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Коло наукових інтересів: проблеми підготовки вчителя до майбутньої професійної діяль-
ності.  

Підготовка майбутнього вчителя історії                              
до формування прогностичних компетенцій учнів 

У даній статті автор акцентує увагу на актуальності підготовки майбутнього вчителя істо-
рії до формування прогностичних компетенцій учнів та визначає шляхи вирішення проблем пов’я-
заних з цим питанням. 

In the following article the author emphasizing on the actuality of the preparation of the future history 
teacher to form prognostic skills of the pupils and to find the ways of solving problems related to this question. 

Зміни, які відбуваються в Україні і світі про-
тягом останніх років, активізація діяльності нау-
ковців по входженню нашої держави до Болон-
ського процесу зумовили необхідність трансфо-
рмації підходів до визначення мети і завдань 
шкільної освіти, формування її змісту, організа-
ції навчально-виховного процесу, основних 
пріоритетів.  В основу перетворень у системі 
освіти були покладені можливі потреби, запити і 
моделі розвитку особистості учня. Якщо раніше 
основним завданням школи було “озброїти  міц-
ними знаннями”, то на сучасному етапі розвитку 
педагогічної думки вчителі і науковці дійшли 
висновку, що основна мета шкільної освіти по-
лягає не у простій передачі визначеної суми ін-
формації, а у формуванні особистості з високим 
рівнем цивілізаційної компетентності [6, с. 54].  

Отже, сучасний учень повинен володіти 
перш за все праксеологічними вміннями розв’я-
зання різноманітних проблем (логічно і критич-
но міркувати, розуміти і розпізнавати головні 
аспекти проблем, організовувати дії по їх вирі-
шенню, точно і зрозуміло формулювати резуль-
тати тощо); вміти пристосовуватися до мінливих 
обставин сьогодення; аналізувати й опрацьову-
вати інформацію (встановлювати закономірнос-
ті, робити аргументовані висновки, використо-
вувати їх для прогнозування); усвідомлювати, де 
і яким чином знання можуть бути використані.  

Принципово нова  політична, економічна та 
соціальна ситуація, яка склалася в Україні, оріє-

нтація на розвиток освіти світовими канонами 
потребують суттєвих змін у професійній підго-
товці майбутніх фахівців-педагогів. Необхід-
ність реформування стосується перш за все мети 
і змісту суспільно-гуманітарних дисциплін. 
Спрямування розвивального потенціалу цих 
предметів (у тому числі історичних дисциплін) 
на вироблення у учнів особистісно-жит-
тєтворчих, соціалізуючих, компетенцій призвело 
до посилення уваги викладачів педагогічних 
вищих навчальних закладів до методичного ас-
пекту їх викладання [8, с. 17]. Доцільність орга-
нізації роботи на уроках суспільствознавчих 
дисциплін, яка б стимулювала вироблення нави-
чок творчого опрацювання інформації, практич-
ного осмислення ситуацій і дій осіб визначаєть-
ся сьогодні збільшенням потреб вчителя і учня.  

Основні положення вищеперерахованих змін 
закріплені у базових нормативно-правових ак-
тах, які регламентують функціонування закладів 
освіти: Законах України “Про освіту”, “Про за-
гальну середню освіту”, “Про вищу освіту”, 
Державній національній програмі “Осві-
та” (Україна ХХІ століття), Державній програмі 
“Вчитель”, Національній доктрині розвитку 
освіти України у ХХІ столітті, Концепції педаго-
гічної освіти, Концепції розвитку загальної сере-
дньої освіти та інших документах. 

Актуальність і доцільність дослідження про-
блеми підготовки майбутнього вчителя  у сучас-
них умовах зумовлені необхідністю подолання 
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суперечності між потребою держави, суспільст-
ва, усіх учасників навчально-виховного процесу 
(учнів, учителів, батьків) у формуванні особис-
тості, здатної до прогнозування, та відсутністю 
як вчителів, так і методик, технологій, які б 
сприяли виробленню цієї компетенції у учнів. 

Філософським базисом у вивченні прогнос-
тичних компетенцій учнів стали дослідження 
швейцарського філософа, психолога і педагога 
Ж.Піаже у сфері психології мислення дітей та 
підлітків. Значний внесок у розробку нових ме-
тодів прогнозування і соціологічних аспектів 
прогностичного моделювання складних систем 
зробили українські соціологи В.М.Глушков, 
О.Г.Івахненко, Г.М.Добров, В.В.Косолапов. 

Проблему підготовки майбутнього вчителя 
історії до формування прогностичних компетен-
цій учнів слід проаналізувати в контексті психо-
логічних досліджень мети і змісту професійної 
підготовки вчителя (К.О.Абульханова-Слав-
ська), її загальнопедагогічних аспектів у працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців  (Є.С.Бар-
біна, Л.С.Нечипоренко, О.М.Пєхота, В.В.Са-
гарда, В.О.Сластьонін). Теоретико-мето-доло-
гічні  засади дослідження ґрунтуються на пра-
цях С.О.Нікітчиної, О.І.Пометун з питань мето-
дики викладання історії. Шкільна історична 
освіта як основа формування особистості учня, 
вироблення у нього певних компетенцій аналізу-
ється такими вченими, як К.О.Баханов, 
І.А.Мішина, Ф.Г.Турченко, О.Ф.Турянська, 
О.А.Удод. У науковому вирішенні питання про 
природу компетенцій, процес їх формування 
важливу роль відіграють основи психології дія-
льності (С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, Г.С.Кос-
тюк).  
Мета статті полягає в аналізі практичної 

обумовленості проблеми підготовки майбутньо-
го вчителя до формування прогностичних ком-
петенцій учнів на уроках історії на основі піло-
тажного дослідження, що проводилось на ІІІ-IV 
курсах історичного факультету Миколаївського 
державного університету імені В.О.Су-
хомлинського. 

У нашому дослідженні ми керуватимемося 
визначенням терміну “компетенції”, запропоно-
ваним І.Тарасенко: компетенції – це знання, 
вміння і навички, які індивіди застосовують на 
практиці адекватно до ситуації та з повною від-
повідальністю. Тобто компетенція включає в 
себе, по-перше, бачення і усвідомлення індиві-
дом проблеми; по-друге, володіння ним техно-
логією її вирішення (наявність необхідних знань 
та володіння відповідними процесуальними і 
розумовими вміннями і навичками); по-третє, 
психічну готовність до їх застосування [10, 
с. 21].  

Знання, процесуальні навички та інтелектуа-
льні вміння можуть стати компетенціями лише 

тоді, коли у навчально-пізнавальній діяльності 
учня буде врахована направленість особистості. 
Це забезпечить використання учнями при роз-
в’язанні життєвих проблем сукупності суспільно 
необхідних знань, що носять міжпредметний 
характер; узагальнених вмінь та навичок 
(процесуальних, розумових, комунікаційних); 
якостей особистості.  

Робоче поняття прогнозування прийняте на-
ми як аналіз та наукове передбачення майбутніх 
станів і тенденцій розвитку соціальних чи при-
родних явищ, обґрунтована інформація про якіс-
ні і кількісні характеристики процесів, що пе-
редбачаються. Результатом прогнозування є 
прогноз – наукове передбачення, знання про 
майбутнє і можливі варіанти розгортання пев-
них тенденцій [12, с. 524]. 

Таким чином, прогностичні компетенції – 
це знання, вміння і навички, спрямовані на ана-
ліз та наукове передбачення майбутніх станів і 
тенденцій розвитку соціальних чи природних 
явищ, які індивіди застосовують на практиці адек-
ватно до ситуації та з повною відповідальністю. 

Актуальність проблеми прогнозування у наш 
час зумовлена тим, що: 

1. Ускладнились процеси суспільного життя, 
що викликано бурхливим розвитком НТР. 

2. Значно розширилися обсяги і масштаби 
прогностичної діяльності, кількісна та якісна 
багатоманітність об’єктів прогнозування. 

3. Зросла соціальна, економічна, інформацій-
на цінність прогнозів. Прогнози активно вплива-
ють на сьогодення, допомагають запобігати або 
зводити до мінімуму небажані наслідки розвит-
ку тих чи інших процесів у майбутньому. 

Прогнозування можливе насамперед завдяки 
дії причинно-наслідкових зв’язків, об’єктивних 
законів розвитку. Воно завжди носить активний 
характер, адже засноване на механізмі зворотно-
го зв’язку між прогнозом і предиктором, тобто 
суб’єктом прогнозування. Основою наукового 
передбачення є пізнання об’єктивних внутрі-
шніх зв’язків предметів і явищ, законів, що роз-
кривають цей внутрішній, істотний і сталий зв’я-
зок явищ і конкретних умов їхнього існування. 

Засобами розробки прогнозування є екстра-
поляція, моделювання, експертні оцінки, обчис-
лювальні випробування варіантів на комп’ютер-
ній основі, мисленнєвий експеримент, техноло-
гія Intel® “Навчання для майбутнього”, історич-
на аналогія та сценарії майбутнього [11, с. 602-
604]. Всі вони є придатними для використання у 
навчально-виховному процесі. 

Для виявлення необхідності орієнтації про-
фесійно-педагогічної підготовки на формування 
прогностичних компетенцій учнів нами було 
проведено інтерв’ювання студентів ІІІ-IV курсів 
історичного факультету спеціальностей “Історія. 
Спеціалізація: правознавство” та “Соціальна 
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педагогіка. Історія”, які вивчають курс методики 
викладання історії.  

З метою визначення головного напряму 
принципів організації і методів дослідження, 
уточнення основної гіпотези було здійснено ін-
терв’ювання учнів старших класів ЗОШ № 3 
м. Миколаєва та Доманівської ЗОШ № 2 Мико-
лаївської області. На питання “Що таке про-
гноз?” лише 17% учнів дали відповідь. Ще 23% 
відповіли, що розуміють дефініцію, але не можуть 
її чітко сформулювати. 78% школярів серед видів 
прогнозу змогли назвати один – гідромеційний, 
11%  старшокласників перелічили 2-3 види. 

Під час інтерв’ювання студентів їм пропону-
валися наступні запитання: 

1. Що таке прогноз? 
2. Які види прогнозу Ви можете назвати? 
3. Чи потрібно вміння прогнозувати на уро-

ках історії: а) учням; б) учителям? 
4. Чи присутні елементи прогнозування на 

заняттях у школі? 
Основна маса опитуваних (93%) висловила 

думку про те, що в університеті система підгото-
вки майбутніх педагогів не забезпечує їх готов-
ність до формування прогностичних умінь уч-
нів. Аналіз відповідей студентів дозволяє нам 
дійти висновку, що 20% опитуваних не можуть 
дати хоча б якесь визначення терміну “прогноз” 
або ж їх дефініція була хибною.  

Переважна більшість респондентів (97%) 
вказали на необхідність присутності елементів 
прогнозування на уроках історії, причому, що 
характерно, 96% вважають вміння прогнозувати 
обов’язковим елементом педагогічної майстер-
ності вчителя, а 93% впевнені у важливості про-
гностичних компетенцій для учнів. 

Таким чином, результати опитування студен-
тів історичного факультету та учнів шкіл проде-
монстрували високий рівень запиту учнів до 
застосування прогностичних вмінь і навичок та 
дозволили сформулювати припущення про не-
обхідність професійно-педагогічної підготовки 
майбутнього вчителя історії та соціального пе-
дагога до формування вказаних компетенцій. 

Проаналізувавши попередні результати, на-
ми було встановлено ряд проблем професійно-
педагогічної підготовки студентів-істориків. До 
них слід віднести: 

− недолік знань, умінь майбутніх вчителів 
історії по формуванню хоча б елементів 
прогнозування у учнів; 

− відсутність необхідної інформації з теорії 
і практики підготовки вчителя до форму-
вання даної компетенції; 

− нерозробленість методик, технологій з 
підготовки майбутнього вчителя історії до 
означеної діяльності. 

Прогностичні компетенції як обов’язковий 
компонент пізнавальної діяльності можуть вико-

ристовуватись при вивченні всіх навчальних 
дисциплін. Здатність прогнозувати, як і інші 
узагальнені вміння, змінює зміст пізнання для 
учнів: воно стає більш зрозумілим, осмисленим, 
що у свою чергу стимулює поглиблення пізнава-
льного інтересу. Наявність відпрацьованих про-
гностичних умінь при необхідних знаннях під-
вищує навчальні можливості учня, дозволяє йо-
му успішно, власними зусиллями виконати ро-
боту, забезпечує творчий характер діяльності. 

Технологія формування прогностичних ком-
петенцій, як і інших пізнавальних умінь, харак-
теризується наступними етапами: 

− аналіз уміння прогнозувати перед учнем, 
пояснення  ролі учня у здобутті знань; 

− виявлення операційного складу розгляду-
ваного вміння, що підлягає засвоєнню; 

− формування уміння на різному змісті на-
вчального предмету; 

− практичне відпрацювання прогностичних 
умінь у фронтальній роботі з класом; 

− закріплення вказаної компетенції в індиві-
дуальній роботі учнів; 

− формування системи компетенцій [3, c. 33]. 
Основним прийомом по формуванню про-

гностичних компетенцій учнів є навчальні за-
вдання, що є складовою уроків і самостійної 
роботи учнів. Усвідомивши логічний принцип, 
що лежить в основі уміння, учень може орієнту-
ватися у правильному проведенні кожної опера-
ції та здійснювати контроль за її виконанням. 
Ознайомивши учнів з призначенням і структу-
рою того чи іншого уміння, необхідно відразу 
залучати їх до практичної діяльності. Тільки 
тоді вони відкладаються у свідомості школяра 
не однобічно, а передбачають велику кількість 
зв’язків і відношень. 

Одним із основних прийомів практичного 
формування прогностичних компетенцій є вико-
ристання логічних завдань при вивченні першо-
джерел.  

Логічне завдання – це сукупність методич-
них дій, що орієнтують учнів на розумову діяль-
ність, результатом якої є нові знання, міркуван-
ня, відбувається їхнє кероване нарощування на 
сталій пізнавальній основі. Учителі при опиту-
ваннях звичайно формулюють питання, що по-
чинаються словами хто, що, де, коли, скільки. 
Задіяною ж у ході навчання в більшій мірі пови-
нна бути думка. Тому логічні завдання передба-
чають в основному питання, що починаються 
словами чому, у чому, з якою метою обґрунтуй-
те, доведіть і мотивуйте  і т.п. 

Наприклад, логічне завдання до вивчення 
“Руської Правди”: Проаналізуйте, які покарання 
одержали б сучасні українські громадяни, що 
вчинили злочини, описані в “Руській Правді”. 

Або ж логічне завдання до вивчення реформ 
60-х рр. ХІХ ст.: Чи має сьогодні місце механіч-



165 Педагогічні науки 

не перенесення досвіду інших країн на українсь-
кий ґрунт реформ? Якщо так, то в чому конкрет-
но? Яким чином необхідно використовувати 
світові досягнення цивілізації у своїх перетво-
реннях? 

Логічні завдання можуть носити і змішаний 
характер. Головне, з чого повинен виходити роз-
роблювач логічного завдання – це: 

− урахування специфіки школи (класу); 
− урахування концентра учнів; 
− урахування розумових здібностей адреса-

та; 
− урахування навичок і умінь учнів само-

стійно працювати з джерелами; 
− наявність часу,  виділеного на роботу з 

джерелом за логічним завданням. 
Ще однією вправою для формування прогно-

стичних компетенцій у учнів може бути викори-
стання умовних моделей розвитку історичних 
подій, тобто дій учнів і вчителів в умовах, коли 
історичні події, факти, процеси минулого вважа-
ються можливими, гаданими або бажаними (так 
званий “прогноз навпаки”). Вправа має на меті 
оцінити вірогідність якоїсь події, встановити, 
скільки у неї було шансів відбутися.  

Незважаючи на те, що необхідність розвитку 
прогностичного уміння закріплена у програмах з 
історії для загальноосвітніх навчальних закла-
дів, зараз простежується недостатня методична, 
методологічна та технологічна готовність учите-
лів шкіл до формування цієї компетенції.  

На нашу думку, ефективності підготовки 
майбутнього вчителя історії до формування про-
гностичних компетенцій у учнів можна досягти 
за умови технологізації її процесу, а саме: 

а) врахування в цілях професійно-
педагогічної підготовки студентів їх орієнтацію 
на вироблення готовності до реалізації прогнос-
тичних завдань у шкільній історичній освіті; 

б) використання наявних традиційних та ін-
новаційних засобів, методів, прийомів процесу 
навчання у вищому навчальному закладі, що 
формують у студентів відповідні прогностичні 
компетенції. 

Таким чином, однією з відмінних рис історії 
як навчального предмету є необхідність форму-
вання у учнів здатності до прогнозування май-
бутнього. Це зумовлено тим, що розвиток істо-
ричного мислення проходить шлях від виокрем-
лення конкретного факту, визначення певного 
явища, через узагальнення фактів у поняттях до 
опису і оцінки фактів з передбаченням можли-
вих наслідків. На уроках історії педагог повинен 
навчити учнів не просто встановлювати причин-
но-наслідкові зв’язки, а виробити вміння на ос-
нові певної сукупності фактів робити прогноз на 
майбутнє. Саме тому одним із завдань сучасної 
вищої педагогічної школи повинна стати підго-
товка майбутнього педагога до формування у 
учнів прогностичних компетенцій, що є очевид-
ним  у світлі проаналізованих нами практичних 
потреб студентів-істориків та учнів шкіл. 
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