
АНКЕТА 1 

(для обговорення здобувачами вищої освіти ОПП «Середня освіта (Природничі науки)»  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти)  

1. Проранжуйте за значимістю для вас, як майбутнього учителя, загальні та спеціальні 
компетентності освітньої програми (Виставте бали. Найвищий бал – найбільш 
значима особисто для вас компетентність) 

Загальні 
компетентності (ЗК) 
максимальний  
бал –  9 

 

ЗК 1. Володіння технологіями усного і писемного мовлення державною та іноземною 

мовами, навичками міжособистісного спілкування і критичним ставленням до інформації, 

отриманої із різних джерел. 

 
ЗК 2. Здатність застосовувати інформаційні та комунікаційні технології навчання 
 

ЗК 3. Здатність до абстрактного, критичного мислення та прийняття конструктивних 

рішень на основі сформованих загальнолюдських цінностей, логічних аргументів та 

перевірених фактів. 

 

ЗК 4. Здатність проводити дослідження, моделювати та виконувати проекти автономно чи 

в команді, мотивувати людей та рухатись до загальної мети.  

 

ЗК 5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, діагностування власних станів та 

почуттів для забезпечення ефективної та безпечної професійної діяльності, генерувати 

нові ідеї, проявляти ініціативу, оцінювати результати своєї праці. 

 

ЗК 6. Соціальна активність, здатність нести громадянську відповідальність за стан 

довкілля та суспільства, виявляти толерантне ставлення до різних думок і поглядів в 

умовах полікультурного середовища, дотримання морально-етичних аспектів професійної 

діяльності, академічної доброчесності.  

 

ЗК 7. Здатність до осмислення предметної галузі (природничі науки, фізика, хімія, 

біологія, педагогіка) та специфіки професійної діяльності.  

 

ЗК 8. Здатність до застосовування здобутих компетентностей в широкому діапазоні 

можливих місць працевлаштування та повсякденному житті, розвитку та прогнозування 

людського буття, суспільства і природи, духовної культури. 

 

ЗК 9. Здатність до актуалізації потреби реалізації власного потенціалу, проектування та 

реалізації індивідуальних освітніх траєкторій особистісного зростання. 

 

Спеціальні (фахові, 
предметні) 
компетентності 
(СК) 
Найвищий бал – 17 

СК 1. Здатність критично осмислювати сучасну термінологію, наукові поняття, закони, 
концепції, вчення і теорії, методи дослідження природничих наук, фізики, хімії, 
біології, розкривати загальні тенденції, закономірності розвитку природничих наук для 
формування світоглядних установок, природничо-наукової картини світу. 

СК 2. Здатність моделювати та оцінювати природні системи різного рівня організації 
на основі взаємозв’язку фундаментальних закономірностей природи, суспільства та їх 
імплементації в освітній процес.  

СК 3. Здатність розуміти та оцінювати тенденції в освіті та вміння розпізнавати їх 
потенційні наслідки, проблеми практичної реалізації досягнень педагогічної та 
природничих наук, втілювати у життя стратегію сталого розвитку соціо-біологічних 
систем. 

СК 4. Здатність підбирати та творчо застосовувати сучасні методи дослідження 
природничих наук для обґрунтування цілісності та єдності природи (закономірностей, 



процесів та явищ), інтерпретувати та використовувати результати досліджень. 

СК 5. Здатність до розвитку етичної свідомості та самосвідомості, розуміння етичних, 
біоетичних та екологічних проблем в умовах глобалізаційних процесів сьогодення. 

СК 6. Здатність до вирішення комплексних проблем у галузі професійної діяльності, 
що вимагають глибокого переосмислення цілісності знань про природу шляхом 
використання концептуальних та методологічних знань. 
СК 7. Здатність дотримуватися принципів науковості та інтеграції, цілей освітніх 
систем при трансляції природничо-наукових знань у площину навчальних предметів з 
біології, хімії, фізики та природничих наук; 

СК 8. Здатність застосовувати набуті знання з предметної галузі, сучасних методик і 
освітніх технологій для формування  ключових і предметних компетентностей 
здобувачів освіти. 

СК 9. Здатність застосовувати методологію провадження освітньої діяльності: 
особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компететнісного, системного, цілісного, 
праксеологічного та задачного підходів. 

СК 10. Здатність проектувати та забезпечувати ціннісний компонент змісту 
природничої освіти та відображати власну систему цінностей. 

СК 11. Здатність консультування суб’єктів педагогічного впливу (учнів, батьків, 
громаду) щодо освітніх проблем, стратегії сталого розвитку людства та популяризації 
природничих наук. 

СК 12. Здатність до виконання функцій сучасного вчителя (ментора, тьютора, 
модератора, фасилітатора, коуча), конкурентоздатної адаптації до змінних умов 
освітнього менеджменту та вимог суспільства. 

СК 13. Здатність використовувати комп’ютерні засоби (інформаційних пакети, 
прикладне програмне забезпечення тощо) для провадження ефективної методичної 
діяльності в освітньому процесі. 

СК 14. Уміння творчо добирати та застосовувати методи і засоби навчання, спрямовані 
на розвиток здібностей учнів з урахуванням їх індивідуальних і вікових особливостей, 
міжособистісних взаємин,  усвідомлення рівних можливостей і гендерних питань для 
забезпечення мотивуючого, розвивального та інклюзивного  освітнього простору. 

СК 15. Здатність застосовувати сучасні освітні технології, у тому числі й 
інформаційно-цифрові, для забезпечення освітнього процесу, безпечного проведення 
освітніх досліджень та навчально-дослідницької діяльності з природничих наук в 
лабораторних та природних умовах, упровадження STEM-освіти. 

СК 16. Здатність реалізовувати виховні функції  на навчальних заняттях і в позакласній 
роботі, виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів, у т.ч. з 
особливими потребами та формування їхньої культури. 

СК 17. Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної професійної 
діяльності, оцінки педагогічного досвіду, рефлексії та самоорганізації професійної 
діяльності. 

 

2. Проранжуйте за значимістю для вас, як майбутнього учителя,  результати навчання 
освітньої програми (Виставте бали. Найвищий бал 18 – найбільш значимий особисто 
для вас результат навчання) 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання 

Знання  
РН 1. Знання та тлумачення сучасної термінології, наукових понять, законів, концепцій, учень і теорій, методів 



дослідження педагогічних та природничих наук. Розуміння та тлумачення загальних тенденцій, закономірностей 
розвитку педагогічної та природничих наук, їх ролі у формуванні природничо-наукової картини світу. 
РН 2. Знання та розуміння стратегії сталого розвитку та сутності взаємозв’язків між природним середовищем і 
людиною як духовною та інтелектуальною, раціональною та ірраціональною істотою. 
РН 3. Знання методології наукового пізнання як концептуальної основи професійної діяльності вчителя 
природничих наук, розуміння динаміки розвитку сучасних наукових теорій, що оновлюють методологію дослідження 
природи, соціуму, людини. 
РН 4. Знання загальних закономірностей, механізмів становлення й розвитку психічних пізнавальних процесів, 
властивостей, станів та форм людської особистості, особливостей формування особистості в різні вікові періоди, 
факторів регуляції поведінки особистості, основ соціальної психології груп і колективу. 
РН 5. Знання теорії та методики навчання природничих предметів, інноваційних та інформаційно-
комунікаційних та комп’ютерних технологій навчання. 
РН 6. Знання змісту і принципів організації освітньої діяльності в  закладах загальної середньої освіти, сутності 
проектування навчальних програм, підручників, інформаційних і науково-методичних матеріалів із фізики, хімії, 
біології, інтегрованого курсу «Природничі науки». 

Уміння (когнітивні, практичні, комунікативні) 
РН 7. Уміння абстрактно та критично мислити, приймати конструктивні рішення на основі наявних 
загальнолюдських цінностей, логічних аргументів та перевірених фактів, гармонійного поєднання знань з 
природничих наук, методики їх навчання та культури педагогічного спілкування.  
РН 8. Уміння працювати в полікультурному середовищі для забезпечення успішної взаємодії у сфері науки та 
освіти, володіння технологіями усного і писемного спілкування державною та іноземною мовами у професійній 
діяльності, інформаційними технологіями і критичним ставленням до соціальної інформації. 
РН 9. Уміння аналізувати з наукової точки зору фундаментальні онтологічні, гносеологічні, соціальні, культурні, 
педагогічні та психологічні явища і процеси, використовувати методологію цих сфер знання у різних видах
професійної діяльності. 
РН 10. Уміння інтегрувати методи емпіричного та теоретичного рівнів пізнання в освітньому процесі, застосувати 
припущення, гіпотези, теорії та концепції на рівні, необхідному для вирішення науково-дослідних завдань та проблем 
діяльності вчителя природничих наук, фізики, хімії, біології. 
РН 11. Уміння застосовувати методи природничих та педагогічних наук, сучасні цифрові технології та пристрої 
для розв’язання природничо-наукових та освітніх проблем, створення інформаційних продуктів та методикою їх 
використання у шкільній практиці. 
РН 12. Уміння конструювати моделі явищ та процесів природних та освітніх систем, проводити фізичні, хімічні, 
біологічні та педагогічні дослідження, аналізувати результати та прогнозувати наслідки відповідних дій. 
РН 13. Уміння виконувати функції сучасного вчителя: ментора, тьютора, модератора, фасилітатора, коуча, 
консультувати суб’єктів педагогічного впливу (учнів, батьків, громаду) щодо освітніх проблем, стратегії сталого 
розвитку людства, популяризації природничої освіти. 
РН 14. Уміння застосовувати здобуті компетентності в широкому діапазоні можливих місць працевлаштування 
та повсякденному житті, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури. 

Автономія та відповідальність 
РН 15. Уміння застосовувати м’які навички (soft skills) та їх формувати в школярів у складних і 
непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 
РН 16. Уміння актуалізувати власний потенціал, проектувати та реалізувати індивідуальні освітні траєкторії 
особистісного зростання. 
РН 17. Уміння адаптуватись та діяти в новій ситуації, діагностувати власні стани та почуття для забезпечення 
ефективної та безпечної професійної діяльності, збереження власного здоров’я та здоров’я інших, генерувати 
нові ідеї, оцінювати результати своєї праці. 
РН 18. Соціальна активність, відповідальність за стан довкілля та суспільства, толерантне ставлення до різних 
думок і поглядів в умовах полікультурного середовища, дотримуватись морально-етичних аспектів професійної 
діяльності, академічної доброчесності  

 

3. Які компетентності  ви додатково хотіли б отримати?  

 

Дякуємо за участь у спільній справі! 

 


