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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТ-

НОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ  

 

У статті розкрито сутність поняття «умова» та охарактеризовано зміст поняття «педагогічні умови». 

На основі узагальнення існуючих наукових підходів подано розуміння педагогічних умов формування професійно-

термінологічної компетентності майбутніх вчителів біології в ході фахової підготовки. Визначено та обґрун-

товано основні педагогічні умови формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх вчителів 

біології: створення мотиваційно-навчального середовища для опанування фаховою термінологією засобами нав-

чальних інновацій; залучення майбутніх фахівців до формування професійно-термінологічної компетентності 

через різні форми аудиторної і позааудиторної роботи з вивчення фахових дисциплін; організація освітньо-роз-

вивального середовища, що сприяє індивідуалізації та творчо-продуктивній комунікативній діяльності, діагнос-

тиці та корекції рівнів сформованості системи та компонентів професійно-термінологічної компетентності 

майбутніх вчителів біології. 
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біології, активні методи навчання. 

 

Вступ  

Сучасна система вищої педагогічної освіти спря-

мована на підготовку вчителів, які мають високий рі-

вень теоретичних знань за фахом та практичні навички 

організації навчального процесу, що неможливе без 

усталеного розуміння та використання терміносистеми 

за фахом. Ефективність професійно-термінологічної 

підготовки майбутніх вчителів, які мають впевнено по-

слуговуватись біологічною термінологією, залежить 

від визначених, чітко сформульованих і реалізованих 

педагогічних умов. Ця проблема була предметом дос-

лідження багатьох науковців.  

Одним із аспектів сучасних педагогічних дослі-

джень з проблем підвищення ефективності освітнього 

процесу є виявлення, обґрунтування та перевірка педа-

гогічних умов, які забезпечують успішність здійснюва-

ної діяльності. Труднощі з вирішенням даного за-

вдання можуть бути зумовлені такими причинами:      

1) однобічним розумінням сутності поняття «умови»; 

2) невизначення педагогічних умов; 3) нечітке розу-

міння спрямованості педагогічних умов; 4) слабка об-

ґрунтованість вибору чітко визначених педагогічних 

умов тощо.  

Аналіз досліджень  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свід-

чить, що проблема професійної підготовки майбутніх 

фахівців досить ґрунтовно досліджена на рівні загаль-

них положень педагогіки, психології і дидактики. Ана-

ліз останніх дисертаційних досліджень показав, що пи-

тання професійної компетентності майбутнього спеці-

аліста продовжує бути актуальним, дослідження ве-

дуться у таких напрямках: проблема професійної (фа-

хової) компетентності, аналітичної, інформаційної та 

інформаційно-аналітичної компетентності, комуніка-

тивної та мовно-комунікативної, професійно-комуні-

кативної, професійно-педагогічної та професійно прак-

тичної компетентності, а також досліджуються про-

блеми формування базових компетентностей, валеоло-

гічної, графічної, громадянської, дидиктичної, еконо-

мічної, етичної, конфліктологічної, культурологічної 

полікультурної, правової та інших компетентностей 

майбутнього спеціаліста. Проблему формування про-

фесійно-термінологічної компетентності розробляли: 

стосовно майбутніх бакалаврів економіки (І. Власюк, 

2015), студентів вищих аграрних закладів (Л. Вікто-

рова, 2009).  

Проте, поза увагою дослідників залишилася про-

блема виявлення й обґрунтування педагогічних умов 

формування професійно-термінологічної компетент-

ності майбутніх вчителів біології процесі фахової під-

готовки. 

Мета і завдання 

Метою роботи є виявлення комплексу педагогіч-

них умов становлення професійно-термінологічної 

компетентності майбутнього вчителя біології у ході 

фахового навчання. 

Завдання:  

1) з’ясувати сутність понять «умови» та «педаго-

гічні умови». 
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2) сформулювати основні педагогічні умови     

формування професійно-термінологічної компетент-

ності майбутнього вчителя біології. 

Методи дослідження 

Для розв’язання завдань дослідження викорис-

тано теоретичні методи: аналіз і систематизація психо-

лого-педагогічної літератури з метою визначення 

стану і теоретичного обґрунтування проблеми форму-

вання професійно-термінологічної компетентності 

майбутнього вчителя біології.  

Результати дослідження та їх обговорення 

Вивчаючи проблематику формування профе-

сійно-термінологічної компетентності майбутніх вчи-

телів біології в ході фахової підготовки, можна ска-

зати, що однією з головних характеристик процесу фо-

рмування професійно-термінологічної компетентно-

сті, котра спроможна значно покращити їх станов-

лення, є реалізація певних педагогічних умов.  

Зупинимось на визначенні термінів «умова» та 

«педагогічна умова». Аналіз філософської та психо-

лого-педагогічної літератури виявив відсутність термі-

нологічної єдності щодо понять «умова», «педагогічна 

умова». 

У довідковій літературі «умова» розуміється як: 

1) обставина, від якої що-небудь залежить; 2) правила, 

встановлені в якійсь галузі життя, діяльності; 3) ситуа-

ція, в якій що-небудь відбувається; 4) середовище, в 

якому перебувають і без якого не можуть існувати пре-

дмети і явища; 5) основа, передумова для чого-небудь 

(Словний української мови). Таким чином, умова роз-

глядається як щось зовнішнє для предмета, що безпо-

середньо впливає на процес його формування та розви-

тку. 

В енциклопедичній літературі дається більш уза-

гальнене розуміння терміну «умова»  як то, «від чого 

залежить дещо інше, що робить можливим наявність 

речі, стану, процесу на відміну від причини, яка є логі-

чною умовою наслідку дії» і як «істотний компонент 

комплексу об’єктів, із наявності якого за необхідністю 

походить існування цього явища» (Войтко, 1982: 207). 

Тобто умова розглядається як комплекс об’єктів, що 

впливають на досліджуване явище.  

Аналіз поданих визначень дає змогу прийняти 

умову як обставину, що безпосередньо впливає на фо-

рмування та розвиток досліджуваного предмета. Філо-

софське трактування поняття «умова» пов’язується з 

кореляцією предмета з оточуючими його явищами, без 

яких він існувати не може: «те, від чого залежить щось 

інше (що зумовлюється)»; суттєвий компонент ком-

плексу об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), із наявно-

сті якого випливає існування даного явища, «ставлення 

предмета до явищ, що його оточують і без яких він не 

може існувати, тобто сукупність конкретних умов да-

ного явища створює середовище його перебігу, виник-

нення, існування та розвитку» (Степанов, 2001: 203).  

Поняття «умова» розглядається як сукупність 

об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, 

організаційних засобів його здійснення, коли забезпе-

чується успішне вирішення  завдання педагогічного 

спрямування (Виготський, 1991); зміст поняття розк-

ривається через сукупність внутрішніх і зовнішніх 

причин, які визначають психологічний розвиток лю-

дини, прискорюють або вповільнюють його, вплива-

ючи на процес розвитку, динаміку і кінцевий результат 

(Немов, 2005: 108). В педагогічній літературі умова 

трактується як сукупність змінних природних, соціаль-

них, зовнішніх і внутрішніх компонентів, які вплива-

ють на фізичний, моральний, психічний розвиток лю-

дини, її поведінку, виховання і навчання, формування 

особистості (Полонський, 2004: 114).  

Педагогічні умови розуміються як: 

– це середовище, обставини, в яких реалізу-

ються педагогічні чинники (Галузяк, 2007: 157). 

– система, складовими якої є певні норми, ме-

тоди, умови, ситуації, що об’єктивно склалися та є не-

обхідними для досягнення певної педагогічної мети 

(Пєхота та ін., 2003: 183).  

– становище, в якому компоненти навчального 

процесу представлені в найкращій взаємодії, що дає 

викладачеві змогу результативно працювати, керувати 

навчальним процесом, а тим, хто навчається – успішно 

працювати» (Нахаєва, 2016).  

Зокрема, педагогічними умовами формування 

професійної компетентності фахівців визначаються 

так: мотивування навчальної діяльності студентів; ро-

зробка дидактичного забезпечення аудиторного нав-

чання і самостійної роботи студентів на засадах компе-

тентнісного підходу (Фурман, 2012: 85). 

Слід відзначити, що результативність педагогіч-

них умов залежить від чіткості визначення структури 

методичного забезпечення відповідно до кінцевої 

мети, а також від реалізації взаємообумовленого ком-

плексу умов. На певних етапах умови можуть висту-

пати як результат, досягнутий у процесі їх реалізації. 

Дослідники зазначають, що умова – це сукупність 

об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів та об-

ставин, спрямованих на вирішення поставлених за-

вдань (Нахаєва, 2016). 

Аналіз визначень «педагогічні умови» дає змогу 

окреслити низку характерних ознак: 1) педагогічні 

умови є сукупністю заходів впливу і основою управ-

ління педагогічною системою (освітнім процесом або 

його складовими); 2) ефективність вирішення постав-

лених освітніх завдань забезпечують єдність та взаємо-

обумовленість педагогічних умов; 3) основною функ-

цією педагогічних умов є організація цілеспрямова-

ного, спланованого управління розвитком цілісного 

педагогічного процес; 4) сукупність педагогічних умов 

визначається з урахуванням структури процесу, що ре-

алізується (Нахаєва, 2016).  
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Під педагогічними умовами становлення профе-

сійно-термінологічної компетентності майбутніх 

вчителів біології розуміємо заходи, які впливатимуть 

на формування у студентів терміносистеми за фахом, 

тобто індивідуального активного термінологічного 

словника, що визначає успішність подальшої профе-

сійної діяльності педагога. 

Припускаємо, що формування професійно-термі-

нологічної компетентності майбутніх учителів біології 

в процесі фахової підготовки буде ефективним, якщо: 

здійснюється комплексний системний вплив на мотива-

ційно-потребнісну, комунікативно-діяльнісну та емо-

ційно-вольову сфери особистості студентів засобами 

навчальних інновацій; майбутніх фахівців поетапно за-

лучають до формування професійно-термінологічної 

компетентності через різні форми аудиторної і позаау-

диторної роботи з вивчення фахових дисциплін; орга-

нізовується освітньо-розвивальне середовище, що 

сприяє індивідуалізації та творчо-продуктивній комуні-

кативній діяльності, діагностиці та корекції рівнів сфор-

мованості системи та компонентів професійно-терміно-

логічної компетентності в майбутніх учителів біології.  

Погоджуємось з визначенням ієрархії оптималь-

них педагогічних умов, проведеним в ході комплекс-

ного аналізу Я. Нахаєвою (Нахаєва, 2016). Зважаючи, 

що для вчителя-біолога, аналогічно як і для лікаря, ла-

тинська мова є основою професійної термінологічної 

та понятійної мови, тому рівень підготовки компетен-

тного, грамотного фахівця обумовлений ступенем опа-

нування греко-латинською термінологією, умінням 

проводити семантико-етимологічний аналіз термінів.  

Обговорення  

Серед комплексу педагогічних умов реалізації 

професійно-термінологічної підготовки майбутніх 

вчителів біології можна виділити основні: 

1.Однією із визначальних умов є вплив на мотива-

ційно-потребнісну, комунікативно-діяльнісну та емо-

ційно-вольову сфери особистості студентів засобами 

навчальних інновацій, що передбачає створення моти-

ваційно-навчального середовища для опанування фа-

ховою термінологією. Реалізація цієї педагогічної 

умови передбачає використання різних методів та при-

йомів: проблемних питань, мозкового штурму, прогно-

зування, дискусій, методу рішень, квестів, виявлення 

правильних та помилкових тверджень, переплутаних 

логічних ланцюжків та ін., а також використання інте-

рактивного навчального матеріалу (відеозаписи, презе-

нтації, аудіо). Цікавими для студентів є презентації на-

вчального матеріалу з метою візуалізації та покра-

щення сприйняття. Дозволяє встановити рівень знань 

студентів, а також закцентувати на невідомих латинсь-

ких термінах (або груп термінів), їх етимології, основ-

них структурних терміноелементах. Результуючим є 

зростання інтересу та активності до опанування лати-

ною, розширення індивідуального пасивного та актив-

ного термінологічного словника. Ця педагогічна умова 

передбачає впровадження інтерактивних та іміта-

ційно-ігрових форм навчання з метою підвищення 

вмотивованості студентів щодо оволодіння фаховою 

термінологією. 

Інформаційні та інтерактивні методи спрямовані 

на розвиток критичного мислення та вмінь аналітико-

синтетичного аналізу термінів, тому здатні забезпе-

чити правильне розуміння та коректне використання 

фахової термінології в професійному письмовому та 

усному мовленні. 

Для комплексної реалізації цієї педагогічної 

умови гарно зарекомендував себе простий та ефектив-

ний метод «Складання ментальної карти (MindMap)» 

як один з методів технології розвитку критичного мис-

лення (спрощеним аналогом є метод Слів-хмар або те-

гів). Ментальна карта являє собою схематичне зобра-

ження за результатами системного опрацювання. Ре-

зультатом є діаграма з основними термінами, терміно-

елементами, номенами із зазначенням взаємозв’язків 

чи підпорядкувань, що існують між ними, або ж клю-

чового слова та гілок різного порядку. Дана візуаліза-

ція дозволяє виявити ієрархічні зв’язки між термінами, 

систематизувати та узагальнити, закріпити та провести 

контроль знань. 

2. Залучення майбутніх фахівців до формування 

професійно-термінологічної компетентності через рі-

зні форми аудиторної і позааудиторної роботи з ви-

вчення фахових дисциплін. Для майбутніх вчителів бі-

ології особливої актуальності набувають навчально-

польові практики, що дозволяють опрацювати та вдос-

коналити терміносистему за фахом. Основними засо-

бами опрацювання індивідуального активного термі-

нологічного словника студента виступають довідкові 

термінологічні, ілюстративні словники, науково-мето-

дичні комплекси та використання інформаційно-

комп’ютерних технологій, що дозволяють оптимізу-

вати процес оволодіння студентами новими біологіч-

ними поняттями. На сучасному етапі розвитку техно-

логій можливе застосування освітнього хмарного сере-

довища або платформи Moolde з метою організації са-

мостійної роботи студентів з опанування термінології 

за фахом. Зокрема, складання термінологічного слов-

ника, підбір відповідних ілюстрацій, складання звітів-

презентацій. Метою системного підходу впрова-

дження технології формування професійно-терміноло-

гічної компетентності майбутніх спеціалістів є станов-

лення фахової терміносистеми, опрацювання в писем-

ному та усному мовлені, при чому така діяльність має 

бути чітко спланована, послідовна та керована. 

3. Організація освітньо-розвивального середо-

вища, що сприяє індивідуалізації та творчо-продуктив-

ній комунікативній діяльності, діагностиці та корекції 

рівнів сформованості системи та компонентів профе-

сійно-термінологічної компетентності в майбутніх учи-

телів біології.  
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Результативність та ефективність формування 

професійно-термінологічної компетентності майбут-

нього вчителя біології забезпечується застосування 

інновацій інтерактивного характеру.  Інновація –  но-

вий підхід, створення якісно нового, використання ві-

домого в інших цілях, проявляючи творчість. Суть ін-

терактивного навчання полягає в тому, що навчальний 

процес відбувається за умови активної постійної взає-

модії - співнавчання, взаємонавчання (колективне, гру-

пове, навчання у співпраці). Організація інтерактив-

ного навчання передбачає моделювання проблемних, 

професійних ситуацій; використання рольових ігор; 

спільний аналіз та розв’язання проблем, метод «мозко-

вого штурму». Результуючим є формування професій-

них комунікативних навичок і вмінь, створення атмос-

фери співробітництва, а також розширення словнико-

вого запасу, перехід термінологічного словника з паси-

вного в активний стан. 

Висновки  

Таким чином, умова – це сукупність об’єктивних 

можливостей, змісту, форм, методів та обставин, спря-

мованих на вирішення поставлених завдань. Педагогі-

чні умови є основою цілеспрямованого та спланова-

ного управління освітнім процесом (або його складо-

вих), визначаються з урахуванням структури реалізо-

ваного процесу та є взаємообумовлюючими. 

Під педагогічними умовами становлення профе-

сійно-термінологічної компетентності майбутніх 

вчителів біології розуміємо заходи, які визначатимуть 

формування у студентів терміносистеми за фахом, 

тобто індивідуального активного термінологічного бі-

ологічного словника, який є основою успішності пода-

льшої професійної діяльності педагога. 

Припускаємо, що формування професійно-термі-

нологічної компетентності майбутніх вчителів біології 

в процесі фахової підготовки буде ефективним, якщо:  

– створюється мотиваційно-навчальне середо-

вище для опанування фаховою термінологією засо-

бами навчальних інновацій; 

– майбутні фахівці поетапно залучаються до фо-

рмування професійно-термінологічної компетентності 

через різні форми аудиторної і позааудиторної роботи 

з вивчення фахових дисциплін; 

– організовується освітньо-розвивальне середо-

вище, що сприяє індивідуалізації та творчо-продуктив-

ній комунікативній діяльності, діагностиці та корекції 

рівнів сформованості системи та компонентів профе-

сійно-термінологічної компетентності в майбутніх учи-

телів біології. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL AND TERMINOLOGICAL COMPETENCE OF 

THE FUTURE BIOLOGY TEACHER 

In the article essence of concept «condition» is exposed and maintenance of concept «pedagogical condition» is 

described. The generalization of existent scientific approaches the understanding of pedagogical terms of forming of 

professional and terminology competence of future biology teachers is given in the process of professional preparation. 

The main aspect of modern pedagogical research of the increasing the efficiency of the educational process problems is 

the identification, substantiation and verification of pedagogical conditions that ensure the success of the activity. The 

problem of identifying and substantiating the pedagogical conditions of professional and terminological competence of 

future biology teachers formation during professional training remained out of the attention of the researchers. The effec-

tive pedagogical conditions depend on the clearly determining the structure of methodological support in accordance with 

the ultimate goal, as well as on the implementation of an interdependent set of conditions. Considering that for the biology 

teacher, as well as for the doctor, Latin is the basis of professional and terminological competence. Thus, the level of 

training of specialist is conditioned by the degree of mastery of Greek-Latin terminology, ability to conduct semantic-

etymological analysis of terms. The basic pedagogical terms of forming of professional and terminology competence of 

future biology teachers are reasonable. The result is an increase interest and activity in mastering Latin, an expansion of 

individual passive and active vocabulary. This pedagogical condition implies the introduction of interactive, imitation and 

game forms of teaching in order to increase students' motivation to master professional terminology. The involvement of 

future specialists in the formation of professional and terminological competence through various forms of classroom-based 

and extracurricular work of professional disciplines study is carried out. The training and field practice will be especially 

relevant to develop and refine the profession term system of future biology teachers. The main means of developing the 

student’s individual and active terminological vocabulary are terminological, illustrative dictionaries, training and method-

ology complexes and the information and computer technologies. The organization of educational and development envi-

ronment that contributes to the individualization and creative and productive communication activity, diagnostics and cor-

rection of the levels of formation of the system and components of professional and terminological competence of future 

biology teachers. The result is the formation of professional communication skills and abilities, the creation of an atmosphere 

of cooperation, as well as the expansion of vocabulary, the transition of the terminological dictionary from the passive to the 

active state. 

Keywords: conditions, pedagogical conditions, professional and terminology competence, future biology teachers, 

competence, active methods of study. 
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