Таким чином, різні види електронних дидактичних посібників дозволя
ють моделювати умови навчальної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних
тренувальних вправах ситуативного характеру.
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО
ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ
Оновлення змісту природничої освіти в загальноосвітній школі та її варі
ативність, поява альтернативних програм, ставить перед системою методичної
підготовки майбутнього вчителя нові завдання та розробку алгоритму їх вирі
шення.
Щоб організувати в школі навчальний процес так, щоб учень став актив
ним учасником процесу навчання, вища школа має підготувати вчителя, мето
дична майстерність якого буде розвиватися не через забезпечення його великою
кількістю готових рецептурних посібників і широке використання ним готових
поурочних розробок. Йому потрібні передусім фундаментальні знання з базово
го предмета, висока загальна культура і грунтовна дидактична компетентність.
Професійна компетентність є істотною передумовою цілеспрямованої та
ефективної діяльності, що дозволяє використовувати свої знання, досвід, твор
чий підхід в природничій освіті і вихованні учнів. За своєю суттю компетенція
передбачає і активну діяльність. Підготовка майбутнього вчителя має бути
представлена не тільки знаннями, уміннями та навичками з біологічної освіти,
але психолого-педагогічними знаннями, і що також важливо, оволодіння спеці
альними освітніми технологіями.
У відповідності до запитів середньоосвітньої та різних типів шкіл, профе
сійно-педагогічна підготовка вчителя біології повинна бути спрямована на роз
виток у студентів необхідних глибоких методичних знань, практичних вмінь і
ціннісних ставлень до ефективного та високоякісного проведення навчальновиховного процесу з біології в школі; здатності до самоосвіти; розуміння ролі
«людського фактору» як умови поліпшення виробничої педагогічної діяльності.
Удосконалення підготовки вчителя для сучасної реформованої школи це
комплексна проблема, яка передбачає вирішення цілісної системи завдань, що
стоять перед вищою школою. Головними її складовими є:
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- створення науково-обгрунтованої моделі сучасного вчителя, який (ні
відповідав цілям та завданням реформованої школи;
- розробка професіограм вчителя предметника;
- організація навчально-виховного процесу у вузах на основі комплексних
навчальних планів і програм, які б відповідали структурі сучасного вчителя;
- поліпшення системи вищої педагогічної освіти й самоосвіти з врахуван
ням досягнень НТР і психолого-педагогічних наук та практичних вимог серед
ньої школи.
Отже, методична підготовка вчителя біології є частиною загально дидак
тичної культури його, яка в свою чергу, є основною ланкою загальної структу
ри якостей, що лежить в основі моделі сучасного вчителя.
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ВИКОРИСТАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПІДХОДУ
У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Аналіз сучасних наукових досліджень засвідчує, що в теорії та практиці
вищої педагогічної освіти накопичено значний досвід, який може стати осно
вою щодо вивчення питання підготовки майбутнього вчителя до керівництва
педагогічно-краєзнавчою діяльністю учнів, а саме: методолого-теоретичні заса
ди професійної підготовки майбутніх учителів (Б.С. Гершунський, B.C. Лутай,
В.О. Огнев’юк, О.Я. Савченко, В.А. Семиченко), розвитку творчої активності
особистості педагога (Н.В. Кічук, М.О. Лазарев, М.М. Поташник, С.О. Сисоєва,
О.І. Щербаков та ін.). Проте важливі питання підготовки майбутнього вчителя
загальноосвітніх навчальних закладів до краєзнавчою діяльністю учнів висвіт
лені недостатньо.
Педагогічно-краєзнавчій діяльності вчителя властиві: планування, органі
зація, стимулювання, контроль, регулювання діяльності, аналіз її результатів.
Кожен урок, у якому вчитель використовує краєзнавчий матеріал, починається
з організаційно-психологічного моменту, насамперед чіткої постановки мети і
завдань уроку, планування етапів уроку. Логічність розташування краєзнавчого
матеріалу, його розподіл на уроках допомагає в розумінні загальних закономір
ностей явищ і процесів, що розглядаються і вивчаються. Усе це підвищує інте
рес до розуміння учнями навчального предмета, збагачує їх знаннями про особ
ливості розвитку рідного краю.
Ще один не менш важливий момент - це використання вчителем на уроці
активних методів навчання, до яких відносять проблемні, пошукові, евристичні,
саме вони потребують більшої витрати часу в підготовці вчителя до уроку. Так,
В.М. Галузинський узагальнюючи групи методів навчання, виділяють чотири
групи, а саме, методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльнос
ті, яка представлена чотирма підгрупами: за джерелом передачі і сприймання на
вчального матеріалу; за логікою передачі і сприй-мання навчальної інформації;
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