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Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням
проблеми формування готовності майбутніх учителів до організації
природоохоронної діяльності в початковій школі. У ході дослідження
проаналізовано екологічну політику України, визначено її вплив на процес
навчання у всіх ланках освітньої системи. Проаналізовано особливості
формування готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної
діяльності як в історії педагогічної думки, так і в сучасних закладах вищої
освіти.

Запропоновано

майбутніх

учителів

Обґрунтовано

визначення
до

структурні

поняття

організації
компоненти
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природоохоронної

діяльності».

(мотиваційний,

когнітивний,

діяльнісний, рефлексивний), визначено критерії (ціннісне усвідомлення своєї
майбутньої професійної діяльності, внутрішня мотивація до організації
природоохоронної діяльності у початковій школі, ґрунтовні знання з фахових
дисциплін, світоглядні уявлення про природне довкілля, здатність до
продуктивної

педагогічної

діяльності,

здатність

методично

грамотно

організовувати природоохоронну діяльність у початковій школі здатність творчо
організовувати навчання молодших школярів, рефлексивний аналіз своєї
педагогічної діяльності), до кожного критерію дібрано низку показників та
визначено рівні (початковий, середній, достатній, високий) сформованості
готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності в початковій
школі.
Результати, отримані в ході констатувального етапу педагогічного
експерименту, завдяки застосуванню дібраного та адаптованого комплексу

діагностичного

інструментарію,

відповідних

методів

дослідження,

засвідчили, що рівень підготовки майбутніх учителів початкової школи є
недостатнім для успішної організації природоохоронної діяльності в
початковій школі.
Визначено педагогічні умови, що сприяють формуванню готовності
майбутніх учителів початкової школи до організації природоохоронної
діяльності в початковій школі: забезпечення взаємозв’язку пріоритетних
напрямів природоохоронної діяльності та освітнього процесу в закладі вищої
освіти; використання ідей STREAM-освіти в роботі з майбутніми вчителями;
оволодіння методикою організації природоохоронної діяльності в початковій
школі; залучення студентів до роботи у науково-дослідницькій лабораторії з
методики викладання природничої освітньої галузі.
На основі педагогічних умов запропоновано систему формування
готовності майбутніх учителів до природоохоронної діяльності в початковій
школі. Система складається із чотирьох змістових блоків: цільового, мета
якого

–

формування

природоохоронної

готовності

діяльності

в

майбутніх

учителів

початковій

школі;

до

організації
теоретико-

методологічного (наукові підходи: системний, діяльнісний, середовищний,
компетентнісний,

міжпредметної

інтеграції;

принципи:

студентоцентрованості, науковості та зв’язку з життям, єдності
теоретичної

та

практичної

неперервності, концентричності,

підготовки,

систематичності

та

інтеграції), змістово-організаційного

(мотиваційно-ціннісний етап: сформувати стійку мотивацію та ціннісні
орієнтації до вивчення комплексу дисциплін методики навчання природничої
освітньої галузі; змістово-когнітивний етап: формування здатності до
пошуку, аналізу, переосмислення, співставлення отриманої інформації;
процесуально-діяльнісний етап: формування здатності до використання
набутих

знань

в

організації

природоохоронної

діяльності;

творчо-

рефлексивний етап: здатність творчо застосовувати здобуті знання у
практичній діяльності, пошук шляхів самоосвіти) та результативного, що

передбачає

позитивну динаміку сформованості

готовності

майбутніх

учителів до організації природоохоронної діяльності в початковій школі.
Шляхом обробки даних та оцінки результатів методами математичної
статистики на всіх етапах експерименту, доведено дієвість та ефективність
запропонованої системи формування готовності майбутніх учителів до
організації природоохоронної діяльності в початковій школі.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше:
досліджено особливості підготовки та формування готовності майбутніх
учителів до організації природоохоронної діяльності у роботі з молодшими
школярами в умовах вищої школи; виокремлено та обґрунтовано педагогічні
умови

формування

готовності

майбутніх

учителів

до

організації

природоохоронної діяльності в початковій школі; на основі педагогічних
умов розроблено систему формування готовності майбутніх учителів до
природоохоронної діяльності в початковій школі, яка ґрунтується на їхній
активній аудиторній, позааудиторній та самостійній роботі; на основі аналізу
філософсько-світоглядних

та

психолого-педагогічних

чинників

охарактеризовано компоненти, критерії, показники та рівні сформованості
готовності майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності в
початковій школі.
Практичне значення дослідження полягає в удосконаленні підготовки
майбутніх учителів до організації природоохоронної діяльності в початковій
школі в освітньому процесі студентів першого ступеня вищої освіти
«бакалавр» шляхом упровадження вибіркової навчальної дисципліни
«Еколого-природничий практикум», розкрито основні аспекти викладання
методики

навчання

природоохоронної

природничої

діяльності

в

освітньої
роботі

з

галузі

та

молодшими

організації
школярами.

Запропоновано для практичного використання викладачам закладів вищої
освіти, вчителям та асистентам вчителів початкової школи, студентам ЗВО
«Методичні рекомендації щодо формування готовності майбутніх учителів
до організації природоохоронної діяльності в початковій школі». Розроблені

компоненти, критерії, показники й рівні формування готовності студентів
педагогічних закладів вищої освіти до організації природоохоронної
діяльності в початковій школі можуть бути використані з метою визначення
рівнів професійної готовності майбутніх учителів.
Запропоновані в дисертаційному дослідженні теоретичні й методичні
матеріали можуть

використовуватися

в освітньому процесі фахової

підготовки майбутніх учителів початкової школи; під час розробки
навчальних програм і курсів, навчально-методичних посібників, робочих
зошитів, методичних рекомендацій для студентів тощо.
Ключові слова: готовність, майбутні учителі, екологічна криза,
природоохоронна діяльність, освітній процес, педагогічні заклади вищої
освіти.
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The dissertation on competition of a scientific degree of the doctor of PhD of
philosophy on a specialty 015 Professional Education. – Vinnytsia Mykhailo
Kotsiubynskyi State Pedagogical University. – Vinnytsia, 2021.
The dissertation is a theoretical and experimental study of the problem of
forming the readiness of future teachers to organize environmental activities in
primary school. In the course of the research the ecological policy of Ukraine is
analyzed, its influence on the learning process in all parts of the educational system
is determined. Peculiarities of formation of readiness of future teachers for the
organization of nature protection activity both in the history of pedagogical
thought, and in modern institutions of higher education are analyzed. The
definition of the concept «formation of readiness of future teachers to organize
environmental activities» is proposed. Structural components (motivational,
cognitive, activity, reflexive) are substantiated, criteria are defined (value
awareness of their future professional activity, intrinsic motivation to organize
environmental activities in primary school, thorough knowledge of professional
disciplines, worldviews of the natural environment, the ability to productive
pedagogical activities, the ability to methodically organize environmental activities
in primary school ability to creatively teach students, reflective analysis of their

pedagogical activities), indicators were selected for each criterion and the levels
(initial, average, sufficient, high) of readiness of future teachers for environmental
activities in primary school were determined.
The results obtained during the ascertaining stage of the pedagogical
experiment, due to the use of selected and adapted set of diagnostic tools,
appropriate research methods, showed that the level of training of future primary
school teachers is insufficient for successful organization of environmental
activities in primary school.
The pedagogical conditions that contribute to the formation of the readiness
of future primary school teachers to organize environmental activities in primary
school are identified: ensuring the relationship between the priority areas of
environmental activities and the educational process in higher education; use of
STREAM-education ideas in work with future teachers; mastering the methods of
organizing environmental activities in primary school; involvement of students in
work in a research laboratory on methods of teaching natural education.
On the basis of pedagogical conditions the system of formation of readiness
of future teachers for nature protection activity in primary school is offered. The
system consists of four content blocks: the target, the purpose of which is to form
the readiness of future teachers to organize environmental activities in primary
school; theoretical and methodological (scientific approaches: system, activity,
environment, competence, interdisciplinary integration; principles: studentcenteredness, science and connection with life, unity of theoretical and practical
training, systematicity and continuity, concentricity, integration), contentorganizational (motivational-value stage: to form a stable motivation and value
orientations to study a set of disciplines of teaching methods of natural education;
content-cognitive stage: formation of ability to search, analyze, rethink, compare
information; procedural-activity stage: formation of ability to the use of acquired
knowledge in the organization of environmental activities; creative and reflexive
stage: the ability to creatively apply the acquired knowledge in practice, the search

for ways of self-education) and effective, which provides a positive dynamics of the
readiness of future teachers to organize environmental activities in primary school.
By data processing and evaluation of results by methods of mathematical
statistics at all stages of the experiment, the effectiveness and efficiency of the
proposed system of forming the readiness of future teachers to organize
environmental activities in primary school is proved.
The scientific novelty of the obtained results is that for the first time:
researched the peculiarities of training and formation of readiness of future
teachers for the organization of environmental activities in working with primary
school pupils in higher education; singled out and substantiated the pedagogical
conditions of formation of readiness of future teachers for the organization of
nature protection activity in primary school; on the basis of pedagogical conditions
developed the system of formation of readiness of future teachers for nature
protection activity in primary school which is based on their active classroom, outof-classroom and independent work; on the basis of the analysis of philosophicalworldview and psychological-pedagogical factors characterized the components,
criteria, indicators and levels of formation of readiness of future teachers for the
organization of nature protection activity in primary school.
The practical significance of the study is to improve the preparation of future
teachers for the organization of environmental activities in primary school in the
educational process of students of the first degree of higher education «bachelor»
by introducing the elective discipline «Ecological and Natural Workshop».
environmental activities in working with primary school pupils. It is offered for
practical use to teachers of higher education institutions, teachers and assistants of
primary school teachers, students of institutions of higher education «Methodical
recommendations for the formation of readiness of future teachers to organize
environmental activities in primary school». The developed components, criteria,
indicators and levels of formation of readiness of students of pedagogical
institutions of higher education for the organization of environmental activities in

primary school can be used to determine the levels of professional readiness of
future teachers.
The theoretical and methodical materials offered in the dissertation research
can be used in the educational process of professional training of future primary
school teachers; during the development of curricula and courses, teaching aids,
workbooks, guidelines for students, etc.
Key words: readiness, future teachers, ecological crisis, nature protection
activity, educational process, pedagogical establishments of higher education.
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