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2) розподілила слова і висловлювання, що співвідносяться з цими трудноK
щами, послідовно за їх поступовим лінгвістичним вправлянням, а саме: від
слівKінтернаціоналізмів до слів, утворених внаслідок словоскладання і конK
версії; від них до слів, що виникли внаслідок словотворення (префіксів,
суфіксів, закінчень) і нарешті до слів, що слід розуміти з контексту;

3) запропонувала для читання спеціально складені тексти, в яких вжиK
вався весь вивчений матеріал: а) + словаKінтернаціоналізми; б) + словаKінтерK
націоналізми і слова, утворені внаслідок словоскладання; в) + словаKінтерK
націоналізми і слова, утворені внаслідок словоскладання і конверсії; г) + слоK
ваKінтернаціоналізми і слова, утворені за допомогою словоскладання, конK
версії і префіксів; ґ) + словаKінтернаціоналізми і слова, утворені за допомоK
гою словоскладання, конверсії, префіксів і суфіксів; д) + словаKінтернаціоK
налізми і слова, утворені за допомогою словоскладання, конверсії, префіксів,
суфіксів і закінчень; е) + словаKінтернаціоналізми і слова, утворені за допоK
могою словоскладання, конверсії, префіксів, суфіксів і закінчень, а також
одного (двох, трьох, чотирьох… слів залежно від віку учнів і обсягу тексту)
слова, призначеного для контекстуальної здогадки.

Як наслідок виявилося, що в одному тексті може бути до 29 незнайомих
мовних явищ, які учні сприймають без будьKяких ускладнень [ с. 300K301].

Такий спосіб накопичення і розширення потенційного словника учнів
призвів, як свідчать результати досліджень Р. Ю. Мартинової, не тільки до
становлення вмінь рецептивної комунікації під час читання лінгвістично ускK
ладнених навчальних і оригінальних текстів, а й до можливості оперування
цим матеріалом у мовленні у процесі аналізу й обговорення змісту прочитаK
ного. Крім того, спостерігалося поступове вдосконалення рівня вмінь читанK
ня англомовних текстів і рівня англомовних мовленнєвих умінь за рахунок
довільного переходу лексики пасивного словника в активний.

Описана методика розвитку мовної здогадки лягла в основу розвитку вмінь
читання фабульних текстів учнями початкових класів у дисертаційній роботі
Т. М. Яблонської. Вона, за рекомендаціями Р. Ю. Мартинової, досліджуваK
ла лінгвістичні труднощі, з якими стикаються учні у процесі читання казок
англійською мовою, розподілила їх від більш простих для сприймання і розуK
міння до більш складних і поряд з вивченим в активі матеріалом стала вводиK
ти в кожний наступний фабульний текст так, щоб забезпечити вищезазначеK
ний спосіб їх повторення.

У подальшому зробимо спробу відібрати для читання газетних текстів неK
знайому для студентівKекономістів стандартну й експресивну газетну лексиK
ку: першу для її активного засвоєння; другу – для формування потенційного
словникового запасу за методикою, розробленою Р. Ю. Мартиновою.

Разом з тим, вважаємо, що при всіх достоїнствах методики розвитку мовK
ної здогадки, викладеної вище, вона підлягає певній модифікації хоча б уже
тому, що тексти для читання Р.Ю. Мартинової і Т.М. Яблонської спеціально
складались, і в них було можливе будь яке варіювання незнайомими мовними
явищами. Таке суворе регламентоване повторення кожного з них реально лише
в учбових текстах. Ми висуваємо мету – навчити студентів читати оригінальні
газетні матеріали, тому процесу навчання будуть притаманні свої специфічні
особливості, які ми визначимо в нашій подальшій роботі.
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Актуальність дослідження. Сучасність вимагає перегляду ролі  та
функцій сучасного вчителя, удосконалення його професійної діяльності, форK
мування інтегрованих якостей його особистості. Все це свідчить про становK
лення нового типу соціальноKкультурного замовлення на професійну підгоK
товку, в основі якої лежить індивідуальна модель здібностей (компетенцій).

Мета статті полягає в обґрунтуванні шляхів реалізації педагогічної
технології профессійної підготовки майбутніх вчителів природничоKматемаK
тичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями.

На експериментальному етапі дослідження  було впроваджено технологію
підготовки майбутніх учителів природничоKматематичного циклу з метою форK
мування професійноKпедагогічної компетентності як якісної характеристики
підготовки майбутніх учителів за індивідуальними освітніми траєкторіями.
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Означена робота не порушувала логіки та перебігу традиційної організації
навчальногоKвиховного процесу, водночас здійснення експериментальної роK
боти вимагало внесення певних коректив у розробку навчальних планів та
програм з обраних дисциплін, залучення  викладачів профільних кафедр та
участі адміністрації у запланованих заходах. Безпосередньому здійсненню серії
дослідницьких заходів передувала підготовча робота.

Сутність формувальної роботи полягала у реалізації педагогічних умов
формування професійноKпедагогічної компетентності майбутніх учителів, які
було синтезовано в єдину експериментальну модель, яка була передбачена
розробленою технологією підготовки майбутніх учителів природничоKматемаK
тичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєкторіями. Зображення
експериментальної моделі подано на рис. 1.

Водночас було враховано й те, що певним чином організований педагогічK
ний супровід призведе до формування у студентів адекватної самооцінки, умінь
розробки індивідуального алгоритму вибору, самостійності в ухваленні індиK
відуальних і соціально значущих рішень, навчить їх контролювати себе, знаK
ходити сферу власної самореалізації, підвищити конкурентноздатність.  Крім
того, нашу увагу було зосереджено на  подальшому розвитку у студентів відпоK
відальності, толерантності, умінь контактувати, взаємодіяти і співпрацювати
з іншими людьми, уникати конфліктів за допомогою компромісів і співпраці.

Реалізація педагогічної технології професійної підготовки майбутніх учиK
телів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними освітніми траєK
кторіями на експериментальному етапі дослідження відбувалась впродовж
п“яти років у межах викладання таких нормативних курсів як: «ПедагогіK
ка», «Методика викладання математики», «Методика викладання фізики»,
«Шкільний курс математики», «Шкільний курс фізики», «Математичний
аналіз», «Алгебра», «Геометрія», «Фізика».

Водночас відповідно до вимог дослідження було розроблено комплексний
спецкурс для студентів «Якість освіти – вільна траєкторія студента»,
який було додатково введено у навчальноKвиховний план факультету. ОзнаK
чений спецкурс було розроблено відповідно до вимог Європейської кредитноK
трансферної системи в обсязі 68 годин.

Крім того, під час проведення експериментальної роботи було задіяно виK
ховний потенціал   позааудиторної додаткової роботи зі студентами, зокрема,
дослідженням було передбачено значний обсяг позанавчальної роботи зі стуK
дентами, батьками та адміністрацією (кураторські години, самостійна робоK
та студентів тощо).

Підготовчий етап  експериментальної роботи полягав у створенні спеK
цифічного середовища для осмислення суб’єктами (викладачами вищого наK
вчального закладу, студентами) власних індивідуальних особливостей, освітніх
і професійних переваг, формуванню навичок вільного відповідального самоK
визначення, визначення ними особистих і професійних способів успішної взаєK
модії, цінностей індивідуалізації освіти.
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семінарKконференція, присвячений презентації кожного учасникаKвикладаK
ча, яка демонструвала його власну позицію щодо розглянутого матеріалу та
власне бачення подальшої роботи у цьому напрямку, відповідно набутого досK
віду.

За допомогою підтримки адміністрації проведено узагальнюючий семінар
для викладачів вищого навчального закладу та студентів та складено спільну
Програму «Школи групових вихователів».

Поряд із організаційноKпланувальними  заходами було започатковано викK
ладання спецкурсу «Якість освіти – вільна траєкторія студента», який було
умовно та комплексно впроваджено у поєднанні з усіма нормативними дисK
циплінами. На лекційних і практичних заняттях спецкурсу  приділено увагу
розгляду мотивації на професійноKпедагогічну діяльність, усвідомленню спеK
цифіки професійноKпедагогічної діяльності, здатності до самовизначення,
професійної самосвідомості. Студенти усвідомлювали, обговорювали та анаK
лізували специфічні функції та роль учителя природничоKматематичних дисK
циплін у сучасній школі; розглядали індивідуальну освітню траєкторію, як
соціальноKпедагогічний феномен навчальноKвиховного процесу сучасної шкоK
ли. Крім того, було приділено увагу теоретичному матеріалу і його практичK
ному втіленню щодо сутності педагогічного супроводу того, хто навчається,
як системи педагогічної підтримки. На заняттях було розкрито сутність поK
няття «тренінг» та особливості соціальноKпсихологічного та педагогічного треK
нінгу, оскільки впровадження інтерактивних форм навчання, зокрема інтеK
рактивного тренінгу, спрямованого на розвиток умінь спілкування студентів
є важливою складовою професійноKпедагогічної компетентності майбутніх
учителів природничоKматематичних дисциплін.

Лекції, семінари, практичні заняття, тренінги спілкування, виконання
творчих проектів і ділові ігри дозволили суб’єктам освітнього простору відчуK
ти себе включеними в процес ухвалення рішень. Якщо подія була ініційована
творчою групою і набула підтримки колективу, то його значення зростало, і
воно ставало груповою нормою відповідальної поведінки.

На цьому етапі роботи проводились індивідуальні і мікрогрупові консульK
тації для студентів, викладачів вищого навчального закладу, батьків, а, також
їхні спільні зустрічі, в процесі яких викладачами моделювалися різноманітні
ситуації їх взаємодії. Досвід проведення таких зустрічей довів, що студент, поK
чувши у рамках групової роботи іншу думку, побачивши інших і себе очима
одногрупників і відчувши різноманіття ситуацій, багато що переосмислював.
При цьому його діяльність спрямовувалася як на аналіз власних відчуттів, дій,
так і на аналіз реакції у відповідь оточуючих на його дії і вчинки.

Кураторами, поряд із аудиторними заняттями,  було здійснено серії групоK
вих і індивідуальних зустрічей зі студентами за допомогою використанням
елементів тренінгу спілкування, зокрема, вправ: «Діяльнісна соціограма»,

«Хто Я»?, «Спілкування в парі», «Перебільшення або повна зміна поведін*

ки», «Розігрування ролей», «Репетиція поведінки», «Рольова гра», «Ролі

розв`язання завдань і надання підтримки», «Ситуація соціального впли*

ву», «Тренінг уміння вести розмову»  тощо.
Аналіз досвіду здійснення такої роботи  дозволив дійти певних висновків.

Передусім слід відзначити можливість та необхідність  розмежування функцій

Передусім було проведено зустрічі з викладачами вищого навчального закK
ладу, відбувалося відвідування занять, спостереження за їх спілкуванням із
студентами. Водночас, було проведено бесіди з батьками з метою здійснення
доекспериментального моніторингу щодо первинної обізнаності та готовності
контингенту студентів та викладачів до функціонування школи кураторів та
навчання студентів за індивідуальними освітніми траєкторіями.  Означена
робота вимагала встановлення відповідності між плануванням дослідницьких
заходів з проблеми та реальним станом підготовки усіх учасників експериK
менту (студентів, їхніх батьків, викладачів, представників адміністрації тощо)
до видів та форм роботи, що є не традиційними для більшості вищих навчальK
них закладів. Крім того, слід було також урахувати, що проведення розгорнуK
того у часі довготривалого педагогічного експерименту вимагає можливості
внесення значних коректив у його перебіг, зокрема, кількісних змін серед учасK
ників, змістових показників елементів формувальної роботи та невизначених
й непередбачуваних  обставин організації навчальноKвиховного процесу на
обраних факультетах тощо.

ЗKпоміж форм роботи з усіма учасниками експерименту найбільш проK
дуктивними виявився розгляд та аналіз так званих «педагогічних прецедентів»,
зміст яких полягав у плануванні конкретних індивідуальних траєкторій стуK
дентів  будьKякого вищого навчального закладу за декількома навчальними
дисциплінами. Під час здійснення означеної роботи студенти проаналізували
запропоновані індивідуальні траєкторії та впевнились у тому, що навчання за
оптимально складеним планом з урахуванням їхніх власних потреб, особлиK
востей їхніх внутрішніх властивостей, рівня пізнавальної активності та проK
фесійних пріоритетів забезпечує засвоєння більшого обсягу навчального маK
теріалу, комплексний розвиток внутрішньої сфери особистості та подальше
професійне зростання. Водночас батьки студентів та представники адміністK
рації зрозуміли, що вдалий педагогічний супровід викладачем навчання стуK
дентів за індивідуально розробленою освітньою траєкторією забезпечує адекK
ватний рівень контролю за перебігом навчання та розвитком особистісноKпроK
фесійної сфери. Для викладачів вищого навчального закладу стало зрозуміK
лим – в умовах сучасного вищого навчального закладу, що вирізняється різноK
маніттям навчальних предметів та курсів і, водночас, чіткою спрямованістю
на певну спеціалізацію, навчання студентів повинно здійснюватись з урахуK
ванням специфіки професійного зростання кожного з них, що вимагає цілесK
прямованого педагогічного супроводу з боку викладачаKконсультанта.

Відтак здійснена робота засвідчила зміщення акценту у професійній діяльK
ності викладача вищого навчального закладу стосовно його професійних
функцій у бік консультування та підтримки процесу особистісного та професK
ійного становлення майбутнього фахівця.

Для викладацького складу вищого навчального закладу, який був залучеK
ний до роботи зі студентами, викладачемKекспериментатором було проведено
узагальнюючу конференцію, яка містила теоретичні лекції і семінариKпракK
тикуми з  тем: «Самовизначення індивідуальних і соціальних сенсів жит*

тєдіяльності», «Психолого*педагогічне обгрунтування самовизначення як

процесу екзистенціального вибору», «Педагогічна підтримка як ре*

альність сучасної освіти». Результати здійснення такої роботи узагальнив



9998

семінарKконференція, присвячений презентації кожного учасникаKвикладаK
ча, яка демонструвала його власну позицію щодо розглянутого матеріалу та
власне бачення подальшої роботи у цьому напрямку, відповідно набутого досK
віду.

За допомогою підтримки адміністрації проведено узагальнюючий семінар
для викладачів вищого навчального закладу та студентів та складено спільну
Програму «Школи групових вихователів».

Поряд із організаційноKпланувальними  заходами було започатковано викK
ладання спецкурсу «Якість освіти – вільна траєкторія студента», який було
умовно та комплексно впроваджено у поєднанні з усіма нормативними дисK
циплінами. На лекційних і практичних заняттях спецкурсу  приділено увагу
розгляду мотивації на професійноKпедагогічну діяльність, усвідомленню спеK
цифіки професійноKпедагогічної діяльності, здатності до самовизначення,
професійної самосвідомості. Студенти усвідомлювали, обговорювали та анаK
лізували специфічні функції та роль учителя природничоKматематичних дисK
циплін у сучасній школі; розглядали індивідуальну освітню траєкторію, як
соціальноKпедагогічний феномен навчальноKвиховного процесу сучасної шкоK
ли. Крім того, було приділено увагу теоретичному матеріалу і його практичK
ному втіленню щодо сутності педагогічного супроводу того, хто навчається,
як системи педагогічної підтримки. На заняттях було розкрито сутність поK
няття «тренінг» та особливості соціальноKпсихологічного та педагогічного треK
нінгу, оскільки впровадження інтерактивних форм навчання, зокрема інтеK
рактивного тренінгу, спрямованого на розвиток умінь спілкування студентів
є важливою складовою професійноKпедагогічної компетентності майбутніх
учителів природничоKматематичних дисциплін.

Лекції, семінари, практичні заняття, тренінги спілкування, виконання
творчих проектів і ділові ігри дозволили суб’єктам освітнього простору відчуK
ти себе включеними в процес ухвалення рішень. Якщо подія була ініційована
творчою групою і набула підтримки колективу, то його значення зростало, і
воно ставало груповою нормою відповідальної поведінки.

На цьому етапі роботи проводились індивідуальні і мікрогрупові консульK
тації для студентів, викладачів вищого навчального закладу, батьків, а, також
їхні спільні зустрічі, в процесі яких викладачами моделювалися різноманітні
ситуації їх взаємодії. Досвід проведення таких зустрічей довів, що студент, поK
чувши у рамках групової роботи іншу думку, побачивши інших і себе очима
одногрупників і відчувши різноманіття ситуацій, багато що переосмислював.
При цьому його діяльність спрямовувалася як на аналіз власних відчуттів, дій,
так і на аналіз реакції у відповідь оточуючих на його дії і вчинки.

Кураторами, поряд із аудиторними заняттями,  було здійснено серії групоK
вих і індивідуальних зустрічей зі студентами за допомогою використанням
елементів тренінгу спілкування, зокрема, вправ: «Діяльнісна соціограма»,

«Хто Я»?, «Спілкування в парі», «Перебільшення або повна зміна поведін*

ки», «Розігрування ролей», «Репетиція поведінки», «Рольова гра», «Ролі

розв`язання завдань і надання підтримки», «Ситуація соціального впли*

ву», «Тренінг уміння вести розмову»  тощо.
Аналіз досвіду здійснення такої роботи  дозволив дійти певних висновків.

Передусім слід відзначити можливість та необхідність  розмежування функцій

Передусім було проведено зустрічі з викладачами вищого навчального закK
ладу, відбувалося відвідування занять, спостереження за їх спілкуванням із
студентами. Водночас, було проведено бесіди з батьками з метою здійснення
доекспериментального моніторингу щодо первинної обізнаності та готовності
контингенту студентів та викладачів до функціонування школи кураторів та
навчання студентів за індивідуальними освітніми траєкторіями.  Означена
робота вимагала встановлення відповідності між плануванням дослідницьких
заходів з проблеми та реальним станом підготовки усіх учасників експериK
менту (студентів, їхніх батьків, викладачів, представників адміністрації тощо)
до видів та форм роботи, що є не традиційними для більшості вищих навчальK
них закладів. Крім того, слід було також урахувати, що проведення розгорнуK
того у часі довготривалого педагогічного експерименту вимагає можливості
внесення значних коректив у його перебіг, зокрема, кількісних змін серед учасK
ників, змістових показників елементів формувальної роботи та невизначених
й непередбачуваних  обставин організації навчальноKвиховного процесу на
обраних факультетах тощо.

ЗKпоміж форм роботи з усіма учасниками експерименту найбільш проK
дуктивними виявився розгляд та аналіз так званих «педагогічних прецедентів»,
зміст яких полягав у плануванні конкретних індивідуальних траєкторій стуK
дентів  будьKякого вищого навчального закладу за декількома навчальними
дисциплінами. Під час здійснення означеної роботи студенти проаналізували
запропоновані індивідуальні траєкторії та впевнились у тому, що навчання за
оптимально складеним планом з урахуванням їхніх власних потреб, особлиK
востей їхніх внутрішніх властивостей, рівня пізнавальної активності та проK
фесійних пріоритетів забезпечує засвоєння більшого обсягу навчального маK
теріалу, комплексний розвиток внутрішньої сфери особистості та подальше
професійне зростання. Водночас батьки студентів та представники адміністK
рації зрозуміли, що вдалий педагогічний супровід викладачем навчання стуK
дентів за індивідуально розробленою освітньою траєкторією забезпечує адекK
ватний рівень контролю за перебігом навчання та розвитком особистісноKпроK
фесійної сфери. Для викладачів вищого навчального закладу стало зрозуміK
лим – в умовах сучасного вищого навчального закладу, що вирізняється різноK
маніттям навчальних предметів та курсів і, водночас, чіткою спрямованістю
на певну спеціалізацію, навчання студентів повинно здійснюватись з урахуK
ванням специфіки професійного зростання кожного з них, що вимагає цілесK
прямованого педагогічного супроводу з боку викладачаKконсультанта.

Відтак здійснена робота засвідчила зміщення акценту у професійній діяльK
ності викладача вищого навчального закладу стосовно його професійних
функцій у бік консультування та підтримки процесу особистісного та професK
ійного становлення майбутнього фахівця.

Для викладацького складу вищого навчального закладу, який був залучеK
ний до роботи зі студентами, викладачемKекспериментатором було проведено
узагальнюючу конференцію, яка містила теоретичні лекції і семінариKпракK
тикуми з  тем: «Самовизначення індивідуальних і соціальних сенсів жит*

тєдіяльності», «Психолого*педагогічне обгрунтування самовизначення як

процесу екзистенціального вибору», «Педагогічна підтримка як ре*

альність сучасної освіти». Результати здійснення такої роботи узагальнив
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ше використовувалося викладачами вищого навчального закладу в якості
провідного методу педагогічної діагностики. Означене спостереження здійснюK
валося декількома способами, кожен з яких вирізнявся мірою «включеності»
в ситуацію спостереження. Для отримання найбільш достовірної інформації,
висновки з досліджуваних явищ викладачі вищого навчального закладу уточK
нювали та підтверджували/спростовували іншими методами діагностики, якK
от:  бесідами, анкетуванням, тестуванням на заняттях із власних дисциплін
або під час зустрічей на кураторських годинах.

Викладач вищого навчального закладу, який працює в експериментальK
них групах, і студент поєднували власні уявлення щодо індивідуальної проK
грами навчання студента за конкретною дисципліною. Зміст процесу формуK
вання полягає в наступному: передусім, студент за допомогою викладача і
куратора, обирає поетапну послідовність оволодіння професійною освітньою
програмою, яку представлено  сукупністю обов’язкових і варіативних дисK
циплін на кожному етапі, що є частиною освітньої програми і водночас забезK
печують вирішення певних навчальноKвиховних задач, спрямованих на форK
мування професійних компетентностей випускника, конкурентноспроможK
ного на ринку праці, форму організації навчального процесу (студент має
право використати, поряд із традиційними формами, дистанційне навчання,
екстернат, індивідуальний режим відвідування занять тощо), темп проходK
ження навчання, форми звітності (творчі чи аналітичні, усні чи письмові).
Сформований індивідуальний навчальний план зберігається в електронному
досьє студента, який має можливість вносити зміни до нього за елективними
дисциплінами, додавати додаткові курси для вивчення. Таке корегування може
бути здійснене за  ініціативою студента, внаслідок обдумування ним доцільK
ності внесення змін чи після консультації викладача з формування індивідуK
альної освітньої траєкторії.

Куратори груп проводили педагогічні консиліуми з викладачами спеціальK
них дисциплін, протягом яких аналізувалися індивідуальні освітні траєкторії,
виявлялися можливі варіанти їхнього розширення, способи презентації проK
дуктів навчання, творчості, трудової діяльності, розподілялися обов“язки.
Педагогічні зусилля координувалися з урахуванням стилів навчання, напрямів
інтересів студентів, збереження здоров”я і психологічного комфорту суб”єктів.
Обговорювалися успішні та невдалі ситуації реалізації траєкторій.

Провідною лінією здійснення означеної роботи виступила така теза: кураK
тор групи здатний і повинен виступати як «капітан» команди викладачів ВНЗ,
будучи координатором дій викладачів спеціальних дисциплін, які працюють
у ввіреній йому групі, організатором і ведучим педагогічних консиліумів з
колегами, на яких обговорюються і вирішуються питання, пов’язані з проK
блемами студентів.

Третій (професійно*орієнтувальний) етап технології професійної підгоK
товки майбутніх учителів природничоKматематичних дисциплін був спрямоK
ваний на безпосередню реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій стуK
дентів, що сприяло остаточному формуванню педагогічної компетентності
майбутніх фахівців.

Відповідно до особливостей типу сприйняття й розумових здібностей, стуK
дент зосереджував власну увагу на певних темах чи дисциплінах, детально

і відповідальності з розв“язання проблеми між викладачем і студентом.

Для підтвердження цієї тези студентам пропонувалося обрати, яку роль викK
ладач відіграватиме в процесі індивідуальної консультації: експерта, контроK
лера, консультанта, експертаKконсультанта. Після того, як студент обрав певK
ну роль, викладач додержувався провідної лінії поведінки, що характеризує
її, навіть у тому випадку, коли вона здавалась йому неприйнятною.

По закінченні підготовчого етапу впровадження технології підготовки майK
бутніх учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними осK
вітніми траєкторіями було здійснено аналіз проміжкових результатів, який
уможливив дійти певних висновків.

Передусім встановлено, що за допомогою моделювання ситуацій взаємодії
учасників навчальноKвиховного процесу нами було створено умови для
осмислення ними цінностей індивідуалізації освіти. Викладачі, студенти і батьK
ки сформували навички групової взаємодії, визначили труднощі й умови її
ефективності. Вони визначили  для себе та інших переваги майбутньої діяльK
ності, можливі перешкоди до її впровадження й накреслили способи їх усуK
нення або нівеляції, зокрема, введення посади «звільненого» куратора.

Наступний, проективний етап упровадження технології підготовки майK
бутніх учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними осK
вітніми траєкторіями був спрямований, переважно, на безпосередню детальK
ну розробку індивідуальних освітніх траєкторій для студентів.

Змістовне забезпечення професійноKпедагогічної підготовки майбутніх
учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними освітніми
траєкторіями розпочиналось із розробки основної освітньої програми, яка
містила програми навчальних дисциплін, навчальні  плани, графіки навчальK
ного процесу, програми практик студентів і вимоги до виконання випускної
кваліфікаційної роботи та проходження Державної підсумкової атестації.

У процесі розробки програми особливу увагу було приділено визначенню
переліку елективних дисциплін, що у подальшому дозволяє студентам ефекK
тивно сформувати індивідуальні освітні траєкторії.

На підставі упорядкування змісту навчальних планів було сформовано
робочі модульні плани, в яких кожна дисципліна, відповідно до Європейської
системи залікових одиниць ECTS розрахована на кількість модулів / кредитів.

Під час викладання спецкурсу, на практичних заняттях, упродовж зустрK
ічей педагогів і студентів було розпочато розробку індивідуальних освітніх
траєкторій студентів відповідно семестровим навчальним планам. Викладач
спеціальної дисципліни виконував аналізувальну, проєктувальну і прогнозуK
вальну діяльність з розробки індивідуальної освітньої траєкторії кожного стуK
дента. У межах аналітичноKпроектувального напряму викладачі вивчали індиK
відуальні особливості студентів, зокрема, стиль їхнього навчання, причини
вибору ними тієї чи тієї форми набуття освітньої кваліфікації (навчання за
індивідуальним графіком, екстернату тощо), орієнтацію освітніх інтересів на
здобуття знань, творчу діяльність, створення власного освітнього продукту;
визначали перспективи педагогічних ситуацій взаємодії,  відповідно до хаK
рактеру міжособистісних відносин. Цілеспрямоване й систематичне спостеK
реження за студентами впродовж проведення занять в аудиторіях і поза ними
виявилося найбільш адекватним щодо вимог дослідження, і, тому, найчастіK
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ше використовувалося викладачами вищого навчального закладу в якості
провідного методу педагогічної діагностики. Означене спостереження здійснюK
валося декількома способами, кожен з яких вирізнявся мірою «включеності»
в ситуацію спостереження. Для отримання найбільш достовірної інформації,
висновки з досліджуваних явищ викладачі вищого навчального закладу уточK
нювали та підтверджували/спростовували іншими методами діагностики, якK
от:  бесідами, анкетуванням, тестуванням на заняттях із власних дисциплін
або під час зустрічей на кураторських годинах.

Викладач вищого навчального закладу, який працює в експериментальK
них групах, і студент поєднували власні уявлення щодо індивідуальної проK
грами навчання студента за конкретною дисципліною. Зміст процесу формуK
вання полягає в наступному: передусім, студент за допомогою викладача і
куратора, обирає поетапну послідовність оволодіння професійною освітньою
програмою, яку представлено  сукупністю обов’язкових і варіативних дисK
циплін на кожному етапі, що є частиною освітньої програми і водночас забезK
печують вирішення певних навчальноKвиховних задач, спрямованих на форK
мування професійних компетентностей випускника, конкурентноспроможK
ного на ринку праці, форму організації навчального процесу (студент має
право використати, поряд із традиційними формами, дистанційне навчання,
екстернат, індивідуальний режим відвідування занять тощо), темп проходK
ження навчання, форми звітності (творчі чи аналітичні, усні чи письмові).
Сформований індивідуальний навчальний план зберігається в електронному
досьє студента, який має можливість вносити зміни до нього за елективними
дисциплінами, додавати додаткові курси для вивчення. Таке корегування може
бути здійснене за  ініціативою студента, внаслідок обдумування ним доцільK
ності внесення змін чи після консультації викладача з формування індивідуK
альної освітньої траєкторії.

Куратори груп проводили педагогічні консиліуми з викладачами спеціальK
них дисциплін, протягом яких аналізувалися індивідуальні освітні траєкторії,
виявлялися можливі варіанти їхнього розширення, способи презентації проK
дуктів навчання, творчості, трудової діяльності, розподілялися обов“язки.
Педагогічні зусилля координувалися з урахуванням стилів навчання, напрямів
інтересів студентів, збереження здоров”я і психологічного комфорту суб”єктів.
Обговорювалися успішні та невдалі ситуації реалізації траєкторій.

Провідною лінією здійснення означеної роботи виступила така теза: кураK
тор групи здатний і повинен виступати як «капітан» команди викладачів ВНЗ,
будучи координатором дій викладачів спеціальних дисциплін, які працюють
у ввіреній йому групі, організатором і ведучим педагогічних консиліумів з
колегами, на яких обговорюються і вирішуються питання, пов’язані з проK
блемами студентів.

Третій (професійно*орієнтувальний) етап технології професійної підгоK
товки майбутніх учителів природничоKматематичних дисциплін був спрямоK
ваний на безпосередню реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій стуK
дентів, що сприяло остаточному формуванню педагогічної компетентності
майбутніх фахівців.

Відповідно до особливостей типу сприйняття й розумових здібностей, стуK
дент зосереджував власну увагу на певних темах чи дисциплінах, детально

і відповідальності з розв“язання проблеми між викладачем і студентом.

Для підтвердження цієї тези студентам пропонувалося обрати, яку роль викK
ладач відіграватиме в процесі індивідуальної консультації: експерта, контроK
лера, консультанта, експертаKконсультанта. Після того, як студент обрав певK
ну роль, викладач додержувався провідної лінії поведінки, що характеризує
її, навіть у тому випадку, коли вона здавалась йому неприйнятною.

По закінченні підготовчого етапу впровадження технології підготовки майK
бутніх учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними осK
вітніми траєкторіями було здійснено аналіз проміжкових результатів, який
уможливив дійти певних висновків.

Передусім встановлено, що за допомогою моделювання ситуацій взаємодії
учасників навчальноKвиховного процесу нами було створено умови для
осмислення ними цінностей індивідуалізації освіти. Викладачі, студенти і батьK
ки сформували навички групової взаємодії, визначили труднощі й умови її
ефективності. Вони визначили  для себе та інших переваги майбутньої діяльK
ності, можливі перешкоди до її впровадження й накреслили способи їх усуK
нення або нівеляції, зокрема, введення посади «звільненого» куратора.

Наступний, проективний етап упровадження технології підготовки майK
бутніх учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними осK
вітніми траєкторіями був спрямований, переважно, на безпосередню детальK
ну розробку індивідуальних освітніх траєкторій для студентів.

Змістовне забезпечення професійноKпедагогічної підготовки майбутніх
учителів природничоKматематичних дисциплін за індивідуальними освітніми
траєкторіями розпочиналось із розробки основної освітньої програми, яка
містила програми навчальних дисциплін, навчальні  плани, графіки навчальK
ного процесу, програми практик студентів і вимоги до виконання випускної
кваліфікаційної роботи та проходження Державної підсумкової атестації.

У процесі розробки програми особливу увагу було приділено визначенню
переліку елективних дисциплін, що у подальшому дозволяє студентам ефекK
тивно сформувати індивідуальні освітні траєкторії.

На підставі упорядкування змісту навчальних планів було сформовано
робочі модульні плани, в яких кожна дисципліна, відповідно до Європейської
системи залікових одиниць ECTS розрахована на кількість модулів / кредитів.

Під час викладання спецкурсу, на практичних заняттях, упродовж зустрK
ічей педагогів і студентів було розпочато розробку індивідуальних освітніх
траєкторій студентів відповідно семестровим навчальним планам. Викладач
спеціальної дисципліни виконував аналізувальну, проєктувальну і прогнозуK
вальну діяльність з розробки індивідуальної освітньої траєкторії кожного стуK
дента. У межах аналітичноKпроектувального напряму викладачі вивчали індиK
відуальні особливості студентів, зокрема, стиль їхнього навчання, причини
вибору ними тієї чи тієї форми набуття освітньої кваліфікації (навчання за
індивідуальним графіком, екстернату тощо), орієнтацію освітніх інтересів на
здобуття знань, творчу діяльність, створення власного освітнього продукту;
визначали перспективи педагогічних ситуацій взаємодії,  відповідно до хаK
рактеру міжособистісних відносин. Цілеспрямоване й систематичне спостеK
реження за студентами впродовж проведення занять в аудиторіях і поза ними
виявилося найбільш адекватним щодо вимог дослідження, і, тому, найчастіK
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дентами. Різноманіття їх освітніх інтересів і індивідуально, соціально значуK
щих проблем зумовило розподіл за видами індивідуальних навчальних і виK
ховних освітніх траєкторій. Тому весь контент щодо індивідуальних освітніх
траєкторій студентів було умовно розмежовано на три групи. Основним параK
метром, на який було зорієнтовано означену роботу, виступила готовність  та
здатність студентів творчо використовувати  набуті знання  та вміння у проK
фесійній діяльності. Тобто, якщо студент спрямовував власні зусилля лише
на набуття певного обсягу знань та вмінь, то його було віднесено до знанієвоK
орієнтованого рівня. Прагнення творчо застосовувати  їх свідчило про наK
явність у нього творчоKорієнтованого рівня. Здатність упроваджувати власну
компетентнісну модель  професійної діяльності надавало можливість віднести
такого респондента до практикоKорієнтованого  рівня.

Відтак, у своєму дослідженні ми виокремлюємо знанієво*орієнтовані,

творчо*орієнтовані й практико*орієнтовані навчальні індивідуальні освітні
траєкторії.

Реалізація технології професійної підготовки майбутніх учителів природK
ничоKматематичних дисциплін за сенсовим навантаженням співпадає з проK
цесом формування професійноKпедагогічної компетентності майбутніх учиK
телів природничоKматематичних дисциплін. У процесі розробки експерименK
тальної моделі було враховано зміни, що характеризують сучасний стан вищої
освіти, зокрема педагогічної, що охоплюють не тільки предметну підготовку
студентів шляхом «насичення» навчального плану новими дисциплінами, фаK
культативами, що спрямовані на підвищення рівня знань і вмінь студентів.
Таких змін вимагає загальний моральний стан сучасного студентства, зокреK
ма, студентів–майбутніх учителів, які за покликанням, майбутньою проK
фесією будуть працювати з дітьми. Настанови на гуманізацію, «олюднення»
міжособистісних стосунків повинні бути сформовані раніше, ніж майбутні
фахівці набудуть статусу вчителівKпрактиків.
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вивчаючи їх, або засвоювати в загальному контексті. Практична реалізація
індивідуалізації навчання поступово набула статусу провідного завдання освK
ітньої політики вищого навчального закладу. Для успішного вирішення цих
завдань, в освітньому процесі цілеспрямовано застосовувалися інформаційні
технології, що дозволяють одночасно навчати молодих людей,  що мають різну
пізнавальну активність, рівень засвоєння знань та темп формування навичок
професійної діяльності.

Розробка викладачами спеціальних дисциплін навчальноKметодичних комK
плексів, електронного освітнього контенту, що наповнював модуль навчальK
ної дисципліни, дозволив студентам реалізовувати власний індивідуальний
навчальний план, працювати з електронним навчальноKметодичним матеріаK
лом за індивідуальним графіком. Для забезпечення такої можливості для кожK
ної навчальної дисципліни були розроблені навчальноKметодичні комплекси,
які забезпечували можливість проведення занять за всіма темами дисципліK
ни/модулю.

Методичне забезпечення дозволило реалізувати індивідуальний навчальK
ний план студента, забезпечувало наповнення дисциплін електронним освітнім
контентом.

Визначення типів занять, різновидів навчальних продуктів і їх дидактичK
ної ефективності є тим аспектом, що визначив, насамкінець, якість навчальK
ного процесу, організацію самостійної роботи студента та її ефективність.

Поряд із традиційними методами навчання, викладання більшість дисK
циплін (математики, методики математики, методики фізики, фізики) з виK
користанням інформаційноKкомунікаційних технологій, дозволило застосуK
вати наступні методи навчання: 1) повна або часткова заміна контактних
занять на опосередковані; 2) форма доповнення до контактних занять; 3)
інтегрований метод. Представимо стислу характеристику даним методам.

Повна заміна контактних занять в інноваційному навчанні використовуK
валася для заміни класичних методів, що вимагають особистого контакту «викK
ладачKстудент». Такі зустрічі здійснювалися «на відстані», опосередковано для
географічно ізольованих учасників за допомогою електронних засобів.

Форма доповнення до контактних занять здійснювалася за допомогою техK
нологій інформаційного навчання і застосовувалася для доповнення до клаK
сичного навчання на основі контактних занять. Електронні семінари можуть
внести плідний і мотивуючий аспект до  навчання. Матеріал, представлений
на лекціях, доповнювався і коментувався за допомогою комп’ютерних проK
грам, доповнюється слайдKлекціями, мультимедійними презентаціями.

Інтегрований метод використовувався тоді, коли від кожного засобу наK
вчання обралися його переваги і долучалися до загальної підготовки студента.
Ті види роботи, що не вимагали особистої присутності, здійснювалися метоK
дами дистанційного навчання, стали важливою і органічною частиною курсу,
а не його факультативним доповненням.

 Аналіз наукового фонду (п.3.3)  засвідчив, що класифікувати види індиK
відуальних освітніх траєкторій неможливо, оскільки не існує єдиної ознаки,
за якою можна було б здійснити таку класифікацію. Подекуди на практиці
різні види індивідуальних освітніх траєкторій оптимально поєднуються стуK
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дентами. Різноманіття їх освітніх інтересів і індивідуально, соціально значуK
щих проблем зумовило розподіл за видами індивідуальних навчальних і виK
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фесійній діяльності. Тобто, якщо студент спрямовував власні зусилля лише
на набуття певного обсягу знань та вмінь, то його було віднесено до знанієвоK
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Відтак, у своєму дослідженні ми виокремлюємо знанієво*орієнтовані,

творчо*орієнтовані й практико*орієнтовані навчальні індивідуальні освітні
траєкторії.
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