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Передмова 
Шановні друзі! Пропонуємо Вашій увазі третє видання збірника наукових робіт 

викладачів і студентів соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка «Актуальні проблеми соціальної 
сфери», що вже став систематичним відображенням науково-дослідної діяльності 
викладачів і студентів нашого факультету; представляє результати курсових, 
бакалаврських, магістерських, дисертаційних досліджень. 

Цей збірник присвячено значущій для нас даті – 10-ти-річчю соціально-
психологічного факультету ЖДУ ім. І. Франка. Протягом цих десяти років 
факультет перетворився на дружню ініціативну команду, що має власні цілі, 
традиції, приводи для гордості. Хочеться зазначити такі наші здобутки та інновації, 
як: 

 практикум із соціальної педагогіки – спецкурси практичного характеру, 
спрямовані на формування у студентів умінь та навичок організовувати 
психолого-педагогічну взаємодію з клієнтами на основі спільних інтересів 
(наприклад, етнодизайн, журналістика, канестерапія, організація культурно-
дозвіллєвих заходів, волонтерство та багато інших); 

 мистецькі проекти факультету, серед яких систематичними стали: 
Виставка Двох Картин на Сьомому Небі (презентація творчості відомих 
житомирських художників), Людина Року (відзначення здобутків студентів та 
співробітників у галузях громадської діяльності, науки, мистецьких і 
спортивних подій); 

 наукові проекти кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності (організація Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських і учнівських наукових робіт з соціальної педагогіки – режим 
доступу: http://contest.zu.edu.ua; розробка колективної монографії 
«Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»); 

 соціальні проекти Студентської Соціальної Служби для Молоді (керівниця 
– Світлана Коляденко), спрямовані на підтримку вразливих категорій 
учнівської й студентської молоді та проведення доброчинних акцій; 

 Соціально-інтерактивний «Театр Життя» – об’єднання викладачів і 
студентів, які засобами театрального мистецтва піднімають у студентському 
середовищі актуальні соціальні проблеми та питання; створюють 
можливості діалогу глядачів і акторів. Діяльність «Театру Життя» втілюється 
через різноманітні форми та засоби – інтерактивні й публіцистичні вистави, 
форум-вистави, презентації; 

 Центр міжкультурної толерантності (керівниця – Інна Палько), який 
реалізує просвітницькі молодіжні програми та соціальні проекти з протидії 
різним формам дискримінації. Основними видами діяльності Центру 
міжкультурної толерантності є Школа міжкультурної толерантності, 
Дискусійний відеоклуб, «Жива бібліотека», Форум-театр та інші; 

 Центр ґендерної освіти (керівниці – Олена Остапчук, Наталія Тарасенко), 
діяльність якого спрямована на формування ґендерно чуйного освітнього 



 

середовища та сприяння саморозвитку і самореалізації студентського 
активу. Завдяки діяльності Центру студентами було реалізовано наступні 
власні соціальні проекти: «Соціалізація жіночої студентської молоді, в тому 
числі молодих мам» – Н. Кривой; «Ґендерна просвіта молоді 
Житомирщини» – Ю. Покотило, О. Добрякова; «Школа молодої сім'ї» – Б. 
Антонян-Шевчук; «Правова просвіта лідерів студентського самоврядування 
ВНЗ м. Житомира» – В. Безсмертна та інші; 

 розширення географії участі викладачів і студентів кафедри у міжнародних 
проектах. Франція, Південно-Африканська Республіка, Сполучені Штати 
Америки, Молдова, Албанія, Ізраїль, Швеція, Литва, Польща, Німеччина, 
Грузія, Білорусь, Угорщина, Бельгія, Казахстан, Словакія, Азербайджан – 
дякуємо за гостинність!«Білою плямою» наразі залишається лише 
континент Австралія . 

Ми пишаємося нашими перемогами у науковій сфері, зокрема 
у:Всеукраїнському дистанційному конкурсі студентських і учнівських наукових робіт 
з соціальної педагогіки (Юлія Золотуха – Гран-Прі);Всеукраїнських конкурсах 
студентських наукових робіт (Юлія Покотило, Світлана Щур – дипломи ІІІ 
ступеня); Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки (Сергій 
Михнюк – диплом ІІІ ступеня);стипендіальній програмі «Завтра.UA». 

Серед стратегічних напрямів подальшої наукової діяльності варто відзначити: 
створення наукового гуртка; викладання окремих дисциплін/ занять/ тренінгів 
англійською мовою; збільшення кількості міжнародних публікацій та участі у 
конференціях; реалізація проекту Ради Європи «NoHateSpeechMovement». 

Бажаємо соціально-психологічному факультету та всім, хто себе з ним 
ідентифікує, нових і великих досягнень, рефлексій та звершень! 

Будьте здоровими та щасливими! 
 

З повагою, Надія Павлик. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ 

 

Ураховуючи реалії сучасного життя, система вищої освіти має забезпечити 
формування у майбутнього вчителя біології здатності до самоосвіти, саморозвитку, 
самоствердження й самореалізації, мобільності й конкурентоздатності на ринку праці. 

Відомо, що педагогічна майстерність спеціаліста спирається на глибокі професійні 
знання та різнобічні професійні уміння, а також на уміння спілкуватись індивідуально або 
в колективі з представниками-виконавцями різних соціальних ролей, а з другого – на 
педагогічну творчість [2]. 

Професор С. О. Сисоєвої зазначає, що педагогічна творчість вчителя – це 
особистісно орієнтована розвиткова взаємодія суб'єктів навчально-виховного процесу 
(вчителя й учня), зумовлена специфікою психолого-педагогічних взаємовідносин між 
ними, спрямована на формування творчої особистості учня і підвищення рівня творчої 
педагогічної діяльності вчителя [7]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що не існує єдиного підходу 
щодо виділення етапів творчої діяльності вчителя. Так, у процесі здійснення 
конкретизації структури творчого навчально-виховного процесу В.А. Кан-Калик та 
М.Д. Нікандров вводять таку послідовність етапів творчості педагога: виникнення 
педагогічного задуму, спрямованого на розв’язання психолого-педагогічної задачі; 
розробка задуму; втілення педагогічного задуму в діяльність, в процес спілкування з 
людьми; аналіз і оцінка результатів творчості[4]. 

Отже, під час виділення рівнів педагогічної творчості дослідницькі підходи можна 
поділити на дві групи: перша визначає рівні творчої професійної діяльності досвідчених 
педагогів (Ю.К. Бабанський, В.І. Загвязинський), а друга – рівні прояву педагогічної 
творчості всіх вчителів, які прагнуть до творчості (В.А. Кан-Калик, Н.В. Кузьміна, 
С.О. Сисоєва, І.П. Радченко) [5]. 

Ю.К. Бабанський виділяє три рівні прояву педагогічної творчості вчителя: 
професійна майстерність; новаторський і дослідницький рівні [1].  

В.І. Загвязинським створена трирівнева характеристика творчої особистості 
вчителя. Її вищий рівень – це педагогічні відкриття (наприклад, творчий досвід 
А.С. Макаренка,В.О. Сухомлинського); середній – педагогічні винаходи, які робляться 
педагогами-новаторами (С.Н.Лисенкова, І.П.Волков, В.Ф. Шаталов та інші); низький 
рівень – це педагогічні вдосконалення, які здійснюють педагоги-практики у масовому 
досвіді [3;6]. 

С.О. Сисоєва вводить чотири рівні творчої педагогічної діяльності вчителя: 
1) репродуктивний рівень характеризується тим, що вчитель, працюючи на основі 
вироблених до нього методик, рекомендацій, досвіду вибирає ті, які найбільше 
відповідають конкретним умовам його праці та індивідуально–психологічним 
особливостям учнів; 2) раціоналізаторський рівень характеризується тим, що вчитель на 
основі аналізу свого досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить 
корективи у свою роботу, вдосконалює, модернізує деякі елементи існуючих 



 

рекомендацій, методик, досвіду відповідно до нових завдань, які виникають у конкретних 
умовах; 3) конструкторський рівень характеризує діяльність вчителя тоді, коли на основі 
власного досвіду, самоаналізу власної діяльності й знань психолого-педагогічних 
особливостей кожного учня та учнівського колективу вцілому, вчитель, використовуючи 
існуючі методики, рекомендації, передовий досвід, конструює власні варіанти вирішення 
педагогічних проблем, прагнучи до найбільш оптимального їх розв’язання; 
4)новаторський рівень характеризується тим, що вчитель підходить до вирішення 
педагогічних проблем на принципово нових засадах, які відрізняються новизною, 
оригінальністю та високою результативністю [7]. 

Опановуючи сьогодні курс «Основи педагогічної майстерності основи» у ВНЗ, 
студенти напряму підготовки 6.0101 Біологія спеціалізація: хімія засвоюють знання 
сучасної педагогічної та психологічної теорії творчості фахові знання; знанняособистісно 
орієнтованих технологій розвитку і виховання творчої особистості; дидактичні знання 
щодо організації навчально-виховного процесу,спрямованого на творчий розвиток його 
суб’єктів; знання форм і методів стимулювання творчої діяльності учнів. Майбутні вчителі 
біології на практичних заняттях удосконалюють уміння володіти методами педагогічного 
оцінювання розвитку творчих якостей учнів; вміння реалізовувати особистісно 
орієнтовану розвивальну взаємодію з учнями; вміння проектувати і керувати навчально-
пізнавальною діяльністю учнів. Лабораторні заняття допомагають студентам набувати 
відповідних компетенцій: здатності до систематичного самоаналізу професійної 
діяльності, узагальнення власного досвіду та досвіду інших; здатності здійснювати 
творчу взаємодію з учнями та ін. 

Одним із шляхів розвитку творчої особистості майбутнього вчителя біології є 
скрізне формування комунікативної компетентності. Тобто, ця здатність формується не 
лише на практичних та лабораторних заняттях, а й на лекційних. Наприклад, під час 
проведення лекції-бесіди на тему «Педагогічна майстерність та особистість вчителя» 
допускається викладення студентами своєї точки зору з того чи іншого питання теми. Так 
утворюється підґрунтя для обміну думками, для бесіди. Викладач виступає в ролі 
інформатора, і в ролі співбесідника, що вміло направляє хід діалогу зустрічними 
питаннями. 

На лабораторних заняттях студентам пропонується наступна програма дій: 
1) діагностика комунікативних умінь і якостей особистості студента на основі розв'язання 
мовних ситуацій, тестування; 2)аналіз умінь вербального спілкування студента з 
аудиторією (після проведення фрагменту уроку); 3) на основі попереднього аналізу, 
складання алгоритму для усунення мовленнєвих недоліків та шляхів удосконалення 
усного та писемне мовлення майбутніх вчителів (індивідуально);4)досконале засвоєння 
методики проведення різних видів контролю на біології; 5)відвідування і аналіз уроків 
біології в школах; 6)самостійне проведення студентами уроків біології. 

Отже, пропоновані шляхи удосконалення педагогічної творчості майбутніх вчителів 
біології ведуть до якісних зрушень. Вони мають на меті активізувати мовно-естетичний 
досвід і чуттєво-мовленнєві орієнтації студентів, розширює знання майбутніх учителів 
про виражальні засоби, сприяє розумінню взаємозв’язку змісту, форми і функції 
висловлення. 

Таким чином зазначимо, що творчій особистості майбутнього вчителя біології, 
розвитку його творчих здібностей, компетентностей необхідно приділяти належну увагу в 



 

навчальному закладі, створювати відповідні умови для саморозвитку в творчому плані, 
для вияву своїх творчих здібностей, підтримувати творчі спроби майбутнього вчителя 
біології. Така підготовка у ВНЗ відкриває можливість перед майбутнім учителембіології 
проявити себе в повній мірі як творчій особистості. 
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