студентами 

під час проходження педагогічної практики;  

е) робота проблемних груп (участь у проектній діяльності). 

Формами організації навчання з дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини» означено лекції, практичні заняття, самостійну роботу студентів та 

науково-дослідницьку діяльність майбутніх учителів початкової школи. 

Екскурсії, робота з діагностичними приладами, медіа-освітня наочність 

дозволили студентам усвідомлювати навчальний матеріал, що сприяло 

розвитку логічного мислення, стимулювало глибокі асоціації, особистісний 

сенс навчання. 

Добір методів навчання студентів здійснювали з акцентом на 

використання інтерактивних технологій (А. Вербицький [45], 

М. Ібрагімова [86], А. Панфілова [212]), що відповідало одній із 

закономірностей процесу підготовки – безпосереднє та безперервне 

залучення студентів до діяльності А. Клочко [106], Л. Красюк [132]). 

Незаперечною для нашого дослідження є думка Н. Підбуцької про 

регулятори становлення фахівця, одним із яких обрано створення еталонного 

образу професіонала, що вмотивовує особистість у професійному 

становленні [219, с. 510]. Для цього важливим є:  

 усвідомлення особою соціальної значущості обраної професії 

(потреба до самореалізації, мотивація та зацікавленість тощо); 

 розвиток психічної складової структури особистості (типологічних 

властивостей) ; 

 формування когнітивної складової особистості (знань, умінь, 

навичок) [37, с. 122]. 

Дослідники підкреслюють актуальність особистісної складової як 
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основи майбутнього успіху в професійній діяльності [58; 61]. З’ясування 

характеру взаємовпливів властивостей і якостей «фізичної» і «духовної» 

субстанцій людини дає змогу стверджувати, що духовні аспекти є основою 

майбутнього довгого професійного життя, успіху, збереження професійного 

здоров’я фахівця [71].  

Основними видами мисленнєвої діяльності студентів у процесі 

навчання виступали: запам’ятовування матеріалу, зокрема понять з анатомії 

та фізіології людини, оволодіння вміннями і навичками практичного 

застосування знань, спрямованих на здоров’язбережувальну діяльність з 

учнями ПШк.  

Для розвитку навичок пошукової активності запропоновані завдання 

для розроблення міні-проектів, результатом яких була презентація 

опанованих матеріалів здоров’язбережувальної спрямованості. Студенти 

навчалися викладати опрацьовані матеріали в реферативному вигляді; 

підкреслювати головні положення; пояснювати сутність теоретичних 

узагальнень; відповідати на прямі й непрямі запитання; ілюструвати та 

презентувати засвоєні теоретичні положення прикладами і фактами; 

проводити лінії зв’язку з раніше вивченим; проектувати засвоєні знання на 

пояснення явищ і фактів тощо. 

У процесі дослідженя застосовували засоби навчання – підручники, 

довідники, методичні рекомендації та навчальні посібники на електронних і 

паперових носіях, дидактичні матеріали, медіа-освітні ресурси (відеофільми, 

анатомічні атласи, презентації), комп’ютерна техніка тощо. Вибір засобів 

навчання залежав від дидактичної мети і змісту занять [305]. Під час 

екскурсій у кабінет функціональної діагностики медичного закладу студенти 

ознайомлювалися з сучасними пристроями для реєстрації й аналізу 

електрокардіограми, електроенцефалограми та інших діагностичних 

приладів, які фіксують та розкривають фізіологію органів та систем 

організму.  
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Однією з ознак змістово-процесуального блоку методичної системи 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини була спрямованість на використання 

сучасних ІТ та Інтернет-ресурсів у всіх формах освітньої діяльності. 

Зауважимо, що освітнє середовище створює умови для реалізації 

нелінійного процесу сприйняття студентом навчального матеріалу. Це, з 

одного боку, розширює можливості для самостійного навчання, активізації 

навчальної діяльності, з іншого – призводить до появи прогалин у знаннях 

навчального матеріалу, неусвідомленого сприйняття інформації. З огляду на 

це, для нас важливою є думка Г. Берулави, який наголошує на необхідності 

розгляду нової освітньої парадигми навчання і виховання студентів в умовах 

сучасного інформаційного простору [19, с. 16].  

Характерними особливостями навчання за допомогою інформаційних 

технологій фахівці Н. Бахмат [15; 16], В. Биков [22], Л. Гуревич [63]; 

Л. Карташова вважають [99; 315]: 

 можливість використання системного підходу до організації 

освітнього процесу на основі структурування навчального матеріалу, що 

дозволяє відобразити його зміст у вигляді системи взаємопов’язаних модулів, 

фактично визначити підґрунтя освітньої діяльності і засвоєння його змісту; 

 гнучкість і відкритість освітнього процесу відповідно до соціальних і 

культурних відмінностей між студентами, їх особистих якостей, інтересів, 

темпів роботи, що дозволяє підвищити ефективність навчання на основі його 

індивідуалізації й інтенсифікації; 

 можливість інтенсифікувати освітній процес на основі 

мультимедійного формату подання навчального матеріалу, часткового 

скорочення конспектування тексту за рахунок розміщення його в 

електронному вигляді; 
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 створення умов для організації інтерактивного навчання, що 

базується на активності студентів в освітньому середовищі, яке є площиною 

освоюваного досвіду в умовах реалізації його суб’єктної позиції; 

 компетентнісна спрямованість освітнього процесу на основі 

застосування ІТ, що дозволяє інтегрувати навчальну, дослідницьку, 

самостійну й інші види діяльності студентів згідно з вимогами освітніх 

стандартів, визначає формування у студентів компетентності в галузі 

використання інформаційних технологій, сприяє конкурентоспроможності 

випускників; 

 формування системи неперервної освіти, навчання впродовж життя, 

що забезпечує постійний розвиток особистості в умовах єдиного 

інформаційного простору; 

 цифровий формат навчально-методичних матеріалів (навчальних 

планів, програм, посібників, конспектів, лекцій, методичних вказівок, 

рекомендацій і ін.) дозволяє студенту сформувати таке інформаційне 

середовище, яке сприяє організації самостійної роботи із засвоєння 

навчальної інформації в індивідуальному темпі в зручний для нього час; 

  можливість візуалізації змісту дисципліни, демонстрації явищ і 

процесів, що вивчаються, в розвитку і динаміці. 

Окреслені особливості використання ІТ стали важливим атрибутом 

технологічного блоку розробленої методичної системи формування 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини [48; 64; 204; 256; 

289]. Зауважимо, що інформаційне середовище процесу навчання анатомії та 

фізіології людини можна вважати методичним засобом, використання якого 

вбачається можливим та необхідним для всіх видів діяльності та 

організаційних форм навчання.  

Навчання в інформаційному середовищі будується на основі синтезу 

об’єктивного світу і віртуальної реальності. Така взаємодія студента і 
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віртуальної реальності сприяє розвитку здібностей і мотивації до 

генерування власних ідей, розвиває творчій потенціал майбутнього вчителя. 

Оцінювально-результативний блок методичної системи формування 

компетентності студентів забезпечив виявлення рівня засвоєння теоретичних 

знань та володіння практичними вміннями з основних розділів анатомії та 

фізіології людини, загальних напрямів здоров’язбережувальної діяльності за 

такими змістовими лініями: 

 поняття й основні концепції з анатомії та фізіології; 

 історія розвитку анатомії та фізіології; 

 прикладний характер дисциплін щодо рішення проблем 

здоров’язбереження; 

 особливості основних функціональних систем школярів молодшого 

віку, методів діагностики працездатності, показників вищої нервової 

діяльності дітей тощо; 

 роль, принципи, основні положення і технології 

здоров’язбережувальної діяльності у ПШк.; 

 уміння добирати і демонструвати наочність з анатомії та фізіології під 

час викладання «Основ здоров’я»; 

 уміння організувати освітній процес з урахуванням психофізіологічних 

особливостей кожної дитини; 

 здатність адекватно оцінювати показники фізичного і психічного 

розвитку кожної дитини.  

Таким чином, формування компетентності студентів з анатомії та 

фізіології людини вбачається як керований динамічний процес, що за своєю 

сутністю спрямований на досягнення високого рівня готовності до 

професійної діяльності, розвивається за науковими принципами і підходами 

у конкретних педагогічних умовах, із застосуванням розроблених та 

адаптованих методів навчання відповідно до етапів професійної соціалізації.  

Процес формування компетентності майбутніх учителів ПШк з 
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анатомії та фізіології людини розглядався в дослідженні як відкрита 

динамічна методична система, якій притаманні всі ознаки системи, а 

загальним підходом до її дослідження є системний підхід. Основним 

принципом розбудови методичної системи формування компетентності було 

формування розвиток пізнавальних ті діяльністних здібностей, яка б 

забезпечувала здобуття студентами нових знань. Відповідно підготовка  буде 

тлумачитись як формування особистісних характеристик майбутнього 

вчителя: продукування знань і розуміння самого себе як особистості, 

формування вміння здійснювати контроль над процесом засвоєння нових 

знань, формування здатності критичного оцінювання власні дій та діяльності 

інших, дотримання незалежності в оцінюванні та самооцінюванні, вміння 

підшукувати докази, схильність до дискусійних методів пошуку розв’язання 

проблем, здатність відстоювати та аргументувати власну думку. 

Означені особливості підготовки майбутніх учителів ПШк мають 

реалізовуватися в процесі інтеграції навчальної діяльності студентів та 

педагогічної діяльності викладачів закладу вищої освіти,  де, відповідно, 

викладач, намагається щонайменше пояснювати, а більше вмотивовути  

розумову пошукову активність студентів та скеровувати в потрібному 

напрямі. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що процес навчання анатомії та 

фізіології людини виступав як основа для саморозвитку та 

самовдосконалення студентів на основі власних практичних дій. Діагностика 

знань, як рефлексивний процес, була орієнтована на самодіагностику, 

самоаналіз та на конкретні результати практичної діяльності (презентації, 

проекти і ін.). Перевірка й оцінювання результатів засвоєння знань і вмінь з 

анатомії та фізіології людини здійснювалася систематично, диференційовано 

(врахування особистих якостей студентів, специфіки навчального матеріалу 

тощо) та була практико-орієнтованою (перевірка не лише знань з анатомії і 

фізіології людини, а й уміння застосовувати їх у професійній педагогічній 
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здоров’язбережувальної діяльності). Зміст навчального матеріалу з анатомії 

та фізіології людини викладався в контексті вирішення завдань 

здоров’язбережувальної діяльності; організацію навчання з анатомії та 

фізіології було скеровано на майбутню професійну діяльність, співпраця 

студентів організовувалась як в аудиторних, так і в позааудиторних формах 

освітньої діяльності зі спрямуванням на формування компетентності з 

анатомії та фізіології людини майбутніх учителів початкової школи. 

З метою дослідження ефективності функціонування розробленої 

методичної системи формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання анатомії та фізіології людини було 

здійснено її моделювання.  

Моделювання як загальнонауковий метод пізнання виступає одночасно 

й універсальним методом дослідження і дозволяє вивчати процес до його 

здійснення, що дає можливість виявляти та уникати можливих негативних 

наслідків до їх реального прояву; дозволяє цілісно вивчити процес, оскільки 

надає можливість виявити зв’язки між елементами моделі; полегшує 

теоретичний аналіз; сприяє використанню кількісних методів аналізу та 

забезпечує отримання на їх основі них науково-обґрунтованих відомостей 

про досліджуваний процес [276]. 

Модель – це узагальнений уявний образ, що віддзеркалює структуру і 

функції (в динамічній єдності в контексті соціокультурного середовища) 

конкретного об’єкту вивчення, водночас може бути представлена у вигляді 

сукупності понять і схем [125, с. 25]. Якість професійної підготовки залежить 

від ступеня обґрунтованості трьох основних складників: мети навчання, 

змісту освіти і методів організації освітнього процесу. 

У сучасній педагогіці термін «модель» визначається як штучно 

створений зразок, як аналог природного або соціального явища [303]. За 

допомогою методу моделювання здійснюється вивчення структури і 

механізмів процесу навчання і виховання, логічних структур і взаємозв’язків 
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навчального матеріалу [67]. У педагогічних дослідженнях модель виступає 

ідеальним зразком, орієнтиром для виділення істотних властивостей 

досліджуваного об’єкту, в нашому випадку – формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи  у процесі навчання анатомії та 

фізіології людини. Вона відображає діяльність як систему з формування 

компетентності. У макроструктурі діяльності виокремлено чотири блоки: 

 спонукально-ціннісний, який охоплює мотиви та цілі;  

 прогностично-проективний, що передбачає прогнозування, вибір та 

планування; 

 виконавчо-реалізуючий – способи, засоби та результат;  

 оцінково-порівняльний – аналіз, виявлення суперечностей між 

отриманими результатами і процесом їхнього досягнення. 

У цілому модель методичної системи формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання анатомії та 

фізіології людини, ґрунтується на єдності і взаємозв’язку (рис. 2.3): 

 цільового блоку освітньої діяльності, орієнтованої на майбутню 

професійну діяльність студентів;  

 змістово-процесуального, що поєднує традиційні форми і методи 

навчання з інтерактивними і передбачає використання інформаційно-

комунікативних і медіа-освітніх засобів навчання; 

 оцінювально-результативного, що базується на рівнях пізнання, 

передбачених компетентнісним підходом: розуміння, знання, застосування, 

оцінювання, ставлення. 

Цільовий блок ґрунтується на засадах педагогіки партнерства,основні 

принципи якої викладено в «Концептуальних засадах реформування 

середньої школи»: «Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та 

прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, 

рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 

результат.  
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Рис. 1. Модель методичної системи формування компетентності майбутніх 

учителів початкової школи з анатомії і фізіології людини 
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            Школа має ініціювати глибше залучення родини до побудови 

освітньо-професійної траєкторії дитини. Нова школа допомагатиме батькам 

здобувати спеціальні знання про стадії розвитку дитини, ефективні способи 

виховання в дитині сильних сторін характеру і чеснот залежно від її 

індивідуальних особливостей. [190, с.14]. Діалог і багатостороння 

комунікація між учнями, учителями та батьками змінить односторонню 

авторитарну комунікацію «вчитель» – «учень».  

Розроблена методична система як інструмент формування 

компетентності включає мотиви студентів, що виступають атракторами – від 

спрямованості майбутніх учителів початкової школи на розв’язання задач 

професійної соціалізації залежать результати і рівні сформованості 

компетентності студентів із анатомії та фізіології людини. Слід зауважити, 

що під атрактором розуміють відносно стійкий стан системи, який притягує 

до себе багаточисленні траєкторії, що характеризуються різними 

початковими умовами. 

Якщо система потрапляє в конус атрактора, то вона невпинно 

еволюціонує до цього відносно сталого стану (структури) [109, с. 109]. 

У методичній системі формування компетентності студентів з анатомії 

та фізіології людини, заснованої на системному і компетентнісному підходах, 

метою підготовки є забезпечення високої якості майбутньої професійної 

діяльності через розвиток мотивації студентів до здоров’язбережувальної 

діяльності, оволодіння знаннями з анатомії та фізіології людини, формування 

та вдосконалення здоров’язбережувальної складової професійних навичок та 

умінь. Водночас компоненти компетентності майбутніх учителів у процесі 

вивчення анатомії та фізіології людини розвиватимуться згідно з етапами 

професійної соціалізації.  

Однак, атрактори існують доти, поки до системи надходить потік 

речовини, енергії та інформації [267, с. 24]. Це, так звані «дисипативні» (ті, 

що розсіюють енергію, інформацію) структури, далекі від рівноваги. 
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Розгладаючи методичну систему формування компетентності студентів з 

анатомії та фізіології людини в площині міждисциплінарного напряму, що 

пояснює утворення і самоорганізацію моделей і структур у відкритих 

системах, зазначимо, «що у складних відкритих та нелінійних системах 

(середовищах) існує багато шляхів еволюції, структур-атракторів. Звідси 

різноманіття форм нелінійного світу, водночас і способів поєднання простого 

в складне» [109, с. 221]. У такому сенсі стимулюється розвиток мотивації до 

діяльності під час практичних занять, екскурсій, волонтерських заходів як 

конуса атрактора, що наблизив формування компетентності з анатомії та 

фізіології людини до відносно сталого стану. 

В основу покладені принципи соціального партнерства (рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 

домовленостей), основа яких закладена на повагі до особистості; 

доброзичливості і позитивному ставленні, довірі у відносинах, розподіленму 

лідерстві (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків). 

Згідно до запропонованого в першому розділі тлумачення поняття 

«компетентність з анатомії та фізіології людини», професійна підготовка 

майбутніх учителів початкової школи спрямована на опанування шляхів 

здоров’язбереження на основі активних і інтерактивних методів навчання, 

знання вікових та психофізіологічних особливостей учнів; на оволодіння 

методами педагогічного супроводу первинної профілактики соціально 

небезпечних захворювань згідно з суспільними потребами регіону, розвиток 

навичок самоосвіти і самовдосконалення з питань використання 

здоров’язбережувальних технологій тощо. Всі етапи реалізації моделі 

відповідають закономірностям професійної соціалізації студентів.  

Концепцією Нової української школи передбачено наскрізне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі 

та управлінні закладами освіти і системою освіти, що має стати інструментом 
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забезпечення успіху нової української школи. Запровадження ІКТ в освітній 

галузі має перейти від одноразових проектів у системний процес, який 

охоплює всі види діяльності. ІКТ суттєво розширюють можливості педагога, 

оптимізують управлінські процеси, таким чином формуючи в учня важливі 

для нашого сторіччя технологічні компетентності [195, с. 8]. 

Інноваціями доповнюються засоби навчання, зокрема використанням 

освітніх порталів з методичними та дидактичними матеріалами, 

українськими е-енциклопедіями, мультимедійними підручниками, 

посібниками, словниками, відео-лекціями та онлайн-ресурсами. 

У формуванні змістового наповнення враховували ту особливість, що 

поняття «компетентність з анатомії та фізіології людини» поєднує не тільки 

знання з анатомії та фізіології – це явище визначає теоретичні та 

методологічні аспекти навчання здорового способу життя і забезпечення 

здоров’язбереження в системі освіти. З огляду на це, в змісті дисциплін 

здоров’язбережувальної спрямованості представлені теоретичні й практичні 

відомості щодо здоров’язбережувальної діяльності. Формування 

компетентностей в цілому, та з анатомії та фізіології людини зокрема, також 

вимагало доповнення традиційних форм навчання сучасними.  

Добираючи форми навчання, враховували їх специфіку у найбільш 

загальному розумінні, оскільки – це організаційні підходи та способи освіти, 

які показують, яким чином організовано процес навчання. Форми навчання 

окреслюють часовий і організаційний режими навчання, місце проведення, 

склад студентів, характер діяльності викладача і студентів у процесі 

навчання, впорядкованість спілкування (безпосереднього чи 

опосередкованого) суб’єктів освітнього процесу тощо. Згідно з означеним, 

основними формами організації навчання студентів факультетів початкової 

освіти ЗВО є аудиторні та позааудиторні заняття. Формами організації 

навчання студентів у запропонованій методичній системі обрано: 
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 лекції – в традиційній формі та сучасних форматах: бінарні, проблемні, 

круглі столи, лекції-конференції, вебінари тощо; 

 практичні заняття, які проводяться у медичних і освітніх закладах; 

 самостійна робота (аудиторна, позааудиторна), яка передбачає 

проектну діяльність, аналітичний огляд інформації з мережі Інтернет; 

 педагогічна практика, яка передбачає виконання завдань 

здоров’язбережувальної спрямованості; 

 волонтерські заходи – створення блогів, сайтів, груп для здійснення 

акцій в Міжнародний день боротьби з ВІЛ/СНІДом, Міжнародний день 

здоров’я; волонтерські дії щодо боротьби з туберкульозом, СНІДом тощо; 

 екскурсії до медичних закладів з метою практичного закріплення 

теоретичних знань; 

 науково-дослідна робота; 

 консультації. 

Аудиторні заняття, представлені в розробленій методичній системі, 

спрямовані на використання інтерактивних технологій, у позааудиторних 

заняттях важливим елементом є самостійна навчальна діяльність із 

використанням сучасних ІТ. Основними ознаками інтерактивного освітнього 

процесу є: 

 діалогічна міжособистісна взаємодія «викладач – студент» та «студент – 

студент»;  

 діяльність у групах, що заснована на співпраці, інтеграції та поєднанні 

зусиль, ідей тощо;  

 активно-рольова (ігрова) та тренінгова організація навчання.  

Умовами ефективної організації занять студентів ЕГ в інтерактивному 

режимі визначено: створення сприятливого психологічного середовища і 

відповідного емоційного клімату; логічне та продумане керівництво 

діалоговою взаємодією всіх учасників освітнього процесу; організація 

продуктивної внутрішньогрупової та міжгрупової діяльності; організація та 
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реалізація зворотного зв’язку з аудиторією, аналітичний огляд мотивів успіхів 

і проблем у спільній діяльності. 

У процесі вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія людини», крім 

традиційних, застосовувалися сучасні види лекцій: 

 проблемна лекція – на ній вводиться нове знання як невідоме для даної 

аудиторії, яке необхідно «відкрити»; лекція починається з постановки 

проблеми, яка вимагає рішення; 

 лекція-візуалізація – навчає перетворювати два види інформації – усну і 

письмову – у візуальну форму; супроводжується систематизацією і 

виділенням найбільш істотних елементів інформації; прикладом є лекція-

презентація; 

 лекція – прес-конференція – організовується на основі активізації 

діяльності студентів, що досягається за рахунок адресованого інформування 

кожного студента особисто; викладач (найчастіше, заздалегідь) називає тему 

лекції і просить письмово ставити йому питання з даної теми; виклад 

будується не як відповідь на кожне питання, а у вигляді зв'язного розкриття 

теми з акцентами на питання студентів; 

 лекція-бесіда – діалог з аудиторією, пояснення з показом ілюстрацій; 

групова бесіда дозволяє розширити коло думок сторін; 

 лекція-дискусія – вільний обмін думками, ідеями і поглядами з 

досліджуваного питання; викладач організовує обмін думками між блоками 

інформації і може бачити, наскільки ефективно студенти використовують 

знання, отримані в процесі навчання; 

 лекція-консультація – до 50% навчального часу відводиться питанням і 

відповідям на них; у кінці заняття – вільна дискусія. 

Перспективи розвитку методичної системи формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання анатомії та 

фізіології людини вбачаються шляхом особистої реалізації педагогів, 

розвитку їхньої активної громадянської позиції, соціальної інклюзії з 
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вмотивованістю на професійний успіх упродовж життя. 

Ключовим став принцип «кожна дитина – неповторна, наділена від 

природи унікальними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової 

української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 

можливості кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і 

батьками» [195, с. 14]. Це спонукало до розроблення методичної системи 

формування компетентності майбутніх учителів  початкової школи у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини на основі особистісно-орієнтованого 

підходу.  

Процес професійної підготовки передбачає три етапи: початковий, 

основний та заключний. Відповідно, умови навчання у закладах вищої освіти 

потребують від студентів уміння самостійної організації освітньої діяльності 

та оволодіння засобами навчально-пізнавальної діяльності. 

Відповідно до висновків Є. Остапенко, від початкового етапу 

освітнього процесу у ЗО, який орієнтовно охоплює перший рік навчання, в 

цілому залежить успішність навчання у ЗВПО, тому його можна сприймати 

як вирішальний період формування знань, умінь, навичок [209]. Його ціль – 

адаптація учнів до нових вимог та умов навчання. На цьому етапі 

здійснюється формування умінь планування й організації свого часу; 

аналізувати навчальний матеріал, аналізувати та коригувати власну 

навчальну діяльність, здійснювати постановку цілей і вибір шляхів їх 

досягнення, формувати взаємовідносини з іншими студентами та 

викладачами; вміння запам’ятовувати і відтворювати навчальний матеріал 

тощо. Оскільки, згідно з навчальним планом дисципліна «Анатомія та 

фізіологія людини» опановується на першому році навчання, приділено увагу 

питанням адаптації студентів до процесу навчання, розвитку навичок 

збереження здоров’я. 

З огляду на зазначене вище, початковий етап є базовим для основного 

етапу навчання, який, здебільшого, характеризується навчально-виробничою 
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діяльністю та орієнтовно включає другий і третій роки навчання студентів. 

Його метою є навчання майбутніх учителів початкової школи розв’язанню 

навчально-фахових задач, до яких належать типові професійні завдання, 

проблеми та вправи. Його основою є спрямованість на формування ключових 

компетентностей, насамперед, здоров’язбережувальних.  

З цією метою розроблений «Електронний навчально-методичний 

комплекс» (Додаток Н), що включає: «Зошит для самостійної роботи з 

дисципліни: «Анатомія та фізіологія людини». – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=545, «Ситуаційні задачі з 

предмету «Анатомія та фізіології людини»» – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=543; «Методичні 

рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Анатомія та фізіологія людини»». – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=544; «Словник термінів з 

анатомії та фізіології людини». – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=542; «Наочний матеріал з 

анатомії та фізіології людини» – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546); «Наочний матеріал з 

анатомії та фізіології людини». – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546; Методичні матеріали. – 

Режим доступу: http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=548; 

Кросворди до систем організму. – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=547. Він містить розгалужені 

гіпертекстові посилання, довідкові матеріали, перелік додаткової літератури, 

посилання на тематичні сайти в мережі Інтернет. Зазначений засіб є 

відкритим, динамічним, має зрозумілий інтерфейс та знаходиться у вільному 

доступі для студентів, які можуть його використовувати як в аудиторній, так 

і позааудиторній роботі, самостійно та під керівництвом викладача.  

Останній, заключний етап, орієнтовно охоплює третій і четвертий роки 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=545
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=543
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=544
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=542
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=548
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=547
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навчання майбутніх учителів у ЗВПО. На цьому етапі професійний розвиток 

особистості студента і особистісних якостей ґрунтується на сформованих 

знаннях, уміннях і навичках [12]. Студент вирішує навчальні задачі 

професійного спрямування. Технології, методики та форми підготовки 

максимально наближені до професійної діяльності, здійснюється 

професіоналізація майбутнього вчителя початкової школи. Ціль заключного 

етапу –сформувати професійно спрямовані компетентності, навчити 

студентів вирішувати навчально-професійні завдання та здійснювати пошук 

оптимальних шляхів для їх розв’язання [36].  

Відповідно до визначень А. Хуторського, динаміка розвитку 

предметних компетентностей полягає у:  

 розширенні змістового наповнення й обсягу компетентностей (їх 

кількості і якості);  

 динамічній зміні чи розширенні об’єктів, до яких належать 

компетентності;  

 інтеграції чи об’єднанні окремих компетентностей у певні комплексні 

особистісні компетентнісні новоутворення [286].  

З огляду на це, вбачається важливим на основі компетентності з 

анатомії та фізіології людини формування у студентів цілісної структури 

здоров’язбережувальної діяльності у взаємозв’язку усіх її компонентів. 

Таким чином, модель методичної системи відображає навчальну 

діяльність як систему, сутність якої спрямована на формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи  у процесі навчання 

анатомії та фізіології людини. Вона включає блоки, які відображають основні 

її структурні частини: мотиви, цілі; планування; способи, засоби, результат; 

аналіз, виявлення неузгодженості в результатах і процесі їхнього досягнення.  
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2.3. Упровадження методичної системи формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та 

фізіології людини в освітній процес 

Розглянемо особливості впровадження методичної системи підготовки 

майбутніх учителів ПШк у контексті формування компетентності з анатомії 

та фізіології людини. Україна підписала Болонську конвенцію, 

започаткувавши низку змін, спрямованих на реформування вітчизняної 

освіти та на перехід на двоступеневу освіту. У Проекті Tuning рекомендовано 

виділяти такі рівні професійної підготовки: Basic – базовий рівень 

(забезпечує вступ до предмета); Intermediate – проміжний рівень (слугує для 

поглиблення базових знань); Advanced – підвищений рівень (уможливлює 

закріплення професійних знань); Specialised – спеціальний рівень (слугує для 

формування знань і досвіду в конкретній галузі або в конкретній дисципліні) 

[321].  

У навчальних планах професійної підготовки майбутніх учителів 

початкової школи  дисципліни здоров’язбережувальної спрямованості 

включено до блоків природничо-наукової та професійної і практичної 

підготовки. Навчальні плани розроблялися з урахуванням принципів:  

 діяльнісного підходу (формування компетентності з анатомії та 

фізіології в площині нелінійної динамічної системи професійної соціалізації 

студентів); 

 випереджаючого навчання (орієнтування процесу навчання на сучасні 

засоби пошуку і самостійний аналіз інформації, критичне осмислення медіа-

текстів тощо). 

Аналіз сутності діяльнісного підходу вказує на те, що він позначує 

цілеспрямовану організацію та управління освітньою діяльністю студентів в 

узагальненому контексті орієнтирів його життєдіяльності: сформованих 

особистих інтересів, поточних планів та перспектив, ціннісних орієнтацій, 

розуміння потреби та сенсу в освіті, рівень особистісного досвіду.  
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Відповідно до своєї переважної орієнтації, діяльнісний підхід сприяє 

становленню суб'єктності особистості.  Разом з тим, діяльнісний підхід, 

реалізований в контексті життєдіяльності конкретної особи, зважає на її 

життєві задуми та вбачувану перспективу, ціннісні орієнтації та інші 

параметри суб'єктивного світогляду, за своєю сутністю є особистісно - 

діяльнісних підходом.  

Саме тому з метою тлумачення його сутності дослідники виділяють 

його два основних компоненти – особистісний і діяльнісний [84; 124; 205].  

Діяльнісний підхід вихованні в сукупності компонентів виходить з 

уявлень про єдність особистості з її діяльністю. Це єдності проявляється в 

тому, що діяльність в її різноманітних форма безпосередньо опосередковано 

здійснює зміни в структурах особистості; особистість ж, у свою чергу, 

одночасно безпосередньо і опосередковано здійснює вибір адекватних видів і 

форм діяльності та перетворення діяльності, що задовольняють потребам 

особистісного розвитку.  

Як стверджує О. Пасічник [213], «однією з переваг впровадження 

діяльнісного підходу в освітній процес підготовки майбутніх фахівців є 

зменшення психологічного напруження на студентів та створення 

невимушеної творчої атмосфери під час взаємодії, формування системи 

цінностей та соціальних установок у сфері міжособистісного та 

професійного спілкування. Це не лише стимулює ситуацію розвитку, 

свободу вибору, автономність та незалежність дій, а й одночасно формує 

відповідальність за прийнятті рішення, здатність до рефлексії». 

У формуванні компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

анатомії та фізіології базовому рівню відповідають навчальні дисципліни, 

які опановуються студентами на першому році навчання і спрямовані на 

розвиток мотивації щодо здоров’язбереження. Також студенти повинні бути 

зацікавлені та мотивовані для активного включення в навчальну діяльність. 

Слід зазначити, що «термін «мотив» в різних текстах позначає різні 
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явища: інстинктивні імпульси, інтереси, бажання, прагнення, ідеали, 

ціннісні орієнтації та ін. Загальним недоліком існуючих точок зору і теорій 

є відсутність системного підходу до розгляду процесу мотивації, внаслідок 

чого будь-який фактор, що впливає на виникнення спонукання та прийняття 

рішення, оголошується мотивом.  Під терміном " мотивація " розуміється 

складна, багаторівнева система побудників, що включає в себе потреби, 

мотиви, цінності [238]. 

Науковці вказують, що з метою розуміння мотивації особистості 

потрібно відштовхуватися від поняття «потреба». Відомий американський 

психолог А. Маслоу виділив п'ять базових потреб особистості [150]: 

 фізіологічні потреби (потреба в їжі, воді, сні тощо) – найбільш 

термінові з усіх потреб, адже допоки вони не будуть задоволені, потреби 

більш високого рівня не будуть актуалізуватися; 

 потреби в безпеці – свобода від страху, небезпеки та потреба в 

стабільності, безпеці та захисті; 

 потреба в приналежності і любові – бажання мати дружні 

взаємовідносини, бути повноправним громадянином суспільства, позбутися 

почуття самотності); 

 потреба у визнанні – завоювання визнання, статусу, отримання 

престижу; 

 потреба в самоактуалізації – прагнення до актуалізації та реалізації 

закладених в особистості здатностей і можливостей. 

У подальшому вчений додав ще дві потреби: в пізнанні і розумінні та 

естетичні. Він наголошує на тому що пізнавальна потреба а також потреба в 

самореалізації та самоактуалізації набувають значимості для особистості 

тільки за умови, коли вже є задоволеними більш актуальні, опорні для 

особистості потреби – фізіологічні і потреба в безпеці. Незважаючи на те 

що потреби аналізуються як поштовхи до будь-якої діяльності людини, 

варто відзначити, що вони самі не реазілують діяльність, яка приводить до 
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їх задоволення. Адже потреба все-таки є тим негативним станом, і, що 

породжує пошукову діяльнісну функцію – предмет потреби і є чиником до 

цілеспрямованої практичної дії та він же  і є мотивом самої діяльності. 

Відповідно за Д. Леонтьєвим [141], мотив є опредмеченою потребою. 

Він пояснює, що пізнавальна потреба спричиняє пошукову активність 

(прослуховування лекцій, читання книг тощо). Ця діяльність призводить до 

формування інтересу до певної дисципліни. Усвідомлення мотиву дозволяє 

поставити мету, наприклад, отримання фаху учителя початкової школи – 

освоїти професійну діяльність педагога. 

Поглибленню базових знань з анатомії та фізіології людини сприяє 

інтегрована дисципліна «Анатомія та фізіологія людини» та «Методика 

вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності». Інші природничо-

орієнтовані дисципліни – «Основи екології», «Природознавство», «Методика 

викладання природознавства» – мають на меті вивчення проблем середовища 

існування і безпеки людини, включають питання здоров’язбережувальної 

діяльності в освітніх закладах.  

Зміст зазначених дисциплін виконує функції атрактора в педагогічній 

системі, яка розвивається за дотримання діяльністнього підходу, а форми та 

методи викладання відповідають віковим особливостям студентів та етапу 

професійної соціалізації. Їх об’єднує спрямованість на формування 

компетентності з анатомії та фізіології людини майбутнього вчителя 

початкової школи як основа фахової та здров’язберігаючої компетентностей. 

Аналітичний огляд результатів наукових досліджень [7; 10; 9; 17; 26; 53; 

78; 239; 248] дозволив дійти висновку, що вдосконалення професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи до здоров’язбережувальної 

діяльності шляхом формування компетентності в процесі навчання з анатомії 

та фізіології здійснюється з дотриманням принципів:  

 інтеграції знань, умінь і навичок під час вивчення профільних 

дисциплін;  
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 актуалізації та поглиблення набутих знань, умінь і навичок у процесі 

вивчення інтегрованого курсу «Анатомія та фізіологія людини»; 

 удосконалення діяльнісного компонента майбутньої 

здоров’язбережувальної діяльності у процесі вивчення курсу «Методика 

вивчення валеології, основ безпеки життєдіяльності».  

Базовими навчальними планами ЗВО передбачено обов’язкове 

вивчення курсу «Основи екології» (обсяг 54 год.). Він має теоретичне 

спрямування і знайомить студентів з основними законами і принципами 

взаємовідносин живих організмів між собою та навколишнім середовищем. 

Увага акцентується на результатах антропогенного впливу на різні рівні 

організації живого: видовий, популяційний, біоцентричний, екосистемний і 

вплив на біосферу в цілому. Однак, як стверджує Ю. Скиба, такий підхід не 

дає можливості сформувати глибокі екологічні знання, особливо 

у студентів спеціальностей «Дошкільне виховання» і «Початкове навчання» 

[257]. 

Компетентність з анатомії та фізіології людини є складовою фахової 

(природничо-наукової) компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи. Зазначена якість спрямована на формування природознавчої 

компетентності учнів, яка у Державному стандарті розглядається як 

«предметно природознавча компетентність» і визначається як особистісна 

якість, що характеризує рівень здатності учня розв’язувати доступні 

соціально і особистісно значущі практичні проблемні задачі, пов’язані з 

реальними природними об’єктами у галузі відносин «людина – природа» [69, 

с. 3].  

Процес формування природознавчих компетентностей учнів учителі 

початкової школи реалізують шляхом розроблення системи, яка включає 

інтегровані знання про природу, способи навчально-пізнавальної діяльності 

для їх засвоєння та розвитку ціннісних орієнтацій школярів у напрямі 

життєдіяльності та природоохоронних навичок [69]. Однак такий підхід стає 
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можливим лише за умови відповідної професійної підготовленості вчителів 

початкової школи [301].  

Відтак, студентам необхідно засвоїти теоретичні знання з біології як 

основу для подальшого навчання учнів природознавству, яке згідно нового 

Державного стандарту початкової освіти та навчальної програми з 

природознавства для 1 – 4-х класів вивчається впродовж чотирьох років; 

усвідомити більшість проблем, які потребують розв’язання у ХХІ столітті 

(поява та розповсюдження нових інфекційних хвороб, вживання генетично 

модифікованих продуктів, застосування біотехнологій, забруднення 

навколишнього середовища, перенаселення Землі тощо); сформувати у 

студентів стійке прагнення до збереження довкілля.  

Реалізація цієї мети забезпечується вивченням майбутніми вчителями 

початкової школи  у І та ІІ семестрах дисципліни «Основи природознавства» 

обсягом 162 год. У І семестрі окремими розділами у її складі розглядається 

загальне землезнавство і краєзнавство (54 год.). «Основи природознавства» є 

одним із базових предметів для студентів спеціальності «Початкове 

навчання», які пізніше (у 6-му семестрі) вивчають фахову дисципліну 

«Методика викладання природознавства». Вивчення дисципліни «Основи 

природознавства» спрямовано на забезпечення знань майбутніх чителів 

початкової школи про найголовніші географічні та біологічні закономірності 

в природі та середовищі життєдіяльності людини. 

Мета і завдання дисципліни «Основи екології» (І семестр) полягає в 

забезпеченні розуміння екологічної аксіоматики, формуванні особистого 

ставлення до глобальних екологічних проблем, рідного краю, галузі 

майбутньої діяльності, розвитку знань фундаментальних основ сучасної 

екології, достатніх для подальшого поглиблення й вдосконалення екологічної 

освіти, спрямованої на екологічно безпечну життєдіяльність людини. 

Отримані в результаті вивчення дисципліни «Основи екології» знання 

сприятимуть формуванню екологічної культури, екологічної свідомості і 
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мислення, що ґрунтуються на ставленні до природи як універсального та 

унікального явища. 

Основоположним напрямом змістового наповнення курсу є оволодіння 

знаннями, вміннями і навичками, необхідними для сприяння сталому 

розвитку та здоровому способу життя, дотримання прав людини, гендерної 

рівності, усвідомлення цінності культурного різноманіття і вкладу культури в 

сталий розвиток [34; 203; 223].  

Змістове наповнення цього курсу ґрунтується на сучасних уявленнях 

про сутність, структуру, цілі й завдання екологічної науки, її значення в 

житті людського суспільства, місце й взаємозв’язки з іншими галузями та 

науками. Він розрахований на 54 год. та включає 10 год. лекцій та 8 год. 

практичних занять, 36 год. самостійної роботи. Система отриманих знань 

спрямована забезпечити формування системних, чітких і науково 

обґрунтованих екологічних уявлень про взаємодію і взаємозв’язок усіх 

компонентів у природничій, соціальній і технологічній галузях, про 

стратегію і тактику збереження й сталого розвитку життя на планеті Земля. 

Актуальність і значення вивчення дисципліни підтверджує позицію В. 

Боголюбова [34] про необхідність якісно нової підготовки вчителя, здатного 

перебудувати освітній процес у напрямі екологізації на основі глибоких 

діалектичних знань і набутих умінь та навичок.  

Навчальна дисципліна «Анатомія та фізіологія людини» (І семестр) має 

на меті сформувати у майбутніх фахівців загальні знання анатомо-

фізіологічних особливостей будови людського організму та спадкові аномалії 

розвитку дітей з метою збереження життя і здоров’я людини. Мета і завдання 

курсу – знайомство з анатомо-фізіологічними особливостями організму 

людини; засвоєння знань про будову і функції спадкового апарату, 

співвідношення ролі генотипу та зовнішніх впливів у формуванні фенотипу, 

успадкування генетичних ознак; оволодіння методами організації освітнього 

процесу за принципами збереження здоров’я школярів. Його обсяг складає 
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108 год., з них – 22 год. лекцій, 30 год. практичних занять, 56 год. 

самостійної роботи. Як підкреслює О. Комар, «сучасного вчителя ПШк 

неможливо уявити без глибоких знань особистих та вікових особливостей 

розвитку учнів початкової школи та умінь здійснювати їх діагностику та 

організовувати навчання на основі диференційованого підходу» [117, с. 18]. 

Місце зазначених дисциплін у освітньому процесі показано в Таблиці 2.2. 

Із наведених в таблиці даних бачимо, що частина дисциплін, таких як 

«Анатомія та фізіологія людини», «Екологія», «Основи валеології», «Основи 

природознавства» вивчаються студентами одночасно і становлять основу для 

опанування змісту «Основ медичних знань», «Методики викладання 

природознавства», «Методики вивчення валеології, основ безпеки 

життєдіяльності». 

 

Таблиця 2.2 

Послідовність вивчення дисциплін здоров’язбережувальної спрямованості в 

навчальних планах підготовки майбутнього учителя  початкової школи 

освітнього рівня «бакалавр» 

                 Курс, семестр 

 

Дисципліна 

І курс ІІ курс ІІІ курс 

І 

сем
естр

 

ІІ 

сем
естр

 

І 

сем
естр

 

ІІ 

сем
естр

 

І 

сем
естр

 

ІІ 

сем
естр

 

Анатомія та фізіологія людини +      

Основи екології +      

Основи валеології +      

Основи природознавства  + +     

Основи медичних знань  +     

Методика викладання природознавства      + 

Методика вивчення валеології, основ 

безпеки життєдіяльності  

 +     
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Отже, можемо стверджувати, про взаємодоповнюваність аналізованих 

навчальних дисциплін. Результатом їх опанування є сформована  

компетентність з анатомії та фізіології людини, що розглядається як 

завершена система.  

Висновки до другого розділу 

У результаті дослідження встановлено сутність компетентності з 

анатомії та фізіології людини майбутнього учителя початкової школи, що 

полягає в властивості особистості, яка об’єднує систему знань з анатомії та 

фізіології людини, вмінь і навичок їх застосування у професійній діяльності, 

здатність використовувати сучасні знання з дисципліни, вміння 

організовувати освітній процес на принципах здоров’язбереження, бажання 

дотримуватися здорового способу життя, мотивації для забезпечення 

охорони життя й здоров’я учнів, їхньої рухової активності в урочній та 

позаурочній діяльності. 

Компетентність з анатомії та фізіології людини майбутнього учителя 

початкової школи включає такі структурні компоненти – мотиваційний, 

когнітивний і діяльнісний.  

Проведений аналітичний огляд психолого-педагогічної літератури 

дозволив визначити чотири рівні сформованості компонентів компетентності 

з анатомії та фізіології людини майбутнього учителя початкової школи – 

базовий, репродуктивний, продуктивний та творчий.  

Обґрунтовано критерії оцінювання рівнів сформованості 

компетентності. Когнітивний компонент передбачає наявність у студентів 

теоретичних знань з анатомії та фізіології людини. Критерієм його 

сформованості є рівень оволодіння, засвоєння й оперування науковою 

термінологією, ґрунтовними знаннями з анатомії та фізіології людини; 

знаннями сутності та змісту майбутньої професійної діяльності в початковій 

школі. Критерієм сформованості діяльнісного компонента компетентності 
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студентів визначено рівень володіння практичними вміннями і навичками, 

набутими занатомії та фізіології людини. Мотиваційний компонент 

передбачає ставлення до здоров’язбережувальної діяльності, прагнення 

студентів до професійного успіху, бажання використати практичний досвід з 

анатомії та фізіології, творче розв’язання професійно значущих завдань щодо 

навчання і виховання учнів початкової школи . 

Теоретично обґрунтовано та розроблено авторську методичну систему 

формування компетентності з анатомії та фізіології людини у майбутніх 

учителів початкової школи . Методологічними підходами до розроблення 

методичної системи формування компетентності майбутніх учителів у 

процесі вивчення анатомії та фізіології людини визначені системний, 

діяльнісний і компетентнісний. Розроблена методична система формування у 

студентів компетентності з анатомії та фізіології людини ґрунтується на 

загальнодидактичних принципах навчання, вимогах освітньо-професійної 

програми підготовки майбутнього вчителя початкової школи і вимогах 

Державного стандарту початкової загальної освіти. 

У пропонованій авторській методичній системі виділено три логічні 

взаємопов’язані компоненти: цільовий (мета та зміст навчання); змістово-

процесуальний (форми, методи і засоби навчання); оцінювально-

результативний (контроль засвоєння знань та сформованості вмінь 

здоров’язбережувальної діяльності). 

Формування змісту дисциплін здоров’язбережувальної спрямованості 

отримало акцент на матеріалі щодо здорового способу життя і забезпечення 

здоров’язбереження в системі освіти; методах, формах, засобах навчання, що 

дозволить забезпечити очікувану ефективність освітнього процесу з 

урахуванням збереження здоров’я учнів.  

Застосування мережевих інформаційних технологій забезпечило 

доступ до банку даних з наукової та навчально-методичної проблематики, 

обмін інформацією, організацію колективної дослідної роботи.  
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У результаті дослідженя виокремлено форми (лекції, зокрема 

проблемні лекції, лекції-дискусії, лекції-конференції, лекції з використанням 

комп’ютерної техніки та мультимедійних засобів, практичні та лабораторні 

заняття, індивідуальна та самостійна робота, екскурсії, педагогічна практика) 

та методи (рольові ігри, дискусії, розроблення проектів із 

здоров’язбережувальною спрямованістю) формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини. 

Цілі авторської методичної системи відповідають визначеним 

компетентностям вчителів початкової школи, необхідним для навчання учнів 

перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках. Опис авторських 

підходів щодо форування компетентностей з анатомії та фізіології людини, 

відповідає Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988. 

Матеріали розділу висвітлено у таких публікаціях [161; 167; 168; 169; 

170; 171; 172; 176; 178; 173; 175; 177; 184]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З 

АНАТОМІЇ ТА ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ   

 

Педагогічний експеримент, проведений у процесі дисертаційного 

дослідження, включав наступні етапи: 

 констатувальний (2009-2010 рр.); 

 формувальний (2011-2017 рр.); 

 

3. 1. Констатувальний етап педагогічного експерименту 

Для отримання об’єктивних даних про рівень сформованості 

компетентності з анатомії та фізіології людини на початок використання 

розробленої методичної системи проведено констатувальний етап 

педагогічного експерименту. Йому передував аналіз предметно-наукової та 

навчально-методичної літератури з анатомії та фізіології людини, яка 

використовувалася у процесі підготовки студентів у ЗВПО в контексті 

формування у вчителів початкової школи компетентності. У результаті 

аналізу обґрунтовано сутність компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутніх учителів початкової школи, виокремлено компоненти 

компетентності (когнітивний, діяльнісний та мотиваційний), визначено 

показники для кількісного вимірювання результатів формування кожного 

компонента на чотирьох рівнях: базовому, репродуктивному, продуктивному 

та творчому. З огляду на це, дійшли висновку про необхідність формування 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології 

людини як основи здоров’язбережувальної діяльності майбутнього вчителя 

початкової школи.  
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Мета експерименту – виявити та інтерпретувати рівні сформованості у 

студентів когнітивного, діяльнісного та мотиваційного компонентів 

компетентності з анатомії та фізіології людини для отримання кількісних 

даних з подальшим їх порівнянням з результатами формувального етапу – 

експериментального навчання за обґрунтованою у роботі методичною 

системою формування зазначених вище структурних компонентів 

компетентності.  

На констатувальному етапі експерименту були задіяні 162 студенти 3-

4-х курсів педагогічних факультетів ЗВПО (Ізмаїльського державного 

гуманітарного університету, Мукачівського державного університету, 

Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, 

Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 

Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського) 

з метою з’ясування стану сформованості компетентності із анатомії та 

фізіології людини  (Додаток А; Б; Д). Результати анкетування засвідчили, що, 

у 75 % студентів виникали проблеми у процесі вивчення анатомії і фізіології 

людини (рис. 3.1). 

Труднощі у вивченні анатомії і фізіології людини були пов’язані у 52 % 

респондентів зі значною кількістю нових понять, у 45 % – з відсутністю 

якісних зображень органів та тканин; у 60 % – зі значною кількістю нового 

матеріалу; 12 % респондентів не змогли відповісти на запитання (можливі 

були декілька варіантів відповідей). 

На питання «З якою метою Ви вивчаєте анатомію і фізіологію 

людини», 57 % респондентів відповіли задля складання іспиту; 12 % – було 

цікаво; 8 % – задля того, щоб у майбутньому стати хорошим фахівцем; 13 % 

– не змогли дати відповіді; 10 % – обрали іншу відповідь. 
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Рис. 3.1. Результати розподілу відповідей студентів на питання «Чи виникали 

у Вас проблеми у процесі вивчення анатомії та фізіології людини?» 

1 – питома вага відповідей «так, маю»; 

2 – питома вага відповідей «ні, не маю»; 

3 – питома вага відповідей «не можу відповісти» 

 

На запитання про переважаючі форми контролю й оцінювання 

результатів навчання, 12 % респондентів обрали тести; 18 % – відповідь біля 

дошки; 20 % – бесіду з викладачем; 23 % було важко відповісти на 

запитання; 27 %  обрали іншу відповідь. «На питання «Що Вам подобається у 

процесі вивчення анатомії та фізіології людини?» 12 % студентів обрали 

розв’язування ситуаційних задач; 16 % – демонстрування фізіологічних 

дослідів, анатомічного матеріалу; 32% – перегляд відеофільмів з фізіології 

дитини; 8 % – самостійне вивчення нового матеріалу; 13 % було важко 

відповісти; 19 % – з-поміж інших надали перевагу екскурсіям. 

На запитання «Чи плануєте Ви стати вчителем у майбутньому?» 32 % 

респондентів дали ствердну відповідь. Відповідь на це запитання є 

вважливою для нашого дослідження, оскільки відповідно до думки 

Є. Ф. Зеєра «… на стадії професійної підготовки ... студенти переживають 

розчарування в отримуваній професії» [58]. Погоджуємося з висновками 
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вченого про незадоволеність окремими навчальними предметами, появу 

сумнівів у правильності вибору професії, зниження інтересу та рівня 

мотивації до навчання. Також спостерігається певна криза щодо 

професійного вибору молоді. Найчастіше зазначені проблеми виникають на 

першому та останньому роках навчання у ЗВО.  

Рівень сформованості компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутніх учителів початкової школи у ЗВО оцінювався за результатами 

анкетування (мотиваційний компонент), тестування студентів (когнітивний 

та діяльнісний компоненти), спостереження за проявом їхньої 

компетентності під час педагогічної практики, аналізу виконання проектів, 

розв’язування ситуаційних задач. 

Стан початкового рівня знань і вмінь студентів (когнітивний 

компонент компетентності) визначався за результатами виконання 

студентами контрольної роботи, завдання якої було розроблено у тестовій 

формі (Додаток Б).  

Аналіз результатів засвідчив, що 58,02 % респондентів виявили 

базовий рівень сформованості когнітивного компонента, 22,58 % – 

репродуктивний, 12,9 % – продуктивний, 6,5 % – творчий (рис. 3.2). 

З метою оцінювання рівня сформованості діяльнісного компонента 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини використовувався 

показник, який сукупно характеризує ступінь оволодіння студентами 

вміннями з анатомії та фізіології і забезпечення здоров’язбережувальної 

діяльності в закладах освіти. Він визначався кількістю правильно виконаних 

ситуаційних завдань «Картки для оцінювання рівня сформованості 

діяльнісного компонента компетентності з анатомії і фізіології людини» 

(Додаток В). У картці запропоновано 20 ситуаційних завдань, критерії 

оцінювання були такими: 2 бали за кожну повну відповідь, 1 бал за неповну 

відповідь.  
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Рис. 3.2. Результати сформованості когнітивного компонента компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту 

1 – базовий рівень; 2 – репродуктивний рівень; 

3 – продуктивний рівень; 4 – творчий рівень. 

 

Базовий рівень сформованості діяльнісного компонента компетентності 

з анатомії та фізіології людини підтверджувався результатом роботи 

студентів, котрі набрали до 10 балів. Репродуктивний рівень сформованості 

діяльнісного компонента досліджуваної компетентності визначався за 

показниками від 11 до 20 балів, про продуктивний рівень сформованості 

діяльнісного компонента свідчили результати від 21 до 30 балів, творчому 

рівню відповідав результат від 31 до 40 балів.  

Аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту 

засвідчив: 19,1 % респондентів мали базовий рівень сформованості 

діяльнісного компонента компетентності в анатомії та фізіології людини, 

70,9 % – репродуктивний, 6,5 % – продуктивний, 3,5 % – творчий (рис. 3.3).  
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Рис. 3.3. Результати сформованості рівнів діяльнісного компонента 

компетентності на етапі констатувального експерименту 

1 – базовий рівень;2 – репродуктивний  

3 – продуктивний рівень 4 – творчий рівень 

 

З метою оцінювання рівня сформованості у студентів мотиваційного 

компонента компетентності з анатомії та фізіології людини, за результатами 

якого характеризували ступінь мотивації студентів до професійної 

діяльності, застосовували методику «Мотивація успіху та страх невдачі» (за 

А.О. Реан) [106] (Додаток Д).  

Упродовж спостереження за процесом формування компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини було з’ясовано, що ця методика 

найбільш відповідає завданням дослідження щодо оцінювання рівня 

сформованості мотиваційного компонента  компетентності. Показники 

методики «Мотивація успіху та страх невдачі» дають змогу визначити 

ступінь розвитку мотиваційного компонента компетентності, оскільки 

мотивами, що сприяють якісній професійній діяльності майбутнього вчителя 

ПШк, який оволодів предметною компетентністю із анатомії та фізіології 

людини, є прагнення до успіху й усвідомленість необхідності формування 
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цього виду компетентності задля здоров’язбережувальної діяльності. 

Критерії оцінювання результатів дослідження з використанням 

методики «Мотивація успіху та страх невдачі» були такими: 

 кількість набраних балів від 1 до 7 свідчить про рівень мотивації на 

неуспіх (острах невдачі);  

 кількість отриманих балів від 14 до 20 засвідчує мотивацію на успіх 

(сподівання на успіх);  

 кількість балів від 8 до 13 вказує на те, що мотиваційний полюс не 

виражений чітко [106, с. 124].  

Водночас, кількість балів 8 – 9 свідчить про певну тенденцію мотивації 

на неуспіх, а 12 – 13 – про тенденцію мотивації на успіх.  

Для визначення рівнів сформованості мотиваційного компонента 

компетентності встановлено такі кількісні показники: кількість балів від 1 до 

5 відповідає сформованості базового рівня, від 6 до 10 – репродуктивного, від 

11 до 15 – продуктивного, від 16 до 20 – творчого.  

Результати визначення рівнів сформованості трьох компонентів 

компетентності наведені у Таблиці 3.1, на Рисунку 3.4 та у Таблицях 1 і 2 

Додатку П. 

Таблиця 3.1 

Результати сформованості компонентів компетентності з анатомії та 

фізіології людини майбутніх учителівпочаткової школи  

 (на констатувальному етапі) 

 

компоненти Когнітивний Діяльнісний  Мотиваційний 

± s
2 *

 20.06 ± 75,61 16.1 ± 21,57 9.26 ± 6,77 

 

Де  – показники середньої арифметичної, обчислені за 

формулою                                     (3.1) 
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s
2
 – показники дисперсії, обчислені за формулою   

                            (3.2) 

 

 
 

Рис. 3.4. Рівень сформованості компетентності майбутніх учителів 

початкової школи із анатомії та фізіології людини за результатами 

анкетування (мотиваційний компонент), тестування студентів (когнітивний, 

діяльнісний та мотиваційний компоненти) (на початку експерименту) 

 

Під час констатувального етапу педагогічного експерименту були 

проаналізовані навчальні плани ЗВО, в яких здійснюється підготовка 

майбутніх учителів початкової школи. У результаті дослідженя з’ясовано, що 

формування компетентності з анатомії та фізіології людини є одним із 

напрямів підготовки студентів до організації здоров’язбережувальної 

діяльності в навчальних закладах. 

На підставі аналізу результатів констатувального етапу педагогічного 
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експерименту дійшли висновку про недостатню сформованість 

компетентності з анатомії та фізіології людини у студентів ЗВПО, що не 

дозволяє забезпечити ефективну здоров’язбережувальну діяльність 

майбутніх учителів початкової школи. Отже, дійшли висновку про 

необхідність вдосконалення змісту підготовки майбутніх учителів початкової 

школи (оптимізацію введення нових понять з анатомії і фізіології людини, 

уникнення окремих термінів з медицини, генетики, біохімії) з акцентуацією 

на здоров’язбережувальну діяльність; необхідність стимулювання інтересу 

студентів до навчання і застосування сучасних наочних методів навчання та 

ін. 

Отримані результати з констатувального етапу педагогічного 

експерименту засвідчили, загалом, невисокий рівень сформованості 

компетентності майбутніх учителів початкової школи. Водночас 

припускаємо, що в майбутній професійній діяльності можливі труднощі з 

організацією проектної діяльності здоров’язбережувальної і природничо-

виховної спрямованості, у формуванні здоров’язбережувальної 

компетентності учнів (Таблиці 1 та 2, Додаток П).  

З’ясування реального стану рівня сформованості компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини дозволило визначити методичні 

засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання 

анатомії і фізіології людини у ЗВПО, розробити методичну систему та 

модель формування компетентності з анатомії і фізіології людини, 

спрямовану на майбутню професійну діяльність, удосконалити зміст, методи, 

засоби, форми навчання та перевірити їх ефективність під час формувального 

етапу педагогічного експерименту. 

3.2. Організація і проведення формувального етапу педагогічного 

експерименту 

Отримані результати констатувального етапу педагогічного 
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експерименту стали підґрунтям для формування змісту, добору форм, 

методів і методичних прийомів, засобів навчання, що відповідають 

домінуючим особистісним інтересам студентів і мають професійно 

орієнтовану спрямованість. Експериментальна робота передбачала 

впровадження розробленої методичної системи, спрямованої на формування 

компетентності з анатомії і фізіології людини. 

До проведення формувального етапу педагогічного експерименту 

(2011-2014 рр.) були залучені 135 студентів (з них 67 – в ЕГ, 68 – у КГ) 

педагогічних факультетів Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету, Мукачівського державного університету, Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які навчались 

за фахом початкова освіта. Групи не мали значних розбіжностей за віком, 

успішністю, загальними показниками здоров’я.  

На початку формувального етапу експерименту успіхи студентів були 

досліджені за показниками, що характеризують сформованість компонентів 

компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології 

людини. Оскільки когнітивний компонент характеризує сукупність знань 

студентів з анатомії та фізіології людини, необхідних для вирішення 

професійно значущих та професійно спрямованих задач, змістові  

відповідних зміцненню та збереженню здоров’я учнів початкової школи, 

було здійснено анкетування студентів (Додаток А).  

З метою оцінювання рівня сформованості когнітивного компонента 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини використовували 

показник, який інтегровано характеризує ступінь оволодіння студентами 

знаннями з анатомії і фізіології, необхідними для викладання відповідних 

дисциплін і забезпечення здоров’язбережувальної діяльності в ЗСО. 

Сформованість компонента визначалася за результатами аналізу відповідей 

студентів на запитання «Картки для оцінювання рівня сформованості 

когнітивного компоненту компетентності з анатомії та фізіології», до якої 
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включені 50 тестових завдань різного рівня складності (Додаток Б). Кожна 

правильна відповідь оцінювалась одним балом. Відповідно до кількості 

балів, що відповідали кількості правильних відповідей на тестові завдання, 

визначили рівні сформованості когнітивного компонента компетентності у 

майбутніх учителів початкової школи. Відсутність сформованості 

когнітивного компонента компетентності констатовано за наявності менше 

20% правильних відповідей, що відповідало 10 балам із 50 можливих.  

Базовий рівень сформованості когнітивного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини майбутніх учителів 

початкової школи відповідав кількості балів від 10 до 19, репродуктивний – 

від 20 до 29, продуктивний – від 30 до 39, творчий – від 40 до 50 балів.  

Розподіл кількості студентів за базовим, репродуктивним, 

продуктивним і творчим рівнями сформованості когнітивного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини на початку формувального 

етапу експерименту наведено на рис. 3.5.  

Результати опрацювання даних розподілу кількості студентів за 

базовим, репродуктивним, продуктивним і творчим рівнями сформованості 

когнітивного компонента компетентності з анатомії та фізіології людини на 

початку формувального етапу експерименту засвідчили якісну і кількісну 

однаковість показників студентів ЕГ і КГ.  

Статистичне опрацювання результатів дослідження сформованості 

когнітивного компонента компетентності студентів з анатомії та фізіології 

людини КГ і ЕГ показало, відповідність даних закономірностям нормального 

розподілу, що дозволяло використати для статистичного аналізу t-критерій 

Ст’юдента і стандартні комп’ютерні програми для статистичної обробки 

[133]. 
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Рис. 3.5. Результати початкового зрізу сформованості когнітивного 

компонента компетентності студентів з анатомії та фізіології людини на 

формувальному етапі педагогічного експерименту (1- базовий, 2-

репродуктивний, 3-продуктивний, 4-творчий рівень) 

Ряд 1 – показники студентів ЕГ  

Ряд 2 – показники студентів КГ 

 

Труднощі у формуванні когнітивного компонента компетентності 

полягали у формуванні знань у процесі вивчення декількох навчальних 

дисциплін – валеології, психології й педагогіки, методики викладання основ 

здоров’я в початковій школі тощо. З огляду на це, виникла потреба в 

розробленні та впровадженні інтегрованої дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини», у межах якої вбачається можливим поєднання 

здоров’язбережувальної педагогічної діяльності і пропедевтичної підготовки 

до використання здоров’язбережувальних технологій.  

З метою проведення формувального етапу експерименту для студентів 

ЕГ: 

1) удосконалено програму навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія 
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людини»; 

2) підготовлено навчальне і методичне забезпечення до практичних занять; 

3) створено медіа-освітній супровід аудиторних занять з дисципліни; 

4) розроблено комплект професійно-орієнтованих пізнавальних завдань. 

5) розроблено електронний навчальний комплект, що складається із: зошита 

для самостійної роботи студентів, ситуаційних задач, словника термінів, 

наочності, методичних рекомендацій з організації самостійної роботи 

студентів з навчальної дисципліни «Анатомія та фізіологія людини»;  

6) створено навчальний посібник «Практикум з анатомії та фізіології». 

Застосована в експериментальному навчанні ЕГ програма дисципліни 

«Анатомія та фізіологія людини» за своєю сутністю принципово 

відрізняється від подібних такими особливостями: 

 суттєве зменшення кількості суто медичних термінів; 

 включення додаткового розділу щодо особливостей ліворуких дітей, 

дітей з синдромом гіперактивності і дефіциту уваги, дітей з генетично 

обумовленими хворобами, які потребують особливого підходу з боку 

вчителя; 

 додаткова увага до прикладних питань використання знань з анатомії 

та фізіології людини; 

 відповідність дидактичних, методичних та наукових підходів 

особистісним інтересам студентів; 

 спрямованість на майбутню професійну діяльність на основі 

міждисциплінарних зв’язків. 

Зміст дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» включає також 

інформацію про профілактику захворювань, з гігієни, валеології, вікової 

фізіології. Впродовж вивчення дисципліни, на основі знань з анатомії та 

фізіології людини формується інноваційне розуміння та сприйняття здоров’я, 

його значення для людини, знання закономірностей формування і збереження 

здоров’я. У процесі навчання також обґрунтовується зростаюча значущість 
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збереження здоров’я як чільної складової особистісного капіталу кожної 

людини і категорії якості її життєдіяльності. 

Викладання дисциплін, спрямованих на формування компетентності 

студентів ЕГ ґрунтувалося на принципах проблемно-діяльнісного навчання, 

що передбачає послідовну постановку проблем перед студентами, 

розв’язуючи які, вони засвоюють не тільки когнітивну компоненту 

професійної діяльності, але й технологічну – опанування навичками її 

здійснення.  

До змісту лекційного матеріалу включено інформацію про 

морфологічні і функціональні основи розвитку дитини, теоретичні питання 

збереження здоров’я, основи здорового способу життя, фізіологічні і 

психологічні закономірності життєдіяльності організму людини, адаптацію 

людського організму до несприятливих умов середовища, окремі питання 

раціонального харчування, загартування організму тощо. 

Наведемо декілька прикладів лекційних занять з дисципліни «Анатомія  

та фізіологія людини», де використовуються технології проблемно-

діяльнісного навчання. До типових проблем, які розглядаються у 

дисциплінах, спрямованих на підготовку майбутніх учителів початкової 

школи до здоров’язбережувальних діяльності, включено: епідемії, ВІЛ/СНІД 

в Україні, поширення соціально небезпечних хвороб, зростання кількості 

наркозалежних у містах, де мешкають рідні студентів, питання підліткової 

вагітності тощо.  

Найчастіше студенти самі формулюють проблемні запитання після 

аналізу демографічних показників, статистичних даних, відео-сюжетів, 

отриманих з Інтернету та інших джерел. Наприклад, досліджуючи проблему 

«Педагогічний супровід первинної профілактики соціально-небезпечних 

захворювань дітей та підлітків», студенти збирають публікації в газетах, 

мережі Інтернет, аналізують статистичні матеріали Міністерства охорони 

здоров’я України, формулюють низку питань, які викладач послідовно 
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розглядає під час лекції. 

Найбільш поширеними в роботі зі студентами – майбутніми вчителями 

початкової школи  – є лекції-дискусії. Наприклад, до питання «Педагогічний 

супровід первинної профілактики адиктивної поведінки дітей та підлітків» 

студенти отримують матеріали, у яких наркозалежні розглядаються як хворі 

люди (медичний погляд) і як злочинці, здатні заради дози наркотика 

заподіяти шкоду іншим (правоохоронний погляд). Студентам необхідно 

висловити своє ставлення до обговорюваного питання, зайняти певну 

позицію в обговоренні, відстоюють думку, що може кардинально 

відрізнятися від поглядів інших учасників і викладача. На нашу думку, 

лекція-дискусія сприяє глибокому засвоєнню теми, розвитку мовної 

комунікації, оволодінню вміннями працювати в команді та взаємодіяти з 

іншими людьми. 

Лекції-конференції проводяться за заздалегідь поставленою проблемою 

і системою доповідей студентів, що тривають 5-10 хв. Кожний виступ – це 

логічно закінчений текст, заздалегідь підготовлений студентом відповідно до 

запропонованої викладачем програми. Сукупність, інтеграція та 

взаємозв’язана послідовність викладених матеріалів дозволяє глибоко та 

всебічно висвітлити проблему. Наприкінці лекції викладач підводить 

підсумки результатів самостійної роботи та доповідей студентів, може, за 

необхідності, доповнити або уточнити підготовлену та озвучену інформацію, 

на основі чого формулює заключні висновки.  

Так, наприклад, лекція-конференція на тему «Формування 

здоров’язбережувального середовища закладу середньої освіти», яка 

проводяться після педагогічної практики, дозволяє студентами не тільки 

оволодіти змістом відповідної теми, а й здійснити аналіз набутого в школі 

досвіду тощо. 

Бінарна лекція є одним з різновидів лекції із залученням до її 

проведеня двох викладачів (або представників двох наукових шкіл, ученого і 
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практика, викладача і магістра). Як приклад бінарної лекції розглянемо 

лекцію на тему «Вікові особливості вищої нервової діяльності дітей та 

підлітків», яку послідовно викладають викладач кафедри і запрошений лікар 

з досвідом роботи на посаді дитячого невропатолога. У лекційному матеріалі 

виділено проблеми, у яких увага акцентується на впливові фізичних змін на 

розвиток психічних якостей дитини.  

Для проведення бінарних лекцій залучалися фахівці з психології, 

наркологи, лікарі, які працюють з ВІЛ-інфікованими, вчителі, що мають 

досвід викладання дисципліни «Основи здоров’я» в школі та ін. Автором 

розроблено різні моделі проблемних бінарних лекцій. За спостереженнями, 

найбільш ефективними були ті лекції, на яких матеріал викладався від 

педагогічної проблеми до пошуку її фізіологічного та психологічного 

підґрунтя.  

Лекції з використанням ІТ, зокрема медіа-продуктів, дозволили через 

брак часу розглянути значний обсяг навчального матеріалу, унаочнити його, 

забезпечити реалізацію міжпредметних зв’язків тощо.  

Практичні заняття передбачали засвоєння прийомів оцінки 

функціонального стану організму, кількісного оцінювання рівня фізичного 

здоров’я людини, методів первинної профілактики соціально небезпечних 

захворювань, алкоголізму, наркоманії, небажаної вагітності, прийомів 

корекції стану організму та ін. 

Самостійна робота спрямовувалася на формування навичок 

самонавчання, самоосвіти, самопідготовки та самовдосконалення у напрямі 

збереження і зміцнення здоров’я, вивчення особливостей розвитку і 

функціонування організму дитини на різних етапах онтогенезу як складової 

здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя. Роль 

самостійної роботи є незаперечною в умовах постійного зростання потоку 

інформації щодо здоров’я та здоров’язбережувальних технологій. Уміння та 

навички самостійного оволодіння новими знаннями є запорукою професійного 
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успіху,  основою педагогічної діяльності щодо здоров’язбереження в освітніх 

закладах.  

У навчанні студентів ЕГ самостійна робота є специфічною формою 

навчальної діяльності, що виконувалася під час аудиторних, позааудиторних 

занять або вдома під безпосереднім або опосередкованим керівництвом 

викладача. Вона є пізнавальною діяльністю, у процесі якої студенти активно 

сприймають, оволодівають знаннями, здобувають професійно-педагогічні 

вміння, опановують культуру розумової праці, трансформуючи, поглиблюючи 

здобуту на лекціях і семінарських заняттях інформацію. 

Під час вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія людини»  з 

метою активізації навчання студентів застосовано таку форму навчання як 

екскурсію. Під час екскурсій студенти знайомилися з роботою медичних 

закладів, з приладами і вимірювальними інструментами, які застосовуються з 

лікувальною метою і для діагностики різних патологій. 

Навчальне значення екскурсій полягало в тому, що під час їх 

проведення реалізовувалися дидактичні принципи – наочності, 

природовідповідності. У студентів формуються такі якості як уміння 

співпрацювати, взаємодопомога, взаємоповага під час виконання спільних 

завдань. Водночас вони сприяють формуванню особистісних якостей –

почуття дружби, колективізму, взаємодопомоги. Екскурсії проводилися до 

Дунайської басейнової лікарні на водному транспорті м. Ізмаїла до: 

 рентгенологічного відділення, де студенти формували знання про 

рентгенологічні методи дослідження кісток скелету; 

 кабінету остеоденсіметрії з метою формування знань про методику 

дослідження кісток; 

 кабінету функціональної діагностики задля ознайомлення з методами 

функціональної діагностики серцево-судинної системи: проведення 

електрокардіографії, УЗД-обстеження, велоергометрії; 

http://ua-referat.com/Колектив
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 кабінету функціональної діагностики з метою ознайомлення з 

методами обстеження дихальної системи шляхом проведення спірографії; 

 кабінету ультразвукового дослідження задля закріпленя знань про 

обстеження сечовидільної системи; 

 неврологічного відділення з метою інформування щодо обстеження 

головного мозку та ознайомлення з методикою проведення енцефалограми, 

ехоенцефалограми, реоенцефалограми. 

Після екскурсії проводилося узагальнююче колективне і всебічне 

обговорення, систематизація спостережуваного. Студенти ЕГ ділилися 

враженнями, давали відповіді на питання, сформульовані перед початком 

екскурсії. Як результат проведення екскурсії, майбутні учителі ПШк 

оформлювали письмовий звіт з висновками та підтверджували їх 

матеріалами, одержаними під час екскурсії, узагальнювали результати (у 

вигляді реферату, презентації, стенда тощо). Обговорюючи результати 

екскурсій, студенти поглиблювали і розширювали знання і вміння, а також 

набували вміння логічно пояснювати та дискутувати, науково та професійно 

відстоювати власне бачення проблеми. 

Прикладом нестандартних форм проведення занять були ділові і 

рольові ігри, зокрема, ділова гра «Форум» (Додаток К). 

У процесі роботи студентам ЕГ пропоновано спробувати реалізувати 

набуті професійні знання і вміння у волонтерській діяльності через залучення 

до участі в благодійних акціях – «Міжнародний день профілактики СНІД», 

«Міжнародний день пам’яті померлих від СНІД». За нашими 

спостереженнями, це забезпечує формування особистісного розуміння 

значення засвоюваних знань, мотивує студентів до майбутньої 

здоров’язбережувальної діяльності.  

Складовою методичних основ формування компетентності майбутніх 

учителів ПШк у процесі навчання анатомії та фізіології людини є розвиток 

мотивації до навчання. Мотивами, що сприяють якісній професійній 
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діяльності майбутнього вчителя ПШк, є прагнення до успіху й 

усвідомленість необхідності здоров’язбережувальної діяльності. З огляду на 

це, у процесі розвитку мотиваційного компонента компетентності студентів з 

анатомії і фізіології людини матеріал дисципліни «Анатомія та фізіологія 

людини» – зміст лекцій, завдання для практичних і самостійних робіт, форми 

проведення лекційних і практичних занять – підпорядковано таким вимогам: 

1) відповідність знань, умінь і навичок з анатомії, валеології, фізіології, 

гігієни, особистим інтересам студентів; 

2) спрямованість контексту навчання з анатомії та фізіології людини на 

вирішення практичних професійних завдань. 

Упродовж навчання систематично використовували інтерактивні 

методи навчання, які за висновками психолого-педагогічних досліджень, є 

найбільш прийнятними у професійній діяльності (рольові та комп’ютерні 

ігри, метод кейс-стаді, дискусії, диспути, тренінги). 

Оскільки головними чинниками розвитку особистості обрано наочно-

практичну діяльність і взаємодію між суб’єктами освітнього процесу, то 

припустили, що навчання стане ефективним і матиме високі результати, 

якщо студенти: 

 будуть відкриті для навчання й активно включатимуться у співпрацю з 

іншими учасниками освітнього процесу;  

 матимуть можливість для аналізу своєї діяльності і реалізації власного 

потенціалу;  

 матимуть змогу практично підготуватися до професійної діяльності;  

 зможуть бути самими собою, не бояться допускатися помилок за 

умови, якщо не зазнають осуду й не отримають негативної оцінки. 

Реалізація окреслених вимог можлива за умов отримання знань щодо 

використання традиційних та інноваційних форм і методів навчання, 

заснованих на особистісно орієнтованих, діяльнісних і діалогових підходах 

пізнання. В їх реалізації спільним є інтерактивний режим навчання, який 
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заснований на спілкуванні, діалогах і співпраці всіх суб’єктів освітнього 

процесу. Тому серед відомого різноманіття методів навчання найбільша 

увага приділялася інтерактивним. 

Наш вибір співзвучний з позицією, представленою в Білій книзі освіти 

України: «з метою підготовки сучасних, мобільних, конкурентоздатних і 

висококваліфікованих педагогів необхідно: заповнити систему освіти 

інноваціями, зокрема, це – включенням підходів (серед них, наприклад, 

розвивальний, особистісно зорієнтований, кооперативний, проектне 

навчання, навчання через практику та отримання досвіду); розширення 

обсягів застосування ігрових, ІТ, електронних, дистанційних технологій 

тощо» [31, с. 28].  

Одним з технологічних прийомів, який використовувався у навчанні 

студентів ЕГ, є «сорбонка» (Додаток Л). Він застосовувався задля 

забезпечення максимальної доступності завдань для студентів, наприклад, 

завдання у вигляді карток – «сорбонок», робота над якими можлива як у 

паперовому варіанті, так із застосуванням комп’ютерів, планшетів. 

Використання прийому сприяло формуванню навичок закріпленя нового і 

повторення вивченого матеріалу. Сорбонка є карткою, де з одного боку 

записується запитання, а з іншого – відповідь. Таким чином, студент дає 

відповідь на поставлене запитання і має можливість перевірити правильність 

своєї відповіді. Використання сорбонки також уможливлює термінологічну 

роботу, прояви творчості, сприяє освоїнню нових професійних ролей. 

Перевагами такого прийому є: 

 збільшення кількості та періодизації повторення матеріалу;  

 зосередження уваги на окремих деталях програмного матеріалу;  

 формування мотивації завдяки спеціальному оформленню й 

захоплюючій ігровій формі;  

 економію часу на занятті, присвяченому перевірці вивченого 

матеріалу. 
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Освітній процес, спрямований на формування компетентностей 

студентів ЕГ, потребував створення дидактичних і психологічних умов, за 

яких кожен студент має можливість не тільки проявити пізнавальну й 

інтелектуальну активність, але й особистісну соціальну позицію, 

індивідуальність, бути суб’єктом навчання. Оскільки використання 

діяльнісного підходу як психологічної основи навчання передбачає активну 

пізнавальну діяльність студентів, спрямування зусиль на пошук і добір таких 

форм і методів навчання, які б забезпечили формування у майбутніх учителів 

ПКл якостей, важливих для здоров’язбережувальної діяльності в ЗСО. 

У дослідження використано низку підходів до вибору методів 

навчання, які відповідають сучасним вимогам до навчання у ЗВПО: 

проблемно-діяльнісне, контекстне, ігрове, модульне навчання. Застосування 

методів діяльнісного навчання передбачає такі етапи і дії: 

 на першому етапі відбувається сприйняття та осмислення студентами 

створеної викладачем проблемної ситуації;  

 на другому – створення та обґрунтування моделі можливих дій з 

метою розв’язання проблемної ситуації (спроба вирішити проблему, яка 

виникла, на основі знань студентів, пошук нових знань);  

 третій етап передбачає індивідуальні дії відповідно до створеної 

моделі (зокрема корегування ухваленого рішення);  

 четвертий етап відповідає аналізу дії і перевірці правильності 

розв’язання проблеми;  

 п’ятий етап – завершальний – аналіз мислення в процесі зазначеної дії, 

який сприяє розвитку інтелектуальних здібностей студентів, виходу за межі 

традиційних рішень, відмові від шаблонів і стереотипів у розумовій 

діяльності. 

Передбачаємо, що діяльнісний підхід дозволить студентам не тільки 

здобути знання, уміння і навички, а й накопичувати досвід творчого розв’язання 

різноманітних професійних завдань. Одиницею проектування і розгортання 
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змісту в цій системі є навчальна проблема, яка розглядається як психологічне 

відчуття особистості в проблемній ситуації. Поява проблеми обумовлена 

суперечністю, надлишком або відсутністю наочних і соціальних компонентів 

цієї ситуації, необхідністю прийняття рішення з двох або більше альтернатив 

вибору з потенційним результатом, множинністю або невизначеністю критеріїв 

ухвалення рішення, наявністю різних поглядів на ситуацію. 

Теорію та практику контекстного навчання застосовано з урахуванням 

основних закономірностей теорії проблемного навчання і діяльнісного 

підходу. Системотвірним його поняттям є «контекст», тобто те, що має 

смислову завершеність: усне або письмове мовлення, яке дозволяє визначити 

смисл і значення окремих фрагментів слів, висловів або уривків тексту. У 

контекстному навчанні зазначений термін розглядається як психологічна 

категорія, за допомогою якої пояснюються психічні процеси, що 

відбуваються на різних рівнях. Контекст, за А. Вербицьким, дозволяє 

об’єднати процеси антипації і рефлексії та пояснити механізм регулювання, 

розуміння, мислення і свідомої діяльності людини загалом [45, с. 34]. 

Контекстом обумовлено певне (адекватне або помилкове) 

віддзеркалення предметів і явищ реальної дійсності, внесення особистісного 

смислу в їх розуміння. Відповідно будь-який людський вчинок можна 

зрозуміти тільки в діалогічному контексті свого часу і певної ситуації. 

У контекстному навчанні динамічно та логічно моделюється 

предметний та соціальний зміст професійної діяльності – завдяки чому 

формуються необхідні умови перетворення (трансформації) освітньої 

діяльності студентів у їхню професійну діяльність як педагогів [45, с. 127]. 

Однак, виявлено деякі суперечності професійної освіти які, зокрема, 

вбачаються в тому, що засвоєння навичок професійної діяльності 

забезпечується в межах якісно іншої діяльності – навчальної. Однією з 

можливостей подолання зазначеної суперечності є застосування 

контекстного навчання, яке, за своєю природою,  є реалізацією динамічної 
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моделі логічного розвитку діяльності студентів від власне навчальної 

(шляхом проведення лекцій, вебінарів, круглих столів, веблекцій тощо) через 

квазіпрофесійну (метод проектів, ігрові форми тощо) та навчально-

професійну (виробнича практика, наукова та дослідницька робота) до суто 

професійної.  

Оскільки в контекстній технології основне навантаження чинилося на 

формування мотивації особистості до професійної діяльності, то змістове 

наповнення освітньої складової в авторській практиці було сформовано, 

виходячи з логіки майбутньої здоров’язбережувальної діяльності. За 

спостереженнями, це додає процесу навчання цілісності, системності, 

забезпечує формування особистісного розуміння засвоюваних знань. 

Оскільки зміст і умови професійної діяльності завжди є ймовірними і 

проблемними, то основною одиницею змісту контекстного навчання обрано 

проблемну ситуацію, що стимулює продуктивне мислення студента. 

У процесі експериментальної діяльності використовували метод 

дискусії, що дозволило студентам висловлювати ставлення до обговорюваної 

ціннісного ставлення до здоров’язбережувальної діяльності, вербальної та 

невербальної комунікації, толерантному ставленню до інших. Дискусії були 

складовою семінарів і обговорення результатів проведення екскурсій. 

Зокрема, під час вивчення теми «Нервова система» проводили проблемні 

семінари, що мають такі переваги: 

 передбачають більш активну порівняно з дискусією роботу над 

інформацією, яка є чинником, що визначає змістовий рух семінару, тобто 

його учасники у своїй роботі повинні відображати способи роботи зі 

знаннями: 

 на відміну від традиційного будується не як транслювання 

сформованих раніше знань (наприклад, повідомленого раніше під час лекції), 

а як технологія трансформації попереднього досвіду в розв’язанні проблеми.  

Прикладами проблемних семінарів з дисципліни «Методика 
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викладання основ здоров’я у загальноосвітньому навчальному закладі» є 

обговорення питань щодо формування у школярів навичок, пов’язаних зі 

збереженням здоров’я. 

Ігрове навчання акцентоване на самостійну пізнавальну діяльність, яка 

має на меті пошук, опрацювання, засвоєння навчальної інформації й містить 

елемент умовності. Розглянемо технології ігрового навчання.  Ігрове 

навчання є окремим різновидом інтерактивних методів навчання. В 

експериментальному навчанні перевагу надавали діловим іграм, основними 

характеристиками яких є: 

 наявність моделі об’єкта, ролей, відмінність рольових цілей у процесі 

прийняття рішень, взаємодія учасників, які виконують різні ролі; 

 наявність загальної мети гри, колективне вироблення рішень 

учасниками гри; фіксація всіх етапів гри на флiп-чарті;  

 реалізація «ланцюжка рішень»;  

 багатоваріантність рішень;  

 управління емоційною напругою;  

 розгалужена система індивідуальних або групових оцінок діяльності 

учасників гри. 

Ігрові цілі по відношенню до педагогічних цілей виконують функцію 

педагогічного засобу. Педагогічні цілі гри поділяються на освітні 

(формування професійних умінь фахівця) та виховні (формування системи 

ставлень до діяльності, суспільства й до самого себе). Слід наголосити, що 

обираючи предмет гри, враховується змістове наповнення підготовки 

фахівця і його кваліфікаційні характеристики, які є переліком процесів або 

явищ, що відображуються в ході гри і вимагають професійно компетентних 

дій. Досвід їх виконання формує уміння, навички і якості особистості, що 

представлені в моделі фахівця. Розбір гри викладачем, рефлексія учасників 

стосовно всіх її перипетій на завершальній дискусії, що є необхідною 

складовою частиною сценарію, мають повчальне і виховне значення. 
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Результати дослідження засвідчили, що проблема активізації 

пізнавальної діяльності студентів завжди привертала увагу теоретиків та 

практиків педагогічної галузі. У пошуках шляхів її розв’язання педагоги 

освоювали дослідницькі й пошукові методи, нестандартні форми проведення 

занять, дидактичні ігри тощо. Одним з різновидів навчальної діяльності 

студентів є проектна як ефективна форма підготовки майбутніх учителів 

природничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних 

технологій у професійній діяльності. 

Як зазначалося вище, в суспільстві існує необхідність розвитку 

стратегії випереджаючої підготовки майбутніх учителів, яка була б 

орієнтована на здоров’язбережувальну діяльність з урахуванням специфіки 

економічного та соціального розвитку держави. У цьому контексті існує 

потреба у підготовці учителя початкової школи, який здатний аналізувати 

педагогічну ситуацію, адаптувати зміст навчання до реальних життєвих 

обставин; самостійно розробляти відповідне навчально-методичне 

забезпечення; враховувати вікові, гендерні, соціальні особливості учнів 

початкової школи та логічно оцінювати ефективність психолого-

педагогічного впливу, використовуючи сучасні та креативні технології 

навчання. У реалізації такого напрямку проектна діяльність розглядається як 

важливий елемент професійної підготовки майбутніх учителів початкової 

школи до здоров’язбереження в освітньому закладі.  

Розробка проектів як форма квазіпрофесійної діяльності має такі 

переваги: дає змогу опанувати необхідний обсяг теоретичних знань і 

практичних навичок щодо здоров’язбережувальної діяльності в 

швидкозмінних умовах; забезпечити обладнання середовища професійної 

діяльності майбутніх учителів початкової школи таким освітнім 

інструментарієм, використання якого забезпечуватиме результативність 

навчання разом зі збереженням здоров’я учнів; сприятиме формуванню в 

майбутніх фахівців уміння вирішувати проблеми, що виникають в реальних 
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життєвих ситуаціях і можуть виникнути в майбутньому.  

Оскільки одним із напрямів здоров’язбереження у ЗСО є педагогічний 

супровід первинної профілактики порушення здоров’я та ризикованої 

поведінки дітей та підлітків, проектну діяльність студентів ми спрямували на 

розроблення проектів щодо профілактики ВІЛ/СНІД, інфекцій, які 

передаються статевим шляхом, різних видів адитивної поведінки та ін.  

У процесі дослідженя увагу закцентували на проектній діяльноісті, 

оскільки за М. Пелагейченко вона відповідає завданням модернізації системи 

освіти та формуванням професійних компетентностей [216; 215]. Проектна 

діяльність студентів ЕГ організовувалася як групова, у розробленні проекту 

брали участь 3-4 студенти. У процесі групової діяльності студенти 

навчалися: 

 допомагати, співпрацювати, нести відповідальність, бути 

солідарними;  

 бути членом групи або колективу і робити свій внесок у спільну 

діяльність;  

 уміти організовувати роботу у тісній взаємодії з іншими членами 

групи, співвідносити власну діяльність з діяльністю інших;  

 вміти логічно, системно працювати в групі;  

 ухвалювати спільні рішення, залагоджувати конфлікти;  

 уміти вести переговори та домовлятися;  

 укладати контракти. 

Після з’ясування проблеми, на розв’язання якої спрямована проектна, 

діяльність, студенти розробляли план відповідно до етапів проектної 

діяльності, визначали терміни робіт. Згідно з логікою навчання, визначено 

підготовчий, мотивуючий, аналітичний, творчий і презентаційний етапи 

розроблення проектів з валеології. Їх виокремлення ґрунтувалося на основній 

діяльності студента в проекті, водночас враховувався характер навчальної та 

консультаційної підтримки з боку викладача. Слід зауважити, що на 
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підготовчому і мотивуючому етапах викладач, здебільшого, виступає в ролі 

активного учасника проектної діяльності, то надалі ролі змінюються – 

викладач консультує, спільно обговорює проблемні завдання, а на студентів 

покладається проблема вирішення задач проекту.  

Викладачі ЗВПО консультували і підтримували студентів ЕГ у режимі 

відео-конференції, відповідали на їх запитання, заздалегідь відправлені 

електронною поштою. Результатом творчого етапу є розроблений проект. На 

презентаційному (заключному) етапі студенти презентували результати та 

демонстрували їх (презентації, буклети, брошури, відеокліпи тощо). У 

процесі захисту проекту обговорювалися питання стосовно змісту, 

використаних методів, визначався рівень спрямованості та відповідності 

реальних та очікуваних результатів діляьності. Також обговорювалися та 

визначалися чинники ефективності роботи над проектом; емоції та 

особистісні відчуття, які охоплювали кожного в процесі захисту проекту; 

шляхи використаня набутого досвіду в майбутній професійній діяльності. 

Результатом презентаційного етапу проектної діяльності є успішний захист 

проекту. 

Авторський досвід засвідчив, що розроблення проектів 

здоров’язбережувальної спрямованості в професійній підготовці майбутніх 

учителів початкової школи забезпечує формування позитивної мотивації до 

навчальної діяльності, самонавчання, самопідготовки та самоосвіти; формує 

почуття задоволення від професійного успіху; формує усвідомлення 

перспектив особистісного зростання; сприяє формуванню професійного 

самовизначення та соціалізації. З іншої позиції, діяльність над проектом та 

процедура його захисту дозволяють кожному студенту реально оцінити 

особистий професійний світогляд як майбутнього вчителя.  

Проектна діяльність у групах як елемент формування компетентності 

реалізується через мотивоване включення студентів ЕГ у розроблення 

конкретних проектів та забезпечує свідому спрямованість на кінцевий 



150 

результат. Індивідуальна робота над проектом забезпечує творчість через 

свободу вибору тем та ідей проектів; дозволяє освоїти технології особистого 

планування освіти, післядипломної освіти, самонавчання та самоосвіти тощо. 

Використання проектної технології дозволило поглибити особистісну 

складову професійної підготовки студентів, забезпечити розвиток позитивної 

Я-концепції, самоповаги, навичок самоаналізу, рефлексії. Основним 

інструментом реалізації проектів були інформаційні технології (Додаток М).  

У формуванні компетентності студентів ЕГ використовувалися 

інформаційні технології навчання: електронні словники, посібники, 

комп’ютерні ігри, презентації лекцій, проектів, наочних матеріалів, пошук 

інформації в мережі Інтернет, елементи дистанційного навчання та ін.  

У процесі експериментальної діяльності також надавали значення 

комп’ютерним іграм, якім пов’язані переважно з питаннями будови та 

функціонування організму людини та віковими особливостями дитячого 

організму. Це дозволило за короткий термін засвоїти значний обсяг 

інформації, підвищити мотивацію студентів до навчання (Додаток М). 

Презентації лекцій, проектів, наочних матеріалів розроблялися студентами і 

викладачами з використанням сучасних комп’ютерних програм, що 

дозволило ефективно засвоїти значні за обсягом навчальні матеріали. Пошук 

і аналіз інформації в мережі Інтернет був важливим елементом формування 

критичного мислення студентів, джерелом важливої інформації. Під час 

роботи студенти опрацьовували ресурси ВООЗ, ЮНІСЕФ, Національної 

бібліотеки імені В. Вернадського, сайтів щодо питань здоров’я та 

здоров’язбережувальної діяльності (Додаток М). 

Використання можливостей мережі Інтернет дало змогу консультувати 

студентів ЕГ на всіх етапах професійної підготовки. Таким чином, завдяки 

застосуванню ІТ і програмно-педагогічних засобів навчання, проектувався і 

реалізовувався освітній процес. Організований таким чином процес навчання 

можна логічно адаптувати до змінних структурних елементів розробленої 



151 

методичної системи, впроваджувати її за необхідністю у післядипломній 

педагогічній освіті, в системі внутрішкільного підвищення кваліфікації 

вчителів щодо здоров’язбережувальної діяльності. Застосування мережевих 

ІТ забезпечує доступ до банку даних з наукової та навчально-методичної 

проблематики, обмін інформацією, організацію дослідної роботи. Найбільшої 

ефективності використання ІТ набуло в реалізації завдань самостійної роботи 

студентів (Додаток Н). 

Психологічна основа пропонованої методичної системи ґрунтується на 

положенні про індивідуальні психофізіологічні особливості майбутніх 

учителів, що пояснюється тим, що затрати часу на оволодіння одним і тим же 

навчальним матеріалом для кожного студента будуть різними.  

Традиційна лекційна-семінарська система навчання не забезпечує 

розвитку особистих якостей студента. В авторському підході оптимальною є 

організація освітнього процесу, коли кожен студент ЕГ мав можливість 

освоювати навчальний матеріал в індивідуальному темпі.  

Таким чином, у процесі експериментальної роботи застосовувалися 

такі форми організації навчання: лекції (проблемні, лекції-дискусії, лекції-

конференції, лекції з використанням комп’ютерної техніки та 

мультимедійних засобів), практичні та лабораторні заняття, індивідуальна та 

самостійна робота, екскурсії. Методами навчання обрано рольові ігри, 

дискусії, проекти. 

Відібрані зміст, форми, методи і методичні прийоми, засоби навчання 

пройшли перевірку на пошуковому етапі педагогічного експерименту та 

дозволи внести певні корективи у розроблену методичну систему, зокрема у 

форми організації навчання студентів ЕГ та медіа-освітній супровід. 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів з навчальної 

дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» здійснювалося на основі 

рейтингової системи контролю якості знань у формі тестування (початковий і 

заключний зрізи). У процесі вивчення дисципліни «Анатомія та фізіологія 
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людини» оцінювання знань та вмінь студентів здійснювалося за 100-бальною 

системою (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Оцінювання результатів засвоєння знань та вмінь студентів ЕГ (з навчальної 

дисципліни «Анатомія та фізіологія людини») 

№ Види навчальної діяльності Результати оцінювання 

1.  Відвідування лекцій 10  

2.  Активна робота на практичних і 

семінарських заняттях 

16 

3.  Розрахунок рівня фізичного здоров’я 

людини 

10 

4.  Підготовка відеоролика про методи 

первинної профілактики соціально 

небезпечних захворювань 

16 

5.  Екскурсії  18 

6.  Розроблення проекту щодо проблем 

формування культури здоров’я 

20 

7.  Підсумкове тестування 26 

 

Кількість балів, одержана кожним студентом ЕГ накопичувалася в 

рейтингових таблицях у форматі Microsoft Office Excel. Вибір цього 

програмного продукту та його функціональні можливості дозволяють 

забезпечити прозорість оцінювання, здійснювати автоматичний підрахунок 

балів, підтримувати неперервність навчання на різних рівнях, дотримуватися 

послідовності формування компетентності студентів впродовж навчання в 

університеті. 

Електронне портфоліо, яке формувалося впродовж усього часу 

навчання, зберігається протягом п’яти років після закінчення студентом 

ЗВПО і дозволяє майбутньому вчителеві початкової школи оптимально 

планувати зміст особистої післядипломної освіти.  
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3.3. Результати формувального етапу педагогічного експерименту  

На формувальному етапі педагогічного експерименту здійснювалося 

спостереження за навчальною діяльністю студентів ЕГ та КГ з анатомії та 

фізіології людини під час аудиторних занять та педагогічної практики, з 

допомогою анкетування, бесіди вивчали їх ставлення до власного здоров’я й 

здоров’язбережувальної діяльності. З метою отримання достовірних 

результатів і їх опрацювання використано також такі методи дослідження: 

аналіз, синтез, порівняння, методи математичної статистики, узагальнення. 

У процесі експериментального дослідження здійснено порівняльний 

аналіз одержаних результатів з використанням методів математичної 

статистики, розроблено додаткові рекомендації до виконання завдань для 

самостійних робіт і під час педагогічної практики.  

У впровадженні обґрунтованої і розробленої методичної системи 

цілеспрямованого формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи  у процесі навчання анатомії та фізіології людини 

врахувували особисті і професійні інтереси студентів. Формування 

компонентів компетентності студентів з анатомії та фізіології людини 

здійснювалося на формувальному етапі педагогічного експерименту під час 

лекцій, практичних занять, у процесі самостійної роботи, проведення 

екскурсій, консультацій, виконання індивідуальних завдань, проектної 

діяльності та під час педагогічної практики. 

Процес формування компетентності майбутніх початкової школи з 

анатомії та фізіології людини умовно поділено на три підетапи: 

Адаптаційно-мотиваційний – має на меті активізацію мотиваційної 

сфери студентів, стимулювання їхніх інтересів щодо проблем 

здоров’язбережувальної діяльності. 

Змістово-інформаційний – спрямований на створення сприятливих 

умов для формування компетентності майбутніх учителів  початкової школи 

як сукупність знань, вмінь, навичок у процесі навчання анатомії та фізіології 
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людини. Він передбачає засвоєння змісту навчального матеріалу, 

формування здатності до його практичного застосування в нестандартних 

умовах, організацію традиційних і творчих способів діяльності. 

Ціннісно-рефлексивний – зорієнтований на самостійне, осмислене, 

творче використання набутих умінь і навичок, самовираження у сфері 

здоров’язбережувальної діяльності на основі глибокого проникнення в 

сутність питань з анатомії, фізіології, валеології, гігієни тощо; їх перевірку у 

процесі педагогічної практики. Особлива увага приділялась індивідуальному 

підходу до студентів, підтримці прагнення до самостійних дій у 

волонтерському русі, позааудиторних заходах тощо.  

Упродовж формувального етапу експерименту здійснювалася 

діагностика розробленої методичної системи. Її результати були доступні для 

студентів, розглядалися як інструмент мотивації до навчання з дисципліни. 

Перевірка засвоєння теоретичного матеріалу з анатомії та фізіології людини, 

виконання завдань для контрольних робіт, бесіди зі студентами та пошук 

відповідей на проблемні запитання допомагали виявити ставлення майбутніх 

учителів до проблем здоров’я і здоров’язбережувальної діяльності, 

підвищувати прагнення до професійної діяльності із здоров’язбережувальним 

спрямуванням. 

Формувальний етап експерименту був зорієнтований на вивчення 

динаміки розвитку мотиваційного компонента компетентності майбутніх 

учителів початкової школи, аналіз педагогічних, умов організації навчальної 

діяльності. 

До встановлення та перевірки ефективності формування 

компетентності студентів були залучені викладачі, які працювали за 

розробленими авторськими матеріалами і методичною системою. На даному 

етапі педагогічного експерименту здійснено початковий і заключний зрізи 

задля встановлення рівнів сформованості всіх компонентів компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі навчання анатомії та 
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фізіології людини. Аналітичне опрацювання отриманих на цьому етапі 

результатів дозволило здійснити:  

1) узагальнення отриманих експериментальних даних;  

2) співвіднести отримані результати експерименту з його метою та 

завданнями;  

3)  зробити висновки про ефективність впроваджуваної методичної 

системи, відповідності результатів сформульованій гіпотезі;  

4) експериментально перевірити навчально-методичні матеріали, 

розробити посібник-практикум, словник, збірку тестів;  

5) підготувати наукові статті за підсумками проведеного дослідження. 

Така організація та логіка проведення основних етапів педагогічного 

експерименту сприяли якості і вірогідності результатів експериментальної 

перевірки формування компетентності майбутніх учителів початкової школи 

у процесі навчання анатомії та фізіології людини за обґрунтованою та 

розробленою у дослідженні методичною системою.  

Розподіл кількості студентів ЕГ і КГ з базовим, репродуктивним, 

продуктивним і творчим рівнями сформованості когнітивного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини наприкінці формувального 

етапу педагогічного експерименту наведено на рис. 3.6.  

На даному етапі дослідженя здійснено статистичне опрацювання 

результатів виконання тестових завдань для встановлення рівня 

сформованості когнітивного компонента студентів ЕГ і КГ (на початку та 

наприкінці експерименту) за t-критерієм Ст’юдента. 

До початку експерименту результати виконання тестових студентами 

ЕГ і КГ не мали вірогідної різниці, оскільки за t-критерієм Ст’юдента набуте 

емпіричне значення tемп (0,3) знаходиться в зоні незначущості. Дані 

статистичного опрацювання результатів виконання тестових завдань 

студентами КГ та ЕГ відображені в табл. 3.3 і табл. 3 в Додатку П. 

 



156 

 
 

Рис. 3.6. Результати початкового зрізу сформованості когнітивного 

компонента компетентності з анатомії та фізіології людини студентів ЕГ (%)  

1- базовий рівень; 2 – репродуктивний рівень; 3 - продуктивний рівень; 

 4- творчий рівень (відсутній)  
 

У процесі статистичного аналізу здійснено порівняння результатів 

виконання студентами ЕГ і КГ тестових завдань на початку і наприкінці 

експерименту (початковий і заключний зрізи), спрямованих на формування 

когнітивного компонента (Додаток B). Відзначимо, якщо у випадку 

розрахунків виявлено, що tемп є більшим від табличних величин граничних 

значень t-критерію Ст’юдента для 5 % рівня значущості (t0,05 = 1,97) та 

критичного значення для 1 % рівня значущості (t0,01= 2,61), то різниця між 

середніми значеннями є достовірною (формули 3.1, 3.2).  

Порівняння результатів виконання тестових завдань студентами КГ на 

початку і наприкінці аналітичного (контрольно-узагальнювального) етапу 

експерименту (початковий і заключний зрізи) засвідчило вірогідність різниці 

показників сформованості когнітивного компонента tемп на рівні 11,7 (Табл. 

3.3), що засвідчує достатню ефективність традиційної методичної моделі 

навчання анатомії та фізіології людини. Однак впровадження запропонованої 

методичної системи демонструє отримання вищих показників якості 

навчання. 
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Таблиця 3.3 

Дані статистичного опрацювання результатів виконання студентами 

тестових завдань 

 

Показники рівня 

сформованості 

когнітивного компонента 

До початку 

експерименту 

(початковий зріз) 

Після проведення 

експерименту 

(заключний зріз) 

 

tемп 

Експериментальна група  18,94±38,47 35,46±53,32 14,1 

Контрольна група  18,62 ±46,74 32,12 ±42,34 11,7 

tемп 0,3 2,9  

 

Примітка: У таблиці Ẍ ± δ2 – показники середньої арифметичної за 

формулою                                         (3.3) 

та δ2 – показники дисперсії                              (3.4) 

При вибірковому вивченні середніх показників середню помилку 

визначали за формулою                                 (3.5) 

З’ясовано, що якісні показники сформованості когнітивного 

компонента компетентності студентів ЕГ на творчому рівні підвищились 

наприкінці педагогічного експерименту на 31%, водночас показники 

студентів КГ – на 16,66% (Додаток П, табл. 3), що наочно відображено на 

рис. 3.7. Порівняння результатів виконання тестових завдань студентами ЕГ 

на початку і наприкінці) формувального етапу експерименту (початковий і 

заключний зрізи) засвідчило наявність вірогідної різниці показників tемп = 

14,1. Співставленя результатів виконання тестових завдань з виявлення 

сформованості когнітивного компонента компетентності студентів ЕГ і КГ 

наприкінці формувального етапу експерименту мали вірогідну різницю (за t-
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критерієм Ст’юдента. 

 

Рис. 3.7. Результати сформованості когнітивного компонента компетентності 

з анатомії та фізіології людини студентів ЕГ (заключний зріз аналітичного 

(контрольно-узагальнювального) етапу) (%) 

1- базовий рівень; 2 – репродуктивний рівень; 3 - продуктивний рівень; 4- 

творчий рівень 

 

Одержане емпіричне значення tемп = 2,9 і знаходиться в зоні 

значущості, що підтверджує ефективність розробленої методичної системи. 

Можемо стверджувати про ефективність застосованої методичної системи. 

Пропоновані методи, методичні прийоми, форми організації і засоби 

навчання сприяли зростанню інтересу студентів ЕГ до вивчення анатомії та 

фізіології людини. 

Статистичний аналіз динаміки результатів виконання тестових завдань 

задля виявлення рівня сформованості когнітивного компонента 

компетентності студентів ЕГ і КГ засвідчує ефективність змістово-цільового 

блоку експериментальної навчальної діяльності, орієнтованої на майбутню 

професійну діяльність студентів.  

Сформованість діяльнісного компонента компетентності засвідчили 

практичні вміння студентів, набуті у процесі навчання анатомії та фізіології 
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людини. Діяльнісний компонент компетентності студентів з анатомії та 

фізіології людини включає практичні вміння і навички щодо діагностики 

показників фізичного розвитку школяра, вищої нервової діяльності, 

технологічних аспектів професійних дій (прийоми запобігання перевтоми, 

розбудови ситуації успіху в навчанні; вміння оцінити готовність дитини до 

систематичного навчання та інше). 

Перевірку сформованості діяльнісного компонента здійснювали під час 

виконання контрольних робіт, до яких були включені завдання ситуативного 

характеру, що передбачали виявлення у студентів зазначених вище вмінь 

(Додаток В). 

Результати сформованості діяльнісного компонента компетентності з 

анатомії та фізіології людини та кількість студентів з базовим, 

репродуктивним, продуктивним і творчим рівнями на початку 

формувального етапу експерименту (початковий зріз) наведено на рис. 3.8.  

Отже, можемо стверджувати, що результати початкового зрізу 

формувального етапу експерименту засвідчують незначні відмінності у 

сформованості діяльнісного компонента компетентності з анатомії та 

фізіології людини у студентів ЕГ і КГ.  

З огляду на результати дослідження з’ясовано, що якісні показники 

студентів ЕГ, що засвідчують сформованість діяльнісного компонента 

компетентності на продуктивному і творчому рівнях значно підвищились 

наприкінці формувального етапу педагогічного експерименту (заключний 

зріз). 

Порівняння якісних показників сформованості діяльнісного 

компонента компетентності з анатомії та фізіології людини студентами КГ та 

ЕГ на початку і наприкінці формувального етапу експерименту (початковий і 

заключний зрізи) наведено на рис. 3.9. Отже, спостерігається зростання 

кількості студентів зі сформованими продуктивним і творчим рівнями 

діяльнісного компонента компетентності.  
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,  

Рис. 3.8. Результати початкового зрізу сформованості діяльнісного 

компонента компетентності студентів з анатомії та фізіології людини (1- 

базовий, 2-репродуктивний, 3-продуктивний, 4-творчий рівень; на осі 

ординат – кількість студентів, %) 

Ряд 1 – показники студентів ЕГ 

Ряд 2 – показники студентів КГ 

 

 

Рис. 3.9. Результати заключного зрізу дослідження сформованості 

діяльнісного компонента компетентності студентів з анатомії та фізіології 
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людини (1- базовий, 2-репродуктивний, 3-продуктивний, 4-творчий рівень; 

на осі ординат – кількість студентів, %) 

Ряд 1 – показники студентів ЕГ, Ряд 2 – показники студентів КГ 

Розподіл студентів ЕГ за рівнями сформованості діяльнісного 

компонента компетентності з анатомії та фізіології людини (на початковому і 

заключному зрізах ілюструє рис. 3.10.  

Співставлення результатів початкового і заключного зрізів 

формувального етапу педагогічного експерименту зі сформованості 

діяльнісного компонента компетентності з анатомії та фізіології людини в ЕГ 

засвідчують позитивні зміни. Також було здійснено аналітичний огляд 

результатів виконання ситуативних завдань студентами ЕГ і КГ на початку 

(початковий зріз) та наприкінці експерименту (заключний зріз) 

формувального етапу експерименту. 

Дані статистичного опрацювання результатів сформованості 

діяльнісного компонента студентів ЕГ і КГ на початку та наприкінці 

формувального етапу експерименту за t-критерієм Ст’юдента (формули 3.1 і 

3.2) наведено у Таблиці 3.4. Їх порівняння засвідчило вірогідність різниці 

результатів виконання завдань діяльнісного компонента tемп на рівні 4,8. 

 

Рис. 3.10. Результати сформованості діяльнісного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини студентів ЕГ (початковий і 
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заключний зрізи формувального етапу) (1- базовий, 2-репродуктивний, 3-

продуктивний, 4-творчий рівень) 

Ряд 1 – показники початкового зрізу;Ряд 2 – показники заключного зрізу 

 

Таблиця 3.4 

Показники виконання ситуативних завдань студентами ЕГ і КГ на 

початку та наприкінці експерименту (початковий і заключний зрізи) за t-

критерієм Ст’юдента 

 

Показники виконання 

ситуаційних завдань 

Початковий 

зріз 

Заключний зріз tемп 

ЕГ 15.3±11,79 21.55±16,43 9,6 

КГ 15.22±14,73 18.53±17,69 4,8 

tемп 0,1 4,2  

 

Порівняння показників виконання ситуативних для дослідження 

сформованості діяльнісного компонента студентів ЕГ на початку і наприкінці 

формувального етапу експерименту (початковий і заключний зрізи) 

засвідчило вірогідність різниці tемп на рівні 9,6. 

Співставлення результатів сформованості рівнів діяльнісного 

компонента студентів ЕГ і КГ наприкінці експерименту дало змогу 

визначити вірогідну різницю, оскільки за t-критерієм Ст’юдента набуте 

емпіричне значення tемп = 4,2 знаходилося в зоні значущості (табл. 3.4). 

Наведені статистичні дані підтверджують ефективність впровадження 

розробленої методичної системи формування компетентності з анатомії і 

фізіології людини. 

На підставі аналізу результатів педагогічного експерименту можемо 

стверджувати, що практичне спрямування навчання, проведення практичних 

занять у відділенні функціональної діагностики медичного закладу, 

застосування пропонованих методів, форм, засобів навчання стимулювало 

формування досліджуваної компетентності, а саме, її діяльнісного 

компонента. Таким чином, результати сформованості діяльнісного 

компонента компетентності студентів ЕГ і КГ наприкінці формувального 
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етапу експерименту за t-критерієм Ст’юдента вірогідно підтверджено.  

Статистичний аналіз результатів виконання ситуативних завдань 

студентами ЕГ і КГ на початку та наприкінці експерименту (за t-критерієм 

Ст’юдента), аналіз динаміки рівнів сформованості діяльнісного компонента 

засвідчують ефективність розробленої методичної системи формування 

компетентності з анатомії та фізіології людини. 

Для оцінювання рівня сформованості мотиваційного компонента 

компетентності студентів з анатомії та фізіології людини, як і на 

констатувальному етапі, було використано показник, який інтегровано 

характеризує ступінь мотивації студентів до професійної діяльності – 

методику «Мотивація успіху та страх невдачі» (за А. Реан) [106] (Додаток Д).  

Мотивами, що сприяють якісній професійній діяльності майбутнього 

вчителя початкової школи, який оволодів предметною компетентністю з 

анатомії та фізіології людини, визначено прагнення до успіху й 

усвідомленість необхідності здоров’язбережувальної діяльності. З 

допомогою спостереження за процесом формування компетентності 

студентів з анатомії та фізіології людини, бесід, опитування учителів, 

викладачів, студентів з’ясовано, що пропонована методична система 

найбільше відповідає завданням дослідження та відображає ступінь розвитку 

професійних мотивів і уявлень. 

Результати перевірки рівня сформованості мотиваційного компонента 

наведені на рис. 3.11 і 3.12. На основі порівняння показників сформованості у 

студентів мотиваційного компонента компетентності з анатомії та фізіології 

людини на початку і наприкінці формувального етапу експерименту дійшли 

висновку про позитивні зміни у цьому процесі (рис. 3.12).  

Співставлення результатів дослідженя рівнів сформованості у 

майбутніх учителів початкової школи  мотиваційного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини на початку і наприкінці 

формувального етапу педагогічного експерименту дало підстави 
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стверджувати про зростання прагнення студентів до здоров’язбережувальної 

діяльності у ЗСО. 

 

Рис. 3.11. Результати сформованості мотиваційного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини студентів ЕГ )початковий і 

заключний зрізи аналітичного (контрольно-узагальнювального) етапу 

експерименту) (1- базовий, 2-репродуктивний, 3-продуктивний, 4-творчий 

рівень) 

Ряд 1 – результати початкового виміру, Ряд 2 – результати 

заключного виміру  

 

Проведене дослідженя рівнів сформованості мотиваційного 

компонента компетентності студентів КГ на початку експерименту показало, 

що 3 бали набрав 1 студент, 4 бали – 2 студенти, 5 балів – 2 студенти, 6 балів 

– 4 студенти, 7 балів – 5 студентів, 8 балів – 5 студентів, 9 балів – 8 студентів, 

10 балів – 10 студентів, 11 балів – 9 студентів, 12 балів – 8 студентів, 13 балів 

– 5 студентів, 14 балів – 3 студенти, 15 балів – 9 студентів, 16 балів – 2 

студенти, 17 балів – 1 студент. 

Аналіз розподілу балів за результатами спостережень засвідчує 

підпорядкування сукупності вибірки закону нормального розподілу, що 

дозволяє використовувати для статистичної перевірки гіпотез t-критерій 
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Ст’юдента і стандартні комп’ютерні програми для статистичної обробки 

результатів дослідженя [133]. 

 

 

Рис. 3.12. Результати сформованості рівнів мотиваційного компонента 

компетентності з анатомії та фізіології людини студентів ЕГ (початковий і 

заключний зрізи аналітичного (контрольно-узагальнювального) етапу 

експерименту) (1-базовий, 2-репродуктивний, 3-продуктивний, 4-творчий 

рівень) 

Ряд 1 – показники студентів до початку експерименту; 

Ряд 2 – показники студентів наприкінці експерименту 

 

Результати дослідження сформованості мотиваційного компонента 

студентів КГ і ЕГ на початку формувального етапу експерименту за 

методикою А. Реана відображено на рис 3.13 і 3.14.  

У Таблиці 3.5 наведено дані статистичного опрацювання показників 

рівня сформованості мотиваційного компонента компетентності студентів ЕГ 

і КГ наприкінці експерименту за t-критерієм Ст’юдента. Результати 

статистичного аналізу засвідчують суттєве зростання результатів 

сформованості мотиваційного компонента компетентності студентів ЕГ з 

анатомії і фізіології людини на початку формувального етапу.  
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Результати експериментальної перевірки дають змогу дійти висновку: 

на початку формувального етапу експерименту показники сформованості 

мотиваційного компонента компетентності студентів не мали вірогідної 

різниці, однак наприкінці виявлено, що набуте емпіричне значення tемп = 4,5 

знаходиться в зоні значущості. 

 

 

Рис. 3.13. Розподіл кількості балів, отриманих студентами КГ на початку 

формувального етапу експерименту (за методикою А. Реана)  

 

Результати сформованості компонентів компетентності з анатомії і 

фізіології людини у студентів ЕГ на початку і наприкінці формувального 

етапу експерименту наведено у табл. 3.6.  

Отже, по закінченню формувального етапу педагогічного експерименту 

сформованість когнітивного компонента у студентів ЕГ на творчому рівні 

зросла на 31,34%, на продуктивному – на 26,87%; на репродуктивному рівні 

зменшилась на 1,49%, на базовому – на 31,34%. 

Сформованість діяльнісного компонента у студентів ЕГ на творчому 
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рівні зросла на 4,48%, на продуктивному – на 47,76%; на репродуктивному 

рівні зменшилась на 28,35%, на початковому – на 8,96%. 

 
 

Рис Рис. 3.14. Розподіл кількості балів, отриманих студентами ЕГ наприкінці 

формувального етапу експерименту (за методикою А. Реана)  

 

Таблиця 3.5 

Показники рівня сформованості мотиваційного компонента 

компетентності студентів ЕГ і КГ на початку та наприкінці експерименту 

(початковий і заключний зрізи) (за t-критерієм Ст’юдента) 

 

Показники рівня 

сформованості 

мотиваційного компоненту 

На початку 

експерименту 

Наприкінці 

експерименту 

 

tемп 

ЕГ 10,18±3,33 13.84±3,29 6.4 

КГ 10,01±2,99 11,74±3,18 2.8 

tемп 0,3 4,5  

 

Результати сформованості мотиваційного компонента у студентів ЕГ на 
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творчому рівні підвищились на 28,36%, на продуктивному – на 10,44%; на 

репродуктивному рівні зменшились на 31,34%, на базовому – на 7,47%. 

Таблиця 3.6 

Результати сформованості компонентів компетентності з анатомії та 

фізіології людини у студентів ЕГ (на початку і наприкінці формувального 

етапу експерименту) 

 

Рівні 

сформованості 

компонентів 

когнітивний діяльнісний мотиваційний 

на початку наприкінці на початку наприкінці на початку наприкінці 

базовий 59,70% 28,36%  8,96%  0%  8,96%   1,49% 

репродуктивний 28,36% 26,87% 85,07% 56,72% 46,27% 14,93% 

продуктивний 11,94% 38,81%  5,97% 53,73% 38,81% 49,25% 

творчий 0% 31,34%    0%  4,48% 5,97% 34,33% 

 

Сформованість когнітивного компоненту у студентів КГ по закінченню 

формувального етапу на творчому рівні зросла на 20,59%, на продуктивному 

– на 27,95%; на репродуктивному рівні – на 10,29%, на базовому зменшилась 

на 58,83%. Сформованість діяльнісного компоненту у студентів КГ на 

творчому рівні зросла на 1,47%, на продуктивному – на 20,59%; на 

репродуктивному рівні зменшилась на 10,29%, на базовому – на 11,77%. 

Результати сформованості мотиваційного компонента у студентів КГ на 

творчому рівні підвищились на 5,88%, на продуктивному – на 14,70%; на 

репродуктивному рівні зменшились на 16,18%, на базовому – на 4,41%. 

За якісними показниками сформованості всіх компонентів 

компетентності студентів ЕГ у порівнянні з показниками КГ наприкінці 

експерименту за t-критерієм Ст’юдента (-5,6264) вірогідно підтверджена 

ефективність запропонованої методичної системи (Р < 0,05). Статистичний 

аналіз за за t-критерієм Ст’юдента здійснювали за програмами сайтів для 

автоматизованого опрацювання даних (http://www.psychol-

ok.ru/statistics/wilcoxon/) і (http://www.socscistatistics.com/tests/signedranks/ 

Default2.aspx). 

Узагальнені результати сформованості компонентів компетентності з 

http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/
http://www.psychol-ok.ru/statistics/wilcoxon/
http://www.socscistatistics.com/tests/signedranks/Default2.aspx
http://www.socscistatistics.com/tests/signedranks/Default2.aspx
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анатомії і фізіології людини у студентів ЕГ на початку і наприкінці 

формувального етапу експерименту наведено в табл. 3.7. 

Таблиця 3.7 

Узагальнені результати сформованості компонентів компетентності з 

анатомії та фізіології людини у студентів КГ на початку і наприкінці 

формувального етапу експерименту  

 

Рівні 

сформованості 

компонентів 

когнітивний діяльнісний мотиваційний 

на початку наприкінці на початку наприкінці на початку наприкінці 

базовий 63,24% 4,41% 19,12%  7,35%   7,35%   2,94% 

репродуктивний 26,47% 36,76% 73,53% 63,24% 48,53% 32,35% 

продуктивний 10,29% 38,24%  7,35% 27,94% 41,18% 55,88% 

творчий 0% 20,59% 0%  1,47%   2,94%   8,83% 

 

Одержані результати експериментального дослідженя переконливо 

доводять зростання рівня знань з анатомії та фізіології студентів ЕГ, 

сформованих вмінь з використання прийомів здоров’язбережувальної 

діяльності, умотивованостіь майбутніх учителів до професійної діяльності, 

яка спрямована на здоров’язбереження.  

Відтак, простежується виразна тенденція до зменшення частки 

студентів з початковими рівнями сформованості компетентності з анатомії та 

фізіології, і зростання частки майбутніх учителів, зазначена особистісна 

якість яких досягає вищих рівнів сформованості. Це доводить ефективність 

розробленої методичної системи формування компетентності майбутніх 

учителів початкової школи . 

Отримані результати переконливо доводять, що студенти, які залучені 

до практико-орієнтованого навчання з анатомії та фізіології, сконцентровані 

на здобутті здоров’язбережувального досвіду, що сприяє формуванню їхньої 

компетентності. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту, 

(початкового та заключного зрізів), а також дані статистичного опрацювання 

результатів переконують у тому, що сформованість у майбутніх учителів 
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початкової школи компетентності з анатомії та фізіології у процесі навчання 

за розробленою методичною системою є стійкою професійною якістю. 

Результати формувального етапу педагогічного експерименту доводять 

доцільність упровадження методичної системи формування компетентності з 

анатомії та фізіології до освітнього процесу ЗВПО з метою якісної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи. 

Висновки до третього розділу 

У розділі описано експериментальну перевірку ефективності 

розробленої методичної системи формування компетентності з анатомії та 

фізіології людини у майбутніх учителів початкової школи  та викладено 

отримані результати. 

У процесі дослідженя на основі результатів констатувального етапу 

педагогічного експерименту встановлено невідповідність стану 

сформованості компонентів компетентності студентів, набутої у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини, сучасним вимогам суспільства до 

здоров’язбережувальної діяльності у початковій школі як у теоретичному, та 

і практичному аспектах.  

Результати констатувального експерименту вказали на необхідність 

цілеспрямованого формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи  у процесі навчання анатомії та фізіології людини у ЗВО з 

метою підготовки до здоров’язбережувальної діяльності у початковій школі.  

Результати формувального етапу педагогічного експерименту довели 

ефективність розробленої методичної системи формування компетентності 

майбутніх учителів початкової школи з анатомії та фізіології людини. 

За кількісними показниками формувального етапу педагогічного 

експерименту сформованість когнітивного компонента студентів 

експериментальної групи на творчому рівні зросла на 31,34%, на 

продуктивному – на 26,87%; водночас на репродуктивному рівні зменшилась 
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на 1,49%, на базовому – на 31,34%.  

Сформованість діяльнісного компонента студентів експериментальної 

групи на творчому рівні зросла на 4,48%, на продуктивному – на 47,76%; на 

репродуктивному рівні зменшилась на 28,35%, на початковому – на 8,96%. 

Показники сформованості мотиваційного компонента студентів 

експериментальної групи на творчому рівні підвищились на 28,36%, на 

продуктивному – на 10,44%; на репродуктивному рівні зменшились на 

31,34%, на базовому – на 7,47%. 

Результати перевірки сформованості когнітивного, діяльнісного і 

мотиваційного компонентів компетентності студентів КГ та ЕГ по 

закінченню аналітичного (контрольно-узагальнювального) етапу 

педагогічного експерименту характеризуються тенденцією до зростання  їх 

кількості на продуктивному і творчому рівнях та відповідно зменшення на 

репродуктивному і початковому. 

За кількісними показниками сформованості всіх компонентів 

компетентності студентів експериментальної групи у порівнянні з 

показниками контрольній групи наприкінці експерименту за t-критерієм 

Ст’юдента (-5,6264) визначено вірогідно підтверджену ефективність 

запропонованої методичної моделі (Р < 0,05).  

Зведений статистичний аналіз результатів проведеного 

експериментального навчання показав, що сформованість рівнів 

компетентності майбутніх учителів  початкової школи у процесі вивчення 

анатомії та фізіології людини за розробленою методичною системою 

здійснювався успішніше, ніж за традиційних методів, методичних прийомів, 

форм і засобів навчання. 

Доведено ефективність запропонованої методичної системи 

формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з анатомії 

та фізіології людини, вдосконаленої за результатами аналітичного 

(контрольно-узагальнювального) етапу експерименту у процесі вивчення 
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дисципліни «Анатомія та фізіологія людини».  

Розроблене навчально-методичне забезпечення є необхідною умовою 

навчання майбутніх учителів здійснювати здоров’язбережувальну діяльність 

як важливу складову професійної діяльності. 

Матеріали розділу висвітлені у таких публікаціях [161; 164; 181].  
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове 

вирішення проблеми формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи з анатомії та фізіології людини, яке полягає в 

теоретичному обґрунтуванні, моделюванні та дидактичному забезпеченні 

методичної системи формування компетентності майбутніх учителів 

початкової школи з анатомії та фізіології людини. Одержані результати 

дозволили зробити загальні висновки. 

1. З’ясуванням стану теорії і навчально-методичного забезпечення 

формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи з 

анатомії та фізіології людини виявлено, що в останні роки теоретична та 

методична підготовка майбутніх учителів початкової школи набуває нової 

сутності шляхом застосування компетентнісного підходу. За новим 

Державним стандартом початкової освіти та відповідно до концепції Нової 

української школи оволодіння учнями ключовими компетентностями, до 

яких віднесено здоров’язбережувальну, є основним завданням початкового 

навчання. Її  успішне формування зможе  здійснювати компетентний в 

анатомії та фізіології людини  вчитель.  

Доведено, що принциповим підґрунтям розроблення інноваційних 

методичних систем є компетентнісний підхід – спрямованість освітнього 

процесу на досягнення позитивних результатів, якими є ієрархічно-

підпорядковані компетентності – ключові, загальнопредметні та предметні.  

2. Розкриття сутнісних характеристик провідних дефініцій предмету 

дослідження дозволило з’ясувати, що компетентність є динамічною 

комбінацією теоретичних знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особистості успішно здійснювати 

професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на 

певному рівні вищої освіти. Поняття «компетентність майбутнього вчителя 
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початкової школи з анатомії та фізіології людини» трактується як властивість 

особистості, яка об’єднує систему знань з анатомії та фізіології людини, 

вмінь і навичок їх застосування у професійній діяльності,  здатність 

використовувати  вміння організовувати освітній процес  на принципах 

здоров’язбереження, бажання дотримуватися здорового способу життя, 

мотивації до забезпечення охорони життя і здоров’я учнів, їхньої рухової 

активності в урочній та позаурочній діяльності. 

Сформованість компетентності із анатомії та фізіології людини 

майбутнього учителя початкової школи передбачає сформованість її 

структурних компонентів, до яких віднесено когнітивний, діяльнісний та  

мотиваційний.  

3. Теоретично обґрунтована, розроблена та змодельована методична 

система формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

анатомії та фізіології людини, спрямована на її формування і містить три 

логічні блоки: цільовий (мета та зміст навчання); змістово-процесуальний 

(форми, методи і засоби навчання); оцінювально-результативний (контроль 

засвоєння знань та сформованості вмінь здоров’язбережувальної діяльності).           

У формуванні цільового блоку спрямування здійснювалося на професійну 

науково-предметну підготовку, професійно-педагогічну підготовку, 

природничо-наукову предметну підготовку, розроблення змісту спецкурсів за 

вибором ЗВО і студентів. Контентом змістово-процесуального блоку (форми, 

методи і засоби навчання) стали теоретичні та практичні заняття, самостійна 

робота студентів, екскурсії в лікарняні й освітні заклади, волонтерські 

заходи, індивідуальні творчі завдання, що виконували студенти під час 

педагогічної практики, науково-дослідницьких робіт, роботи проблемних 

груп (проектна діяльність). Оцінювально-результативний блок спрямований 

на виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних умінь з таких 

прогнозованих результатів навчання анатомії та фізіології: поняття й основні 

концепції з анатомії та фізіології; історія розвитку анатомії та  фізіології; 
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прикладний характер дисциплін щодо рішення проблем здоров’язбереження; 

особливості основних функціональних систем школярів молодшого віку, 

методів діагностики працездатності, показників вищої нервової діяльності 

дітей  тощо; роль, принципи, основні положення і технології 

здоров’язбережувальної діяльності у початкової школі.  

         Освітній процес з анатомії та фізіології виступав як основа для 

саморозвитку та самовдосконалення на основі особистих практичних дій, 

діагностика, як рефлексивний процес, була орієнтована на самодіагностику, 

самоаналіз та на конкретні результати практичної діяльності (результати 

обстежень, презентації, самостійні проекти і інше). Моніторинг засвоєння 

знань і сформованості вмінь з анатомії та фізіології здійснюється неперервно 

та систематично (передбачається постійне опитування та перевірка 

результатів освітньої діяльності студентів), диференційовано (врахування 

особистих якостей студентів, специфіки навчального матеріалу тощо) та є 

практико орієнтованим. 

4. У результаті дослідження здобуло підтвердження припущення, що 

успішне формування компетентності з анатомії та фізіології людини 

майбутніх учителів початкової школи потребує якісно нових засобів 

навчання. Розроблене та перевірене у процесі педагогічного експерименту 

навчально-методичне забезпечення, в тому числі й електронний навчально-

методичний комплект, створений з урахуванням дидактичних можливостей 

інформаційно-комунікаційних технологій, інтенсифікували освітній процес з 

дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» і сприяли формуванню 

досліджуваної компетентності майбутніх учителів початкової школи.  

5. Експериментальна перевірка ефективності розробленої методичної 

системи формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

анатомії та фізіології людини мала позитивні результати. За кількісними 

показниками формувального етапу педагогічного експерименту 

сформованість когнітивного компонента досліджуваної компетентності 
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студентів ЕГ на творчому рівні зросла на 31,34 %, продуктивному – на 

26,87%;  репродуктивному – зменшилась на 1,49 %, а на  початковому – на 

21,34 %. Сформованість діяльнісного компонента досліджуваної 

компетентності студентів ЕГ на творчому рівні зросла на 4,48 %, на 

продуктивному – на 47,76 %; на репродуктивному рівні зменшилась на 28,35 

%, на  базовому  – на 8,96 %. Показники сформованості мотиваційного 

компонента на творчому рівні підвищились на 28,36 %,  продуктивному – на 

10,44%, на репродуктивному рівні зменшились на 31,34 %, на  базовому  – на 

7,47 %.  

6. Статистична обробка результатів формувального етапу 

педагогічного експерименту за t-критерієм Ст’юдента показала, що 

результати експериментальних груп у статистично значущих межах вищі 

порівняно з контрольними і доводить результативність  розробленої 

методичної системи. 

Проведене дослідження та отримані результати не вирішують  повною 

мірою питання формування компетентності майбутніх учителів початкової 

школи з анатомії та фізіології людини. Перспективними вбачаємо 

дослідження   мотивації студентів до здоров'язбережувальної діяльності, 

використання сучасних інформаційних технологій у навчанні анатомії та 

фізіології людини  майбутніх учителів початкової школи, а також розвиток 

компетентності з анатомії та фізіології людини вчителів початкової школи в 

системі післядипломної педагогічної освіти. 
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ДОДАТКИ 

 

ДОДАТОК А 

Питання анкети для студентів щодо навчання анатомії та фізіології 

людини 

 

Шановні студенти! 
1. Чи маєте Ви проблеми при вивченні анатомії і фізіології людини? 

а) так, маю; 

б) ні, не маю; 

в) не можу відповісти. 

 

2. Труднощі у навчанні анатомії і фізіології пов’язані (можливі декілька відповідей): 

а) з значною кількістю нових понять; 

б) з відсутністю якісних зображень органів та тканин; 

в) не можу відповісти. 

 

3. Ви вивчаєте анатомію і фізіологію,  

а) щоб скласти іспит; 

б) мені цікаво; 

в) щоб у майбутньому стати гарним учителем; 

г) не можу відповісти; 

д) щось інше. 

 

4. Яким формам контролю Ви віддаєте перевагу? 

а) тести; 

б) відповідь біля дошки; 

в) бесіда з викладачем; 

г) важко відповісти; 

д) інше: ________________________ 

 

5. Що Вам подобається при вивченні анатомії і фізіології? 

а) розв’язування ситуаційних задач; 

б) демонстрація фізіологічних дослідів, анатомічного матеріалу; 

в) перегляд відеофільмів з фізіології дитини; 

г) самостійне вивчення нового матеріалу; 

д) важко відповісти; 

е) інше____________________________________________________ 

 

6. Чим Вам цікава анатомія і фізіологія? 

а) ________________________________________________________ 

б) важко відповісти. 

Вкажіть, будь ласка, на якому курсі Ви навчаєтесь? _______ 

Скільки Вам років?_______ 

Ви плануєте стати вчителем у майбутньому? Так____ Ні_____ 
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ДОДАТОК Б 

Приклади тестів для визначення сформованості когнітивного 

компоненту  компетентності майбутніх учителів початкової школи у 

процесі навчання анатомії та фізіології людини 

 
1. Анатомія – це наука, що вивчає: 

1) будову і форму організму, його органів та систем; 2) життєві функції організму, 

його окремих органів і систем; 3) адаптацію організму до навколишнього середовища. 

 

2. Фізіологія – це наука, що вивчає: 

1) будову і форму організму, його органів і систем; 2) життєві функції організму, його 

окремих органів і систем; 3) формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров’я 

людини. 

 

3. Науку, що вивчає будову і функції клітин, називають: 

1) гістологією; 2) цитологією; 3) анатомією.  

 

4. Науку, що вивчає будову і функції тканин, називають: 

1) гістологією; 2) цитологією; 3) анатомією.  

5.Частина тіла, яка має певні форму, будову, функцію і займає певне місце в 

організмі,називається: 

1) клітиною; 2) тканиною; 3) органом. 

 

6. Які неорганічні сполуки є у клітині? 

1) білки, вуглеводи; 2) вода, кислоти, мінеральні солі, двооксид карбону; 3) жири, 

нуклеїнові кислоти, солі кальцію.  

 

7. Які органічні сполуки є у клітині? 

1)білки, жири, вуглеводи; 2) вода, кислоти; 3) двооксид карбону, кисень. 

8. У клітині вода виконує функції: 

1) основи внутрішнього середовища організму, розчинника, забезпечення 

терморегуляції та осмотичних процесів; 2) каталізатора хімічних реакцій; 3) 

забезпечення повітрям.  

 

9. Органічні речовини, що беруть участь у збереженні, передачі та реалізації спадкової 

інформації, – це: 

1) білки; 2) вуглеводи; 3) нуклеїнові кислоти.  

10. За хімічною природою ферменти – це: 

1) білки; 2) вуглеводи; 3) ліпіди.  

 

11. Посмугована м’язова тканина забезпечує: 

1) мимовільне скорочення скелетних м’язів; 2) мимовільне скорочення м’язів 

внутрішніхорганів; 3) скорочення стінок кровоносних судин.  

 

12. Органели, що виконують функцію травної системи клітини, – це: 

1) рибосоми; 2) мітохондрії; 3) лізосоми.  

 

13. Серцевий м’яз утворений: 

1) нервовою тканиною; 2) посмугованою м’язовою тканиною; 3) 
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непосмугованоюм’язовою тканиною. 

 

14. Нервова тканина утворена: 

1) нервами; 2) нейронами та нейроглією; 3) непосмугованими волокнами. 

 

15. Різновидом якої тканини є хрящова тканина? 

1) м’язової; 2) нервової; 3) сполучної.  

 

16. Які речовини додають міцності кістковій тканині? 

1) мінеральні солі; 2) осеїн; 3) вуглеводи.  

 

17. Непосмугована м’язова тканина забезпечує: 

1) мимовільне скорочення скелетних м’язів; 2) мимовільне скорочення м’язів 

внутрішніхорганів; 3) скорочення серцевого м’яза. 

 

18. Характерними особливостями ферментів є: 

1) ліпідна природа, їх дія не залежить від температури навколишнього середовища; 2) 

вуглеводи, є носіями спадкової інформації; 3) білкова природа, їх дія специфічна, 

залежить від температури навколишнього середовища. 

 

19. Біологічно активними речовинами є: 

1) гормони; 2) мінеральні солі; 3) вуглеводи.  

20. Мозкова речовина, яка складається з тіл рухових і вставних нейронів, – це: 1) сіра 

речовина; 2) червоний кістковий мозок; 3) біла речовина.  

 

21. Сталість внутрішнього середовища організму – це: 

1) рефлекс; 2) рефлекторна дуга; 3) гомеостаз.  

22. Короткі відростки нейрона називаються: 

1) аксонами; 2) дендритами; 3) нейрофібрилами.  

 

23. Кінцеві структури чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення і 

перетворюють його енергію на нервовий імпульс, – це: 

1) нейрофібрили; 2) аксони; 3) рецептори. 

 

24. Нерви – це: 

1) скупчення відростків нервових клітин, вкритих загальною оболонкою; 2) скупчення 

тіл нейронів; 3) скупчення нейронів і клітин супутників. 

 

25. Як називаються нейрони, які сприймають і передають інформацію? 

1) рухові; 2) чутливі; 3) вставні.  

26. Відділи стовбура головного мозку: 

1) довгастий, проміжний, середній, міст; 2) проміжний мозок, мозочок; 3) великі 

півкулі.  

27. Залози змішаної секреції – це: 

1) надниркові залози; 2) підшлункова залоза; 3) гіпофіз.  

28. Підшлункова залоза виробляє: 1) тестостерон; 2) адреналін; 3) інсулін.  

29. Ендокринна регуляція, порівняно з нервовою, впливає на фізіологічні процеси: 1) 

швидше; 2) повільніше; 3) частіше.  

 

30. Кількість пар спинномозкових нервів у людини: 

1) 31 пара; 2) 35 пари; 3) 12 пар.  
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31. Сіра речовина в спинному мозку утворена: 

1)скупченням аксонів; 2) скупченнями дендритів; 3) тілами рухових і вставних 

нейронів. 

32. Аксони утворюють у нервовій системі: 

1) сіру речовину; 2) білу речовину; 3) нервові вузли. 

 

33. Яка залоза внутрішньої секреції регулює більшість гормональних процесів 

організму людини? 

1) щитовидна; 2) надниркова; 3) гіпофіз. 

 

34. Проміжний мозок складається з: 

1) мозолистого тіла, мозочка; 2) епіфіза, великих півкуль; 3) таламуса, гіпоталамуса, 

епіфіза. 

 

35. Вегетативна нервова система іннервує: 

1) внутрішні органи; 2) скелетні м’язи; 3) органи чуття.  

 

36. Які ознаки характеризують будову і функції спинного мозку? 

1) складається з сірої і білої мозкових речовин, включає 31-33 сегменти, виконує 

рефлекторну і провідникову функції; 2) складається тільки з сірої речовини, виконує 

тільки провідникову функцію, включає 31-33 сегменти; 3) складається тільки з білої 

речовини, виконує тільки рефлекторну функцію, включає 31-33 сегменти. 

 

37. Ознаки, характерні для гуморальної регуляції: 

1) виникла пізніше від нервової, координація фізіологічних функцій організму 

здійснюється через рідинні середовища; 2) виникла раніше від нервової, координація 

фізіологічних функцій організму здійснюється через рідинні середовища; 3) виникла 

одночасно з нервовою, координація 

фізіологічних функцій організму здійснюється через порожнини тіла. 

 

38. Довгастий мозок містить центри, що регулюють: 

1) серцеву діяльність, дихання, слиновиділення; 2) тонус скелетних м’язів; 3) діяльність 

гіпофізу. 

 

39. Які функції виконує опорно-рухова система? 

1) каталітичну; регулятивну, рухову; 2) захисну, опорну, рухову, кровотворну; 

3)травлення, виділення, рухову. 

 

40. Знижена рухова активність людини називається: 

1)гіподинамією; 2) гіпердинамією; 3) гомеостазом.  

41. Основна органічна речовина кістки називається: 

1) фібриногеном; 2) колагеном; 3) ретикулумом.  

 

42. Бокові викривлення хребта називаються: 

1) лордозами; 2) кіфозами; 3) сколіозами.  

 

43. Сполучнотканинна оболонка, якою зверху вкритий м’яз, називається: 

1) фасцією; 2) актином; 3) сарколемою.  

44. До якої тканини належить кров? 

1)сполучної; 2) епітеліальної; 3) нервової.  
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45. До міжклітинної речовини крові належить: 

1) тканинна рідина; 2) плазма; 3) сукупність еритроцитів, лейкоцитів.  

 

46. Кров в організмі людини виконує функції: 

1) носія генетичної інформації, видільну, живильну, дихальну, захисну, 

регуляторну,транспортну; 2) живильну, дихальну, захисну, регуляторну, транспортну, 

видільну,терморегуляторну; 3) синтезу жирів,терморегуляторну. 

47. Гній, що утворюється при запальних процесах, – це скупчення загиблих: 

1) бактерій та тромбоцитів; 2) бактерій та еритроцитів; 3) бактерій та лейкоцитів.  

48. Який імунітет утворюється у людини після перенесених захворювань, таких як кір, 

вітряна віспа? 

1) вроджений; 2) набутий природний; 3) набутий штучний. 

 

49. Формені елементи крові утворюються у: 

1) червоному кістковому мозку, печінці, лімфатичних вузлах; 2) спинному мозку, венах 

організму; 3) нирках. 

 

50. Сполучнотканинна оболонка легенів – це: 

1) ендокард; 2) плевра; 3) мембрана.  
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ДОДАТОК В 

 

Приклади ситуаційних задач для визначення сформованості 

діяльнісного компоненту  компетентності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання анатомії та фізіології людини 
 

1. Які анатомічні особливості стінки шлунку дозволяють людині приймати значну 

кількість їжі?  

Відповідь: Добре виражена складчастість слизистої оболонки шлунку і наявність 

рихлої підслизової основи, що дозволяє розтягуватися стінкам шлунку. 

2. Згідно сучасних фізіологічних і психологічних досліджень, між фізичною і 

розумовою діяльністю (працездатністю) існує певний взаємозв’язок. В чім сутність цього 

взаємозв’язку? Необхідність його врахування при організації навчально-виховної роботи в 

школі. 

3. Дитя, граючи, вдихнуло горошину. У якому бронху найбільш вірогідне її 

застрявання? Дайте анатомічне обґрунтування.  

Відповідь: у правому головному бронху, він розташований вертикально, ширше і 

коротше лівого. 

4. Роздратування якого відділу ВНС виявляється наступними симптомами: зблідненням 

шкірних покривів, тахікардією, підвищенням кров'яного тиску? Відповідь: Симпатичного 

відділу ВНС. 

5. Роздратування якого відділу ВНС викликає посилене виділення рідкої слини, знижує 

артеріальний тиск, уповільнює сердечний ритм, підсилює перистальтику і викликає 

спазми кишечника?  

Відповідь: Парасимпатичного відділу ВНС. 

6. У класній кімнаті розміром 5x4 м
2
 є два вікна загальною площею 6 м

2
. Показники 

мікроклімату: середня температура повітря – 18˚С, швидкість руху повітря 0,15 м/с, 

відносна вологість 55 %. Концентрація СО2 – 0,25 %; коефіцієнт природної освітленості 

(КПО) – 1,5 %.  

 1) Визначте світловий коефіцієнт у класній кімнаті. 

 2) Дайте гігієнічну оцінку мікроклімату, освітленості у класі. 

 3) Дайте рекомендації щодо покращення гігієнічних показників у класі 

7. Демонструючи під час лекції малогомілкову кість, оброблену спеціальним способом 

(кислотою), лектор показав її гнучкість, зробивши з кісті вузол.  1. Які речовини 

забезпечують еластичність і гнучкість кісток?  

 2. Переважання яких речовин робить кість крихким і ламким? 

Відповідь: 

1. Органічні речовини забезпечують еластичність і гнучкість кісток.  

2. Неорганічні з'єднання роблять кість крихкою і ламкою. 

8. Під час іспиту питання про джерело зростання трубчастих кісток в довжину і 

ширину викликало скруту у студента. За рахунок чого відбуваються вказані процеси?  

Відповідь: 

1. Трубчаста кість зростає в довжину за рахунок метафізарних хрящів.  

2. Джерелом зростання трубчастої кісті завширшки є окістя. 

9. У екстремальній ситуації при кровотечі в області голови і шиї куди слід притиснути 

сонну артерію? На якому з шийних хребців розташований сонний горбок?  

Відповідь: 1. Сонну артерію треба притиснути до сонного горбка.  

  2. Сонний горбок розташований на поперечному відростку шостого 

шийного хребця. 

10. Хворий скаржиться на біль в стопах, підвищену стомлюваність при стоянні, ходьбі. 
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На плантограмі (відбитку стопи) визначається повний контур підошовної поверхні стопи у 

вигляді подовженого трикутника із закругленими кутами. Хворому поставлений діагноз 

плоскостопість. Чому? Дайте анатомічне обґрунтування.  

Відповідь: 

1. У пацієнта порушені подовжні зведення стопи.  

2. Це привело до зникнення поперечного зведення. 

11. При обстеженні новонароджений було виявлено відсутність фізіологічних вигинів 

хребетного стовпа. Є даний факт патологією? Назвіть фізіологічні вигини хребетного 

стовпа. 

Відповідь:  

1. Формування фізіологічних вигинів починається після народження дитяти. 2. 

Шийний і поперековий лордози і грудний і крижовий кифози. 

12. Антропометричне обстеження популяції показало, що ріст людей зменшується до 

літнього віку. Які вікові зміни хребетного стовпа приводять до його укорочення? Які ще 

зміни опорно-рухового апарату приводять до зменшення людського зростання? 

13. На великій перерві учні захопилися грою у футбол і після дзвінка з’явились на 

наступний урок сильно збудженими. Увага дітей до навчального матеріалу, який подає 

вчитель на початку уроку, розсіяна. Дайте фізіологічне обґрунтування заходів, 

направлених на мобілізацію уваги учнів. 

14. Пацієнтові призначені внутрішньо м’язові ін'єкції. У якій області сідниці 

виробляється ця маніпуляція? Чим обумовлено це правило? 

Відповідь: 

1. Верхній латеральний квадрат великого сідничного м'яза.  

2. Понижена вірогідність прориву кровоносних судин тазу. 

15. Пацієнтові, у зв'язку з порушенням постави рекомендований ряд вправ. Які м'язи 

необхідно задіювати в даному комплексі ЛФК? Який з перерахованих м'язів залягає 

найглибше? 

Відповідь: Трапецієвидний м'яз, щонайширший м'яз спини, м'яз випрямляє хребет.  

16. При стрибку у водоймище чоловік ударився головою об дно. Після цього відчув 

різкий біль в хребті і відсутність активних рухів верхніх і нижніх кінцівок. Крім того, 

порушилася чутливість на рівні плечового поясу і нижче. На якому рівні сталося 

пошкодження речовини спинного мозку? Чому у постраждалого порушилася і рухова 

активність і чутливість? 

Відповідь: 1. Пошкодження сталося на рівні шийного відділу спинного мозку. 2. 

Враховуючи втрату рухової активності верхніх і нижніх кінцівок, а також рівень 

порушення чутливості можна передбачити пошкодження передніх і задніх стовпів сірої 

речовини спинного мозку. 

17. Розкрийте фізіологічний механізм взаємозв’язку розумової і фізичної 

працездатності людини. Вкажіть на особливості змін працездатності людини упродовж 

доби. 
18. При обстеженні хворого було виявлено порушення центрального і збереження 

периферичного зору. Які структури забезпечують центральний зір? Про патологію в якій 

ділянці сітківки ока можна зробити вивід? 

Відповідь: 

1. Центральний зір забезпечується рецепторними клітками (паличками і колбами).  

2. Рецепторні клітки в основному сконцентровані в зоні пересічення сітківки зоровою 

віссю очного яблука – жовтій плямі. Розлади центрального зору асоціюватимуться в 

першу чергу з патологічним процесом в цій області. 

19. У дітей значно частіше, ніж у дорослих спостерігається середній отит (запалення 

середнього вуха). Чому подібне захворювання характерне, перш за все, для дітей? У чому 

полягає анатомічне обґрунтування даної особливості? 
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Відповідь:  

1. При запаленні глотки у дітей процес набагато частіше і легше поширюється на 

барабанну порожнину (через слухову трубу). 

2. У дітей перших років життя слухова (євстахієва) труба, що повідомляє порожнину 

глотки з порожниною середнього вуха, відносно коротше і ширше, ніж у дорослих, до 

того ж легко розтягується. Крім того, у дітей до 7 років відсутній бар'єр у вигляді 

лімфоепітеліального глоткового кільця. 

20. У космосі із-за невагомості змінюються умови дії вестибулярного аналізатора. Чи 

зберігається в якійсь мірі здатність космонавта усвідомлювати положення свого тіла в 

просторі? Якщо так, то які аналізатори цьому сприяють? 

Відповідь: 

1. Так, зберігається.  

2. У звичайних умовах положення тіла в просторі точно оцінюється на основі 

інформації від різних аналізаторів ЦНС (зорових, пропріорецептивних і вестибулярних 

сигналів, а також шкірної чутливості). В умовах невагомості зникає інформація лише з 

боку вестибулярного аналізатора. 
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ДОДАТОК Д 

 

Картка для визначення сформованості мотиваційного компоненту 

компетентності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

навчання анатомії та фізіології людини 

Методика «Мотивація успіху та страх невдачі» (за А.О. Реан) [Малкина-

Пых И. Г. Психосоматика: Справочник практического психолога. — М.: Изд-во Эксмо, 

2005. — 992 с. с.124] 

Інструкція. Погоджуючись чи ні з нижче приведеними твердженнями, необхідно 

вибрати одну з відповідей – “так” чи “ні”, зробити помітку у відповідній графі. Якщо 

Вам важко з відповіддю, то пригадайте, що “так” має на увазі як явне “так”, так і 

“швидше так, чим ні”. Аналогічно потрібне відноситься і до відповіді “ні”. Відповідати 

слід достатньо швидко, довго не замислюючись. Відповідь, яка перша прийшла на думку, 

як правило, є найбільш точною. 
№  Питання Так Ні 

1.  Включаючись в роботу, сподіваюся на успіх   

2.  У діяльності активний   

3.  Схильний до прояву ініціативи   

4.  При виконанні відповідальних завдань прагну по можливості знайти 

причини відмови від них 

  

5.  Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або нереально 

важкі 

  

6.  При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю засоби 

їх подолання 

  

7.  При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів   

8.  Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї 

цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю 

  

9.  При виконанні достатньо важких завдань в умовах обмеженого часу 

результативність моєї діяльності погіршується 

  

10.  Я схильний проявляти наполегливість в досягненні мети   

11.  Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену 

перспективу 

  

12.  Якщо ризикую, то з розумом, а не відчайдушно   

13.  Я не дуже наполегливий в досягненні мети, особливо якщо відсутній 

зовнішній контроль 

  

14.  Вважаю за краще ставити перед собою середні по труднощі або злегка 

завищені, але досяжні цілі 

  

15.  У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене 

знижується 

  

16.  При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх 

невдач 

  

17.  Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час   

18.  При роботі в умовах обмеженого часу результативність діяльності у 

мене поліпшується, навіть якщо завдання достатнє важке 

  

19.  У разі невдачі я, як правило, не відмовляюся від поставленої мети   

20.  Якщо я сам вибрав для себе завдання, то у разі невдачі його 

привабливість тільки зростає 
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ДОДАТОК Е 

 

Тестові завдання для визначення рівня базових знань студентів з 

дисципліни «Анатомія та фізіологія людини» (констатувальний етап 

експерименту) 
 

1.    В організмі людини жовч утворюється в: 

а) печінці 

б) жовчному міхурі 

в) підшлунковій залозі 

г) шлунку. 
 

1. Серед наведених тверджень оберіть правильне: 

Твердження 1: кількість повітря, що надходить в легені за 1 вдих при спокійному диханні 

– це дихальний об’єм; 

Твердження 2: кількість повітря, що надходить в легені за 1 вдих при спокійному диханні 

– це частота дихання 

а) правильне 1 

б) правильне 2 

в) правильні обидва 

г) правильне відсутнє. 
 

2. Де у людини знаходиться дихальний центр?  

а) у легенях  

б) у спинному мозку  

в) у довгастому мозку  

г)  у м’язах 
 

3. Від серця тече кров: 

 а) венозна 

 б) артеріальна  

 в) капілярна 

 г) змішана 
 

4. Серед наведених тверджень оберіть правильне: 

Твердження 1: розвитку короткозорості у дітей сприяє тривале розглядання близьких 

предметів. 

Твердження 2: схильність до короткозорості у дітей передається спадково.  

а) правильне 1 

б) правильне 2 

в) правильні обидва 

г) правильне відсутнє. 
 

5. Вид клітин печінки: 

а) гепатоцити; 

б) хондроцити; 

в) остеоцити; 

г) міоцити. 
 

6. Структурна і функціональна одиниця нирок?  

а) хондроцити  

б) нефридії  

в) нефрони  

г) нейрони. 
 

7.  З організму надлишок води видаляють: 
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а) нирки; 

б) печінка; 

в) селезінка; 

г) слинні залози. 
 

8. Серед наведених тверджень оберіть правильне 

Твердження 1: Кількісні зміни, пов'язані зі збільшенням числа клітин і розмірів дитячого 

організму, називаються розвитком. 

Твердження 2: Кількісні зміни, пов'язані зі збільшенням числа клітин і розмірів дитячого 

організму, називаються ростом. 

а) правильне 1 

б) правильне 2 

в) правильні обидва 

г) правильне відсутнє. 
 

9. Протока підшлункової залози відкривається до: 

а) шлунка  

б) дванадцятипалої кишки  

в) ротової порожнини  

г) товстого кишечника 
 

10. Речовина яка сприяє загоєнню ран у ротовій порожнині та входить до складу 

слини це -  

а) стрептоцид  

б) лізоцим  

в) пеніцилін  

г) пепсид 
 

11. Серед наведених тверджень оберіть правильне: 

Твердження 1: тромбоцити не виконують функції забезпечення коагуляційного гемостазу.  

Твердження 2: тромбоцити не виконують функції поліпшення мікроциркуляції крові. 

 а) правильне 1 

 б) правильне 2 

 в) правильні обидва 

 г) правильне відсутнє. 
 

12. Які напої в літню спеку необхідно включати до раціону для компенсації 

втрати з потом значної кількості рідини? 
а) солодкий чай 

б) підсолену воду 

в) газовану воду 

г) натуральні соки 
 

13. Серед наведених тверджень оберіть правильне: 

Твердження 1: кров складається з: плазми, лейкоцитів, еритроцитів, тромбоцитів. 

Твердження 2: кров складається з: сироватки крові, лейкоцитів, тромбоцитів, еритроцитів. 

а) правильне 1 

б) правильне 2 

в) правильні обидва 

г) правильне відсутнє. 
 

14. Під час фізичного навантаження збільшується частота дихання. Чим це 

зумовлено?  

а) підвищенням концентрації О2 у крові 

б) звуженням кровоносних судин  

в) підвищенням концентрації СО2 у крові 
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г) розширенням кровоносних судин.  
 

15. В товстому кишечнику всмоктується?  

а) глюкоза  

б) кислота  

в) жири 

г) вода 
 

17. Установіть відповідність між ознаками оцінювання фізичного розвитку дітей і 

підлітків та їх характеристиками: 

а) стоматоскопічні ознаки 

б) антропометричні ознаки 

в) фізіометричні ознаки 

г) функціональні ознаки 
 

1) життєва ємність легенів, м'язова сила, кров'яний тиск, пульс 

2) стан шкірних покривів, слизуватих оболонок, підшкірного жирового шару, кістково-

м'язової системи, форма грудної клітки й хребта, ступінь статевого розвитку (за наявності 

вторинних статевих ознак) 

3) довжина тіла (ріст), маса тіла, окружність грудної клітки 
 

 а б в г 

1   +  

2 +    

3  +   

4     
 

18. Як називають клітини кісткової тканини? 

а) гепатоцити; 

б) хондроцити; 

в) остеоцити; 

г) міоцити. 
 

19. Людям з третьою групою крові у разі потреби можна переливати:  

а) І групу  

б) ІІ групу  

в) ІV групу  

г) 3 групу  
 

20. Установіть відповідність між: 

а) поле зору 

б) гострота зору 

в) акомодація ока 

г) короткозорість 
 

1) здатність ока розрізняти дві крапки роздільно 

2) здатність ока до ясного бачення різнорозміщених удаль предметів 

3) простір, видимий оком людини при фіксації погляду в одній точці 

4) порушення зору, за якого предмети чітко видно тільки зблизька 

 а б в г 

1  +   

2   +  

3 +    

4    + 

21. З якої тканини складаються м’язи внутрішніх органів: 
а) нервова; 
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б) сполучна; 

в) гладенька м’язова; 

г) посмугована м’язова 

22. Який гормон стимулює розщеплення глікогену печінки до глюкози?  
а) адреналін  

б) глюкагон  

в) інсулін  

г) тироксин  
 

23.Укажіть орган, який не належить до нервової системи  
а) гіпофіз  

б) міст  

в) гіпоталамус  

г) тимус  
 

24. Сприймати, проводити та аналізувати збудження здатна тканина:  

а) сполучна  

б) м’язова  

в) нервова  

г) епітеліальна  

25. Установіть відповідність між періодом споживання їжі та кількістю калорій і 

грамів їжі на кожний прийом: 

а) сніданок 

б) обід 

в) вечеря 
 

1) 1120 калорій (875 г) 

2) 640 калорій (500 г) 

3) 1440 калорій (1125 г) 
 

 а б в г 

1 +    

2   +  

3  +   

4     
 

26. Де всмоктуються поживні речовини в організмі:  

а) шлунку;  

б) тонкому кишечнику;  

в) товстому кишечнику; 

г) стравоході 
 

27. Чим еукаріотична клітина відрізняється від прокаріотичної: 

а) має нуклеоїд у вигляді кільця 

б) має сформоване ядро 

в) має клітинну стінку 

г) не здатна накопичувати поживні речовини 
 

28. Де знаходиться кортіїв орган? 

а) євстахієвій трубі 

б) барабаній перетинці 

в) середньому вусі 

г) півколових канальцях  
 

29. Установіть відповідність між системами організму людини та їх функціями 

а) дихальна 
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б) видільна 

в) кровоносна 

г) травна 
 

1) транспортування в організмі поживних речовин і газів  

2) перетравлення їжі і всмоктування продуктів розщеплення ліпідів, вуглеводів і білків 

3) виведення з організму води і надлишку солей, кінцевих продуктів обміну речовин 

4) газообмін між довкіллям і внутрішнім середовищем людини 

 а б в г 

1   +  

2    + 

3  +   

4 +    
 

30. Яке серце у людини: 

а) 2 камерне 

б) 3 камерне 

в) 4 камерне  

г) 1 камерне 
 

31. Який орган очищує кров, накопичує глікоген, виводить з крові зруйновані 

еритроцити: 
а) нирки; 

б) селезінка; 

в) печінка;  

г) підшлункова залоза. 
 

32. Установіть відповідність між типами нервової системи та їх характеристиками 

а) сильний, урівноважений, оптимально збудливий, швидкий 

б) сильний, урівноважений, повільний 

в) сильний, неврівноважений, підвищено збудливий, невтримний. 

г) слабкий, зі зниженою збудливістю. 
 

1) недостатність гальмівного процесу, добре виражена підкіркова діяльність сильно, не 

завжди контролюється корою; умовні рефлекси швидко вгасають; висока емоційна 

збудливістю, запальність; мова швидка, з окремими скрикуваннями 

2) умовні рефлекси утворюються повільно, вони нестійкі, мова вповільнена; легко 

гальмується; важке звикання до нових умов навчання і їх змін, швидка стомлюваність 

3) швидке утворення міцних умовних рефлексів; здатність до вироблення тонких 

диференціювань; безумовно-рефлекторна діяльність регулюється функціонально сильною 

корою; добре розвинена мова, з багатим словниковим запасом 

4) умовні зв'язки утворюються повільно; виражений контроль кори над безумовними 

рефлексами й емоціями; швидке оволодіння мовою; мовлення трохи вповільнене; 

активність під час виконання складних завдань. 

 а б в г 

1   +  

2    + 

3 +    

4  +   
 

33.  Установіть шлях проходження атмосферного повітря під час вдиху:  

а  бронхи 4 

 б  трахея 3 

 в гортань 2 

 г носоглотка 1 
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34. Які процеси проходять у ротовій порожнині організму: 
А розщеплення білків, жирів та вуглеводів 

Б механічна обробка їжі 

В розщеплення жирів  

Г всмоктування води. 
  

35. За участю нервової системи проходять реакції на подразники зовнішнього і 

внутрішнього середовища. Це - 

А рефлекси 

Б нервові імпульси  

В імунітет 

Г таксиси. 
 

 36. Установіть шлях формування відчуття в зоровому аналізаторі людини  

 а  зоровий нерв  2 

  б     потилична частка кори 

великих півкуль 

3 

  в сітківка 1 

  г зорове відчуття 4 

37. В результаті яких процесів виробляється природний активний імунітет: 

А перенесення хвороби 

 Б народження 

 В вакцинації 

 Г вводу сироватки 
 

38. Визначте послідовність передачі звукових коливань в органі слуху людини:  

 а слуховий центр 7 

 б слухові кісточки 2 

 в барабанна перетинка 1 

 г  слуховий нерв 6 

 д рідина завитка 4 

 е мембрана овального віконця 3 

 є основна мембрана 5 

39. Установіть послідовність  прорізування постійних зубів: 

 а ікло 4 

 б перший різець 2 

 в перший великий кутній 1 

 г перший малий кутній 3 
 

40. Установіть шлях руху їжі через травний тракт людини: 

 а шлунок 4 

 б ротова порожнина 1 

 в тонкий кишечник 5 

 г  стравохід 3 

д глотка 2 

е товстий кишечник 6 
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ДОДАТОК К 

                                   Ділова гра «Форум» 

Мета ділової гри: формування знань і вмінь щодо особливостей фізичного і 

психофізіологічного розвитку дітей з вадами розвитку. 

Обладнання: мультимедійний проектор, медіа-ресурси з теми (фільми, презентація 

«Спадкові хвороби дитини»), комп’ютери.  

Тема для обговорення: Чи варто народжувати невиліковно хвору дитину? 

Ролі для учасників ігри: лікар-генетик, лікар-педіатр, лікар-гінеколог, учителі, 

родина, друзі і сусіди вагітної жінки. 

Інформація для початку обговорення:  

Викладач: Сучасні методи пренатальної діагностики дозволяють дізнатися про 

патології розвитку плоду на ранніх термінах вагітності. Проте багато мам, навіть знаючи, 

що дитина народиться невиліковно хворим, відмовляються робити аборт. Ми не прагнемо 

їх засудити або виправдати, проте ця складна і важлива тема безумовно заслуговує уваги. 

Лікар-генетик: Синдром Дауна – це хромосомна патологія. У людей із синдромом 

Дауна 47 хромосом, у решти – 46. Одна з найпопулярніших гіпотез, чому це відбувається, 

– під час поділу хромосомного апарату порушується енергетичне забезпечення. 

Яйцеклітина й сперматозоїд, аби дозріти, повинні отримати половинний набір хромосом. 

Ділення хромосом – це енерговитратний механізм. Під впливом різних факторів може 

статися збій. Наприклад, у наших жінок після 35 років, а в розвинених країнах після 42, 

починається процес старіння організму. І енергетичне забезпечення може відбуватися 

неправильно. Але що саме спрацьовує кожного разу – визначити поки що не вдається. 

Дозвольте привести трохи статистики по синдрому Дауна. Шанс виявити під час 

планового скринінгу (УЗД, аналізи крові) ознаки синдрому у плоду до 22-го тижня 

розвитку складає від 60% до 90%. В Україні народжується із синдромом Дауна більше 400 

дітей на рік. У Росії в рік на світло з’являється 2,5 тисяч малюків з трисомією по 21-ій 

хромосомі. У 85% випадках батьки залишають таких дітей в пологовому будинку.  

Лікар-гінеколог: Більше 90% жінок, отримавши підтвердження діагнозу синдрому 

Дауна, йдуть на аборт. Але це дуже складна операція, яка має погані наслідки. Чому не 

наважуються перервати вагітність ті, кому генетичні дослідження точно підтвердили 

діагноз? Хтось не сприймає для себе вбивства ненародженої дитини. Хтось готовий 

любити довгожданого малюка будь-яким, яким би він не з’явився на світло. Хтось 

сподівається на диво. Ніхто, окрім самої жінки, не має права вирішувати, робити їй аборт 

або народжувати. Ніхто не має права змусити її написати відмову від тяжкохворої дитини 

або звалити на себе всі тяготи його виховання без гарантії успіху. І ніхто не сміє дорікати 

їй ні в одному з цих рішень. 

Лікар-педіатр:Дані цифри відносяться тільки до однієї хвороби, назва якої у всіх 

на слуху. Адже є ще діти з ДЦП, часто отриманим в результаті родової травми або 

недоношеності, діти з різними розладами аутистичного спектру, які далеко не завжди 

виявляються в перший рік життя малюка, діти з розумовою відсталістю і ще з безліччю 

дефектів фізичного і психічного розвитку. Але повернемося до синдрому Дауна, взятого 

за яскравий приклад, і подивимося на статистику під іншим кутом. 

Мінімум в 10% випадків проблема під час вагітності залишається непоміченою. 

Заспокоєні псевдонегативними результатами батьки не роблять поглиблені обстеження, і 

патологія виявляється вже на пізніх термінах або після пологів. І тоді вже доводиться 

вибирати не між абортом і збереженням вагітності, а між вихованням хворої дитини, його 

лікуванням і відмовою від малюка. Небагато знаходять в собі сили відмовитися від 

більшості планів і надій і фактично присвятити життя реабілітації інваліда в суспільстві, 

яке інвалідів не приймає.  

Сусіди вагітної жінки:«Та хай народжують і виховують, кого хочуть, тільки 
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подалі від мене і моїх дітей!» – прозвучить з усіх боків. – «Я маю право не слухати їх 

крики і не милуватися на слини і соплі в кафе, на вулиці, в метро. І взагалі, вони 

непередбачувані – раптом кинуться?» Охочих відправити до резервації або хоч би в 

закриті інтернати дітей з ментальними розладами або не відповідних якимсь естетичним 

нормам, на жаль, дуже багато. І якщо на вулиці вони зазвичай тільки гидливо косяться, 

відводять з майданчика своїх малюків або просто пересідають подалі, то в Інтернеті 

дозволяють собі виражають незадоволеність дуже і дуже голосно. 

Фахівець з інклюзивної освіти: Наше завдання – прийняти таку дитину в сім’ю та 

суспільство. Кілька років тому в Києві з 28 новонароджених із синдромом Дауна в 

родинах залишалися тільки троє. Зараз ситуація краща. Торік уже дев’ять малюків 

залишилися. Але статистика все одно страшна.  

В Україні, як і в усьому світі, із синдромом Дауна з’являється один на 900 

новонароджених. Ця цифра стала, навряд чи буде рости з роками. У країні в середньому 

це – більше 400 дітей на рік. 

Питання студентів: 

Коли і як хворобу можна діагностувати?  
Лікар-гінеколог: Поки що неможливо виявити схильність до народження дитини із 

синдромом Дауна до вагітності. Із 11-12 тижня строку проводять скрінінг, який показує, 

чи є підозра на хромосомну патологію, в зокрема й на синдром Дауна. Паралельно 

роблять УЗД, де вимірюють ширину носової кістки, ширину шийної складки та інші 

параметри плоду. Вивчаються попередні вагітності. А потім лікар-генетик за допомогою 

комп'ютерної програми підсумовує дані, розраховує ризики. Якщо вони високі, за жінкою 

спостерігають до 18-20 тижня вагітності й потім повторюють дослідження. Якщо 

попередні результати підтвердилися, їй рекомендують провести інвазивну пренатальну 

діагностику, яка 100-відсотково показує, чи є в дитини відхилення в хромосомному 

наборі. Але ця процедура на ранніх строках у 12-15 відсотках випадків може спровокувати 

переривання вагітності. На пізніх – амнеоніти, тобто запалення навколоплідних вод. Тому 

жінка повинна визначитися, чи готова до таких ризиків і чи перериватиме вагітність, якщо 

аналізи підтвердять хворобу. 

Чим ці діти при народженні відрізняються від здорових? 
Лікар-педіатр: Раніше такі дітки народжувалися доношеними, але з малою вагою. 

Зараз вагітні добре харчуються, тому ця ознака відходить на другий план. Вони дуже 

в’ялі, пізніше починають тримати голову, сідати, ходити, говорити. Буває вроджений 

порок серця. Із зовнішніх ознак – монголоїдний розріз очей, обличчя округлої форми з 

плоским переніссям, рука неправильної форми, широка потилиця. Діагноз 

підтверджується переважно на сьомий – десятий день життя. 

Такі діти вимагають сильної соціальної підтримки і любові. З ними повинні 

працювати психологи. Потрібні групи, де їх будуть адаптувати до життя в суспільстві. 

Вони мають ходити у звичайні дитячі садочки, школи, працювати. Батькам треба 

розвивати таких дітей, виявляти їхні таланти. Вони дуже гнучкі, тому можуть успішно 

виступати на параолімпійських іграх із гімнастики. Гарно малюють, мають чудове 

відчуття кольорів. Або можуть стати, наприклад, прекрасними садівниками. 

Як довго вони живуть? 
Лікар-генетик: Процес старіння в людей із синдромом Дауна настає раніше, у 

середньому доживають до 50 років. Зайва хромосома впливає на процес кровотворення, 

тому з віком може з’явитися рак крові. Також погіршуються ментальні процеси – розум, 

мовлення. 

Фахівець з інклюзивної освіти: Зазначимо, що на сьогодні в Україні немає 

спеціальної державної програми, яка б надавала фінансову підтримку дітям з синдромом 

Дауна та сприяла б їх адаптації у суспільстві. Втім, працює Всеукраїнська благодійна 

організація «Даун Синдром», яка посприяла відкриттю у Києві 3 спеціалізованих класів та 
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13 інклюзивних груп, де діти з цією хворобою мають можливість здобувати середню 

освіту. 

Які спадкові захворювання впливають на розвиток дитини? 
Лікар-генетик: Спадкові захворювання становлять близько 3/4 уроджених. Серед 

загальної захворюваності населення спадкова становить 15-25%. Тепер відомо близько 

3500 спадкових захворювань і їх кількість зростає. 

Спадкові захворювання і захворювання із спадковою схильністю є основною 

причиною смертності, особливо в економічно розвинутих країнах. На підставі великого 

статистичного матеріалу встановлено, що через генетичні порушення 1 із 130 зародків 

гине вже в перші дні, 25 % припиняють своє існування на пізніших строках вагітності. 

40 % дитячої смертності зумовлено спадковими дефектами, 5-12 % новонароджених 

мають природжені генетичні дефекти, які зумовлені дефектом хромосом або мутаціями 

окремих генів. Кожна людина має 5-10 потенціальне шкідливих генів, які передаються 

нащадкам разом з нормальними генами. Якщо припустити, що кожна хвороба зумовлена 

порушенням функції кількох генів, то можна вважати, що у кожної людини близько 1 % 

генів зачеплена мутацією. 
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ДОДАТОК Л 

Приклади карток-«сорбонок» для прискореного навчання фахової 

термінології 

 

Назва Зображення Визначення 

Гіпофіз 

 

Гіпофіз – це ендокринна 

залоза в організмі людини, яка 

розташовується в підставі 

головного мозку, лежить в 

невеликій порожнини. 

Розміром гіпофіз приблизно з 

горошину, важить 0.5 г, не є 

частиною головного мозку.  

Епіфіз 

 

Епіфіз - (шишкоподібна 

ендокринна залоза), яка 

синтезує гормон мелатонін, 

секреція якого залежить від 

подразнення фоторецепторів 

сітківки ока світлом. 

 

https://www.google.com.ua/imgres?imgurl=http://anatomy_atlas.academic.ru/pictures/anatomy_atlas/ac1/260.jpg&imgrefurl=http://anatomy_atlas.academic.ru/1856/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7_(hipophysis)._%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0&h=275&w=300&tbnid=6EtW7jn_EzSVbM:&docid=DFyjxbFb2xjE2M&ei=9LfQVszuPMONsAG11IKYCQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwjMuNjXpJbLAhXDBiwKHTWqAJMQMwg2KAIwAg
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3gt6qo5bLAhWjCJoKHVEhCSsQjRwIBw&url=http://kineziolog.bodhy.ru/content/epifiz&psig=AFQjCNFdC_9t20bxgo7NG8zTtALJW5WoiA&ust=1456605192058994
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ДОДАТОК М 

Електронний навчальний ресурс «Mozaik» 

За допомогою багатогранних ілюстраційних, анімаційних і цікавих презентаційних 

можливостей mozaBook, вчитель може урізноманітнити інструментальні можливості 

уроків. Кількома простими кроками вчителі зможуть створювати зошити та 

інтерактивні цифрові версії використовуваних ними підручників. Вбудована медіатека 

містить створені художниками, згруповані за темами і навчальними предметами 

зображення з розміром, який можна вільно змінювати. 
Режим доступу: https://www.mozaweb.com/uk/index.php 

 
 

Навчальний мультфільм «Як працює серце» 

 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=ZB5Ca5iwz94 

Мультфільм «Для чого чистити зуби?» 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB5Ca5iwz94
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Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=y5xNGzLGQ-Y 

Пізнавальний фільм «Планета клітин» 

 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oxJ57VPj1iU 

 

Пізнавальний мультфільм «Скелет і кістки людини» 

https://www.youtube.com/watch?v=y5xNGzLGQ-Y
https://www.youtube.com/watch?v=oxJ57VPj1iU
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Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=pEvzJDW--vc 

https://www.youtube.com/watch?v=pEvzJDW--vc
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Пізнавальний мультфільм «Як правильно сидіти за столом» 

 
 

 

 

Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=w2QcqWAwbN4  

https://www.youtube.com/watch?v=w2QcqWAwbN4
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Мультик про Настуню і комп'ютер 

 

 

 

Режим доступу:https://www.youtube.com/watch?v=ypVAqanYe-g 
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ДОДАТОК Н 

 

ЕЛЕКТРОННИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зошит для самостійної роботи з дисципліни: 

«Анатомія та фізіології людини». – Режим 

доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=5

45 

 

Анатомія та фізіологія людини. Практикум». 

– Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book

=541 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=545
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=545
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СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ З ПРЕДМЕТУ «Анатомія 

та фізіології людини». – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=543 

 

Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Анатомія та фізіології людини». – Режим 

доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book

=544 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=543
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=544
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=544
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Наочний матеріал з анатомії та 

фізіології людини. – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbo

ok&book=546 

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ З АНАТОМІЇ ТА 

ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ. – Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book

=542 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=546
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=542
http://lib.ues.by/index.php?view=viewbook&book=542
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Методичні матеріали. – Режим 

доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbo

ok&book=548 

Кросворди до систем організму. – 

Режим доступу: 

http://lib.ues.by/index.php?view=viewbo

ok&book=547 
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ДОДАТОК П 

Таблиця 1 

Результати анкетування для студентів щодо навчання анатомії та фізіології  
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Чи маєте Ви 

проблеми при 

вивченні 

анатомії і 

фізіології 

людини 

так, маю 74 76 74 75 75 74 76 75 

ні, не маю 21 20 21 20 21 21 20,5 20 

не можу 

відповісти 

6 4 5 5 4 5 3,5 5 

Труднощі у 

навчанні 

анатомії і 

фізіології 

пов’язані з 

значною 

кількістю 

нових понять  

56 55 54 50 52 53 51 52 

відсутністю 

якісних 

зображень 

органів та 

тканин 

34 36 35 37 36 36 36 36 
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Продовження Таблиці 1 

 
не можу 

відповісти 

10 9 11 13 12 11 13 12 

Ви вивчаєте 

анатомію і 

фізіологію 

щоб 

скласти 

іспит 

56 55 57 57 55 56 57 57 

мені цікаво 12 11 13 12 12 11 12 12 

щоб у 

майбутньом

у стати 

гарним 

учителем 

8 7 7 8 8 7 7 8 

не можу 

відповісти 

12 13 13 13 14 13 15 13 

щось інше 12 14 10 10 11 11 12 10 

Яким формам 

контролю Ви 

віддаєте 

перевагу? 

тести 13 11 12 12 12 13 11 12 

відповідь 

біля дошки 

19 20 18 18 20 18 19 18 

бесіда з 

викладачем  

19 21 20 20 21 19 20 20 

важко 

відповісти 

22 23 24 22 21 24 23 23 

інше 27 25 26 28 26 26 27 27 
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Продовження Таблиці 1 

Що Вам 

подобається 

при вивченні 

анатомії і 

фізіології? 

розв’язування 

ситуаційних 

задач 

11 12 11 13 13 11 12 12 

демонстрація 

фізіологічних 

дослідів, 

анатомічного 

матеріалу 

17 16 15 16 18 15 17 16 

перегляд 

відеофільмів з 

фізіології 

дитини 

34 31 32 33 32 31 32 32 

самостійне 

вивчення 

нового 

матеріалу 

6 9 10 7 8 8 9 8 

важко 

відповісти 

12 11 13 14 13 14 13 13 

інше 20 19 19 17 16 21 17 19 
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Таблиця 2 

Рівень сформованості компетентності майбутніх учителів ПШк із анатомії та фізіології людини за результатами 

анкетування (мотиваційний компонент), тестування студентів (когнітивний, діяльнісний та мотиваційний 

компоненти) (на початку експерименту) 
 

Компоненти  

компетентності 

Рівні сформованості (%) 

базовий репродуктивний продуктивний творчий 

Когнітивний  53,02 21,18 19,5 6,3 

Діяльнісний  19,6 70,7 6,5 3,2 

Мотиваційний  7,35 48,53 41,18 2,94 
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Таблиця 3 

Результати статистичного опрацювання виконання тестових завдань студентами КГ та ЕГ  

 

№ Питання тесту 

Правильна відповідь (%) 

КГ ЕГ 

Н
а 
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ц
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Н
а 
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о
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у

 

Н
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р
и

к
ін

ц
і 

1.  Анатомія – це наука, що вивчає 8 56 10 92 

2.  Фізіологія – це наука, що вивчає: 13 45 12 65 

3.  Науку, що вивчає будову і функції клітин, називають 24 43 24 67 

4.  Науку, що вивчає будову і функції тканин, називають 41 48 45 56 

5.  Частина тіла, яка має певні форму, будову, функцію і займає певне місце в організмі, 

називається 

49 63 56 
72 

6.  Які неорганічні сполуки є у клітині? 30 39 33 56 

7.  Які органічні сполуки є у клітині? 36 34 34 56 

8.  У клітині вода виконує функції 36 56 37 78 

9.  Органічні речовини, що беруть участь у збереженні, передачі та реалізації спадкової 

інформації, – це 

17 38 17 45 

10.  За хімічною природою ферменти – це: 27 39 26 49 

11.  Посмугована м’язова тканина забезпечує: 28 57 27 74 

12.  Органели, що виконують функцію травної системи клітини, – це: 16 19 15 45 

13.  Серцевий м’яз утворений: 27 39 28 73 

14.  Нервова тканина утворена: 36 45 35 58 

15.  Різновидом якої тканини є хрящова тканина? 56 58 57 86 
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Продовження Таблиці 2 

16.  Які речовини додають міцності кістковій тканині? 26 40 25 45 

17.  Непосмугована м’язова тканина забезпечує: 28 49 29 67 

18.  Характерними особливостями ферментів є: 24 49 23 56 

19.  Біологічно активними речовинами є: 25 58 27 75 

20.  Мозкова речовина, яка складається з тіл рухових і вставних нейронів, – ц 36 67 35 61 

21.  Сталість внутрішнього середовища організму – це: 26 49 25 68 

22.  Короткі відростки нейрона називаються: 40 66 41 91 

23.  Кінцеві структури чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення і 

перетворюють його енергію на нервовий імпульс, – це 

36 56 35 74 

24.  Нерви – це: 44 87 45 89 

25.  Як називаються нейрони, які сприймають і передають інформацію? 37 46 38 57 

26.  Відділи стовбура головного мозку: 34 58 33 62 

27.  Залози змішаної секреції – це: 49 57 48 71 

28.  Підшлункова залоза виробляє:  35 49 36 65 

29.  Ендокринна регуляція, порівняно з нервовою, впливає на фізіологічні процеси:  48 78 47 88 

30.  Кількість пар спинномозкових нервів у людини: 27 27 28 39 

31.  Сіра речовина в спинному мозку утворена: 47 59 47 78 

32.  Аксони утворюють у нервовій системі: 44 49 43 56 

33.  Яка залоза внутрішньої секреції регулює більшість гормональних процесів організму 

людини? 

38 49 39 67 

34.  Проміжний мозок складається з: 55 59 51 62 

35.  Вегетативна нервова система іннервує: 35 32 34 81 

36.  Які ознаки характеризують будову і функції спинного мозку? 29 59 28 85 

37.  Ознаки, характерні для гуморальної регуляції: 35 45 37 59 

38.  Довгастий мозок містить центри, що регулюють: 30 71 31 78 

39.  Які функції виконує опорно-рухова система? 38 59 39 74 
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Продовження Таблиці 2 

40.  Знижена рухова активність людини називається: 40 48 38 59 

41.  Основна органічна речовина кістки називається: 57 70 56 77 

42.  Бокові викривлення хребта називаються: 36 69 37 87 

43.  Сполучнотканинна оболонка, якою зверху вкритий м’яз, називається: 47 59 47 70 

44.  До якої тканини належить кров? 48 59 49 65 

45.  До міжклітинної речовини крові належить: 44 48 45 67 

46.  Кров в організмі людини виконує функції: 48 49 47 56 

47.  Гній, що утворюється при запальних процесах, – це скупчення загиблих: 68 78 67 92 

48.  Який імунітет утворюється у людини після перенесених захворювань, таких як кір, 

вітряна віспа? 

57 67 56 
79 

49.  Формені елементи крові утворюються у: 30 49 31 69 

50.  Сполучнотканинна оболонка легенів – це: 36 61 35 77 

51.  Середнє значення 36,42 53,08 36,56 68.36 
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ДОДАТОК Р 

Приклади творчих завдань для визначення сформованості 

когнітивного компоненту  компетентності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі навчання анатомії та фізіології людини 

 
1. Намалюйте схему будови рослинної клітини і позначте її складові частини і 

органели. 

Намалюйте загальну схему будови клітини людського організму і позначте її складові 

частини. 

Порівняйте будову клітин рослинного і людського організмів. Що у них спільного і чим 

вони відрізняються? Ознаки порівняння занесіть до табл. 

                                                     Таблиця  

Запитання для порівняння 

Клітини 

рослинного 

організму 

людського 

організму 

Що у них спільного?  

Чим вони відрізняються?   

 

Заповнить таблицю будови тканин 

Тканини 

Назва Функція та властивості 
Місце розміщення в 

організмі 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

  2. Фізичний розвиток – це стан морфологічних і функціональних властивостей і 

якостей, які лежать в основі визначення вікових особливостей, фізичної сили і 

витривалості організму. Показниками, що використовуються для оцінки фізичного 

розвитку дитини у різні періоди розвитку, є: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Показники фізичного розвитку можна отримати за допомогою антропометричних 

вимірювань. Опишіть як вони проводяться 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Фізичний розвиток може бути оцінений за допомогою різних методів: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оцініть індивідуальний фізичний розвиток, користуючись методом антропометричних 

індексів. 

Індекс - це відношення двох або кількох антропометричних ознак (зріст, маса, окружність 

грудної клітки та ін.) 
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1. Масо-ростовий індекс (індекс Кетле) – це 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

На кожен сантиметр зросту повинно припадати: 

- в молодшому шкільному віці 180 - 260 г (у дівчаток і хлопців майже однаковий 

показник); 

- в середньому шкільному віці 220 - 360 г (у дівчаток трохи вищий показник, ніж у 

хлопців); 

- в старшому шкільному віці 325 - 375 г у дівчат, 350 - 400 г у хлопців; 

- у жінок - 325 - 375 г, у чоловіків - 350 - 400 г. 

Зробіть обчислення: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Проаналізуйте, за рахунок чого збільшилася маса 

 

2. Росто-масовий індекс (у кг) визначається 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Зробіть висновок про: 

а)індивідуальний фізичний розвиток організму: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) значення антропометричних методів для визначення фізичного розвитку людини: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Втома — тимчасове зниження працездатності організму або органу внаслідок 

інтенсивної або тривалої роботи, яке виявляється в зниженні кількісних і якісних 

показників роботи і погіршенні координації робочих функцій. Суб'єктивною ознакою 

втоми є відчуття стомленості, яке переживається людиною як своєрідний психічний стан. 

Його компонентами є: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

До об'єктивних критеріїв втоми відносяться: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зрушення в психічній сфері внаслідок втоми виявляються в: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Основною відмінністю втоми від перевтоми є 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Постава – це комплексне поняття про звичний положенні тіла невимушено, що 

стоїть. Постава визначається і регулюється рефлексами пози, і відображає не тільки 

фізичне, а й психічний стан людини, і є одним з основних показників здоров'я.  

Основне завдання постави: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Методики, що дозволяють визначити поставу людини: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Нормальна або гарна постава характеризується: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Які причини спричиняють вади постави? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Як впливає неправильна постава на організм дитини? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 Які заходи запобігають утворенню неправильної постави?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  5. Плоскостопість – це стан, при якому у людини деформується стопа, 

при цьому її зведення знижуються. В наслідок такої деформації втрачаються ресорні і 

амортизуючи функції стопи. 

Плоскостопість дає такі вади: 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Визначити плоскостопість у дитини допоможуть наступні методи: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Загальні ознаки наявності плоскостопості: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Зовнішні ознаки плоскостопості: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Які зміни відбуваються в організмі людини при плоскостопості? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Перечисліть заходи які поможуть запобігти формуванню плоскостопості? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Розробіть завдання школярам для запобігання формуванню плоскостопості. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Пульс – це поштовхоподібне коливання стінок кровоносних судин, зумовлене 

виштовхуванням крові із шлуночків серця. Пульс прощупується там, де 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

За пульсом можна характеризувати серцеву діяльність. 

Частота пульсу це: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Що таке тривалість одного серцевого 

циклу________________________________________________________________________

http://ua-referat.com/Гарна
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_____________________________________________________________________________ 

У дорослої людини частота скорочень серця _______________ ударів на хвилину, а 

серцевий цикл _______________. Серцевий цикл складається із: 

_____________________________________________________________________________  

 

  7. Основний обмін (ОО) це: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Загальним обміном (ЗО) називається: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Опишіть визначення основного обміну (ОО): 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Складіть добовий раціон, користуючись таблицею складу харчових продуктів та їх 

калорійністю, і оформіть у вигляді таблиці. 

 

Добовий харчовий раціон 

Продукти Кількість, г Білки, г Жири, г Вуглеводи, г Калорійність 

      

      

 

Після того, як складено добовий раціон, складіть меню при чотириразовому харчування 

так, щоб на перший сніданок припадало 25% добового раціону, на другий сніданок - 15%, 

на обід - 45%, на вечерю - 15%. Результати оформіть у табл.                                             

Індивідуальний добовий харчовий раціон 

Режим 

харчування 

Назва 

продуктів 

Маса 

продуктів(г) 

Енергетична 

цінність 

(кДж) 

Вміст у продуктах 

білки, г жири, г 
вуглево

ди, г 

Перший 

сніданок 

25% 

      

      

      

Другий 

сніданок 

15% 

      

      

      

Обід 

45% 

      

      

      

Вечеря 

15% 

      

      

      

      

Загальна 

кількість 
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ДОДАТОК С 

 

Базові компетентності вчителя початкової школи 
 

професійно-педагогічна 

компетентність 

  

- обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з 

педагогіки, психології, методик, інноватики для створення освітньо-

розвивального середовища, що сприяє цілісному індивідуально-

особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку; 

- здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої 

педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних 

орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів початкової школи. 

соціально-громадянська 

компетентність 

  

- розуміння сутності громадянського суспільства; 

- володіння знаннями про права і свободи людини; 

- усвідомлення глобальних (зокрема й екологічних) проблем людства і 

можливостей власної участі у їх розв’язанні; 

- усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності; 

- вміння визначати проблемні питання у соціокультурній, професійній 

сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх розв’язання; 

- навички ефективної та конструктивної участі в цивілізаційному 

суспільному розвитку; 

- здатність до ефективної командної роботи; 

- вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи 

компромісів. 

загальнокультурна 

компетентність 

  

- здатність розуміти твори мистецтва, формувати власні мистецькі смаки, 

самостійно виражати ідеї, досвід та почуття за допомогою мистецтва; 

- усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого 

ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших 

мовно-комунікативна 

компетентність 

- володіння системними знаннями про норми і типи педагогічного 

спілкування в процесі організації колективної та індивідуальної 

діяльності; 

- вміння вислуховувати, обстоювати власну позицію, використовуючи 

різні прийоми розміркувань та аргументації; 

- розвиненість культури професійного спілкування; 

- здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної 

комунікативної взаємодії (відповідних знань, вербальних і невербальних 

умінь і навичок залежно від комунікативно-діяльнісних ситуацій). 

психологічно-

фасилітативна 

компетентність 

-усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального 

здоров’я дитини; 

- здатність сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній 

індивідуалізації. 

підприємницька 

компетентність 

  

-вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя задля 

підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 

суспільства і держави. 

інформаційно-цифрова 

компетентність 

  

- здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати 

інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог 

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства. 
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ДОДАТОК Т 

 

Список публікацій здобувача Мондич О.В. за темою дисертації 

«Формування компетентності майбутніх учителів початкової школи з 

анатомії та фізіології людини» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та 

методика навчання (біологія). 

 
Наукові праці, в яких опубліковано основні результати дисертації 

 

1. Мондич О. В. Деякі аспекти формування предметної компетентності майбутнього 

вчителя початкових класів із анатомії та фізіології людини. Вісник Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: [зб. наук. праць] / 

редкол. : О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 

2015. Вип. 29. С. 284-287. 

2. Мондич О. В. Загальні підходи до формування предметної компетентності 

майбутніх учителів із анатомії та фізіології людини. Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школах : [зб. наук. пр.] / редкол.: Т. І. Сущенко 

(голов. ред.) та ін. Запоріжжя : КПУ, 2015. Вип. 43 (96). С. 243-251. 

3. Ярошенко О.Г., Мондич О. В. Концептуальні основи формування предметної 

компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі вивчення анатомії і 

фізіології [Електронний ресурс] «Intellectual Archive» 

&apos;Shiny World Corporation&apos (Canada). 2016. № 8. Режим доступу: 

http://intellectualarchive.com/?link=find#detail 

4. Мондич О. В. Методика формування предметної компетентності майбутніх 

учителів початкових класів з анатомії та фізіології людини. Оновлення змісту, форм та 

методів навчання і виховання в закладах освіти: [зб. наук. пр.] / Наук. зап. Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-ту / редкол.: В. В. Вербець, М. С. Янцур, І. Д. Бех та ін. Рівне : РДГУ, 2017. 

Вип.17 (60). С. 244-247. 

5. Мондич О. В. Особливості підготовки вчителів початкової школи до професійної 

діяльності у сучасних умовах. Проблеми освіти: [наук. зб.] / Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти МОН України. 2014. Випуск № 79. С. 102-106. 

6. Мондич О. В. Практикум з «Анатомії і фізіології з основами генетики». 

Практикум для студентів 1 курсу за спеціальністю 013 «Початкова освіта». Ізмаїл: ІДГУ, 

2016. 124 с. 

7. Мондич О. В. Формирование предметной компетентности будущих 
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http://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/356/294 (дата обращения: 02.11.2017). 

(наукометрична база Google Академія.CiteFactor). 

8. Мондич О. В. Формування природничо-наукової компетентності майбутніх 
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школи: методологія, теорія, технології». Т.2. С. 273-278.. 
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людини у здоров’язбережувальній діяльності майбутнього вчителя початкових класів. 
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наук.-практ. конф., присвяч. 60-річчю пед. ф-ту Ізмаїльського держ. гуманіт. ун-ту. Ізмаїл: 

РВВ ІДГУ, 2016. Т. 2. С. 56-59. 

2. Мондич О. В. До проблеми формування природничо-наукової компетентності 
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підготовці вчителів початкових класів. Проблеми, методи й наукові технології сучасної 

біологічної науки та методики її викладання:  матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 
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200-204. 
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глобалізації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 29 черв. 2016 р.]. Київ: Центр 

наукових публікацій, 2016. Ч. І. С.57-61. 

5. Мондич О. В. Предметна компетентність з анатомії і фізіології людини як 

значима складова здоров’язбережувальної діяльності майбутнього вчителя початкових 

класів. Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 120 річниці з дня 
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людини учителя початкових класів у процесі освіти і виховання молодших школярів. 

Актуальні проблеми професійного розвитку фахівців соціономічної сфери в системі 
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ДОДАТОК У 
 

Відомості про апробацію результатів дисертації Мондич Оксани Валентинівни за 

темою дисертації «Формування компетентності майбутніх учителів початкової 

школи з анатомії та фізіології людини» зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика 

навчання (біологія)  

  

Масові науково-практичні заходи міжнародного рівня: 

1. V міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка вищої школи: 

методологія, теорія, технології» (Україна, м. Переяслав-Хмельницький, 13-15 жовтня 2011 

р.). Форма участі – публікація статті на тему: «Сутність біологічної компетенції 

майбутніх учителів початкових класів». 

2. II міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна співпраця в освіті в 

умовах глобалізації» (Україна, м. Алушта, 19-22 вересня  2013). Форма участі – 

дистанційна. 

3. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 60-річчю педагогічного 

факультету Ізмаїльського державного гуманітарного університету «Дунайські наукові 

читання: духовно-творча константа особливості» (Україна, м. Ізмаїл, 15-17 жовтня, 2015 

р.). Форма участі – очна та публікація тез на тему: «До проблеми ролі предметної 

компетентності в анатомії і фізіології людини у здоров’язбережувальній діяльності 

майбутнього вчителя початкових класів». 

4. ІІ міжнародна науково-практична конференція «Наука і сучасність: виклики 

глобалізації» (Україна, м. Київ, 29 червня 2016 р.). Форма участі – публікація тез на тему: 

«Модель формування предметної компетентності майбутніх вчителів початкових класів 

в процесі вивчення анатомії і фізіології».  

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійного 

розвитку фахівців соціономічної сфери в системі неперервної освіти» (Україна, м. Ізмаїл, 

14 квітня 2017 р.). Форма участі – публікація тез на тему: «Реалізація предметної 

компетентності з анатомії і фізіології людини учителя початкових класів у процесі 

освіти і виховання молодших школярів».  

6. Міжнародна наукова конференція «Гуманітарна парадигма як стратегія 

інноваційного розвитку освіти» (Україна, м. Рівне, 16-17 червня 2017 р.). Форма участі – 

публікація статті на тему: «Методика формування предметної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів з анатомії та фізіології людини».  

Масові науково-практичні заходи всеукраїнського рівня: 

7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми, методи й наукові 

технології сучасної біологічної науки та методики її викладання» (Україна, м. Рівне, 25-26 

жовтня 2012 р.). Форма участі – публікація тез на тему: «Місце і значення біологічних 

дисциплін у фаховій підготовці вчителів початкових класів». 

8. XII Всеукраинская научно-практическая конференция. Январские педагогические 

чтения (Україна, м. Симферополь, 30 січня 2014 р.). Форма участі – публікація тез на 

тему: «До проблеми формування природничо-наукової компетентності майбутніх 

учителів початкової школи». 

9. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 

присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна «Дискурс 

здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія» (Україна, м. Вінниця, 

16-17 вересня 2016 р.) Форма участі – публікація тез на тему: «Предметна 

компетентність з анатомії і фізіології людини як значима складова 

здоров’язбережувальної діяльності майбутнього вчителя початкових класів». 
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10. VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Освіта і здоров’я» (Україна, м. Суми, 27-28 квітня 2017 р.). Форма участі – дистанційна. 
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