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АДАПТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЧИННИК ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 
У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ
Стаття присвячена добору провідних принципів адаптивного навчання майбутніх вчителів біо-

логії під час їх фахової підготовки. Така нагальна потреба пов’язана з домінуванням особливостей 
мислення сучасних студентів, яке в науковій літературі трактується як «кліповість».

«Кліповість» мислення пояснюється провідними науковцями як результат технічного прогресу, 
зокрема комп’ютеризації всіх сфер життя, що має найбільший вплив на сучасну молодь. Вказаний 
феномен також притаманний учнівській молоді. Для роботи з такими студентами повинно бути 
облаштоване навчальне середовище за рахунок особливих методологічних форм фахової підготовки. 
Тому провідним підходом щодо його розв’язання є втілення принципів адаптивного навчання. В межах 
дослідження обґрунтовано, що таке навчання реалізується на загальних засадах явища «адаптація» 
у всіх його проявах: біологічному, психологічному та соціальному. 

Поняття «педагогічна (освітня) адаптація» у статті сформульована з використанням всіх її 
аспектів. З цієї позиції вищевказана дефініція визначена як двоспрямований процес навчання, який з 
одного боку спрямований на трансформацію якостей студентів, а з іншого підлаштований засобами 
дидактичного забезпечення під індивідуальні особливості студентів для підвищення результатив-
ності навчання. Проведене дослідження дозволило стверджувати про некоректність розмежування 
«адаптаційного» та «адаптивного» навчання. При цьому реалізацію адаптивного навчання розгля-
нуто як організацію навчального процесу, що здійснюється у середовищі, складники якого у процесі 
постійної взаємодії змінюють один одного. 

Добір принципів адаптивного навчання здійснений за критерієм частоти його наявності в науко-
вій літературі. В результаті такого добору було виокремлено такі принципи адаптивного навчання, 
як активність, самостійність, індивідуалізація, диференціація, системність та послідовність.  
Ці принципи стали основою підходів щодо їх реалізації у фаховій підготовці майбутніх вчителів біоло-
гії. Окреслені підходи щодо реалізації відібраних принципів такого навчання спрямовані на врахування 
і трансформацію «кліповості» майбутніх учителів біології у фаховій підготовці.

Ключові слова: «кліпове» мислення, адаптація, педагогічна (освітня) адаптація, адаптивне  
навчання, принципи адаптивного навчання.

Постановка проблеми. Реаліями сьогодення, 
як свідчать численні психолого-педагогічні праці 
[8; 16; 19; 31], є явище «кліпового» мислення 
учнівської молоді. Під «кліповим» мисленням 
розуміють процес відображення багатьох різно-
манітних властивостей об`єктів без урахування 
зв`язків між ними. Воно характеризується фра-
гментарністю інформаційного потоку, алогічністю, 
повною різнорідністю інформації, що потрапляє з 
високою швидкістю переключення між її фрагмен-
тами та відсутністю цілісної картини сприйняття 
навколишнього світу [31]. 

Попередні власні дослідження [35; 36], свід-
чать про те, що майбутнім учителям біології 
також притаманне вищевказане. У межах при-
родничого напряму підготовки феномен «кліпо-
вого» мислення описаний у ґрунтовній науковій 
праці, яка висвітлює особливості загальної під-
готовки студентів-«кліповиків», майбутніх фахів-
ців із технічних спеціальностей під час навчання 
фізики [16]. Існує низка праць, що присвячена 
особливостям впровадження інноваційних форм, 
методів і прийомів, зумовлених «кліповістю» сту-

дентів, зокрема, під час вивчення математики та 
фізики в технічних [2; 16] та педагогічних закла-
дах вищої освіти [1; 21]. Серед таких напрямів 
підготовки варто згадати менеджмент соціокуль-
турної діяльності [28], філологію [8], комп’ютерну 
інженерію [19].

Аналіз останніх досліджень. Суттєві зміни 
у мисленні студентів спричинюють необхідність 
відповідних змін і в їх підготовці до майбутньої 
професійної діяльності. Саме на цьому наголо-
шено у працях багатьох науковців [16; 19; 21; 31]. 
Окреслена проблема щодо підготовки майбутніх 
вчителів біології все ще залишається недопрацьо-
ваною. Одним зі шляхів її розв’язання може бути 
перехід від традиційно-предметного до адаптив-
ного навчання таких студентів. 

Тому метою дослідження став добір провід-
них принципів адаптивного навчання з метою їх 
реалізації у фаховій підготовці майбутніх учителів 
біології.

Виклад основного матеріалу. Поняття «адап-
тація» вперше було описане у другій половині 
XVIII століття німецьким фізіологом Н. Аубертом. 
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Це явище він розглядав в якості характеристики 
пристосування органів зору та слуху людини до 
дії подразника. Таке розуміння «адаптації» в науці 
започатковано з біологічної позиції. Проте вка-
зане притаманне не тільки біологічній сфері існу-
вання людини. Літературні першоджерела містять 
тлумачення психологічної і соціальної адаптації. 
Окреслені загальнонаукові аспекти цього поняття 
є зрозумілими з позиції діяльності та поведінки 
людини як сукупності біологічних, психологічних та 
соціальних складових при домінуванні останніх [11]. 

Механізми біологічної адаптації описані у ґрун-
товних дослідженнях І. Сєченова та І. Павлова. За 
ними необхідною умовою виникнення і розвитку 
адаптації є процес єдності організму і середо-
вища. Виходячи з такої позиції, в основі дефініції 
біологічної адаптації лежить діалектична єдність 
організму і середовища, яка проявляється крізь 
нероздільну єдність двох домінант поведінки 
людини під час взаємодії з навколишнім середо-
вищем: збереження організму як системи і дослі-
дження середовища [23]. 

Психологічна адаптація проявляється під час 
особливої діяльності людини, що спричинена її 
мотивацією і потребами, які виникають у відпо-
відній діяльності на зміни навколишнього сере-
довища. Серед них називають такі потреби: піз-
навальну, емоційного контакту та потребу у сенсі 
життя [9]. Вищевказаний перелік орієнтувальних 
потреб пов’язаний з освітою, за допомогою якої 
здійснюється наукове пізнання явищ, відбува-
ється адекватна оцінка емоційних станів оточую-
чих, а також співвіднесення власних цінностей із 
загальноприйнятими в суспільстві.

Виходячи з цього, реалізація таких потреб 
мотивує поведінку людини, спрямовану на дослі-
дження і аналіз нових ситуацій у середовищі, 
що виникають як із появою нових суб’єктів, так 
і на основі емоційної оцінки їх зв’язків з іншими 
людьми, а також співвіднесення із загальними 
цінностями [20]. В. Шарко стверджує, що психоло-
гічна адаптація є процесом мотивації адаптивної 
поведінки людини, формування цілі і програми її 
реалізації, що виникають у відповідь на значущу 
новизну змін у навколишньому середовищі [42]. 

В залежності від реальності під соціальною 
адаптацією науковці вбачають різний її зміст. 
Водночас вони вважають, що соціальна адаптація 
охоплює всю сукупність видів діяльності, яка при-
таманна людині. З цієї позиції структура адаптив-
ної діяльності містить оцінку характеру і значущості 
змін; здійснення на цій основі необхідної корекції 
поведінки особистості і перетворення середовища. 
Тому соціальну адаптацію розглядають як вид 
взаємодії особистості з соціальним середовищем, 
в процесі якого узгоджуються вимоги і очікування 
учасників. Вона містить інші рівні взаємодії (біоло-
гічну і психологічну) [39]. На основі механізму адап-

тації у трьох її різновидах була сформована адап-
таційно-розвивальна концепція соціалізації, яка 
дозволяє коригувати зміст і форми освіти як одного 
із механізмів соціалізації [20]. 

Педагогічні аспекти адаптації в літературних 
першоджерелах розглядають у контексті освіт-
ньої (педагогічної) адаптації. Під цим поняттям 
Д. Ловцов розуміє «цілеспрямований процес пого-
дженої взаємодії суб’єктів навчання з урахуванням 
їх можливостей і дидактичного середовища, регу-
льованого за допомогою спеціальних дидактичних 
засобів і методів» [17, с. 196]. З такої самої позиції 
явище освітньої адаптації ґрунтовно розглядають 
як підхід до навчання в контексті практичних вимог 
до освітнього процесу [30; 41], як процес пристосу-
вання до умов професійного становлення [5; 37; 43],  
як пристосування студентів до інноваційних форм 
подачі навчального матеріалу в контексті дидактич-
ної адаптації [27; 24], як складову адаптивних сис-
тем в освіті [3; 5; 14; 17; 13], як підхід до управління 
освітою [29], як процес входження у викладацьку 
діяльність [33; 40], як реалізацію адаптивної техно-
логії навчання [10]. Освітня адаптація у науково-пе-
дагогічній літературі також висвітлена як складова 
адаптивних платформ навчання, зокрема, вірту-
ального характеру [38].

У праці В. Шарко на основі аналізу літера-
турних першоджерел охарактеризовано поняття 
«педагогічна адаптація». Під ним авторка розуміє 
«зміну структури якостей тих, хто навчається, їх 
інтелектуальної, емоційної, комунікаційної і прак-
тичної сфери активності у відповідності до того 
педагогічного середовища, до якого вони потра-
пляють» [42, с. 136]. Вона наводить складові про-
цесу формування педагогічної адаптації, що вхо-
дить до певного логічного ланцюжка. 

Зміст складових цього ланцюжка наступний: 
1) адаптація до пізнавальної діяльності, як до 
умови певного середовища (навчального). При 
цьому її результатом є формування якостей осо-
бистості; 2) цілеспрямоване формування якостей 
особистості відбувається в процесі його адапта-
ції до педагогічного середовища життєдіяльності;  
3) основним засобом формування і розвитку осо-
бистості учня є його занурення до спеціально 
створених педагогічних середовищ [42]. 

Спираючись на доробок В. Шарко та інших 
науковців, у межах дослідження дефініцію «педа-
гогічна (освітня) адаптації» трактую як двоспрямо-
ваний процес навчання, який з одного боку направ-
лений на трансформацію якостей студентів, а з 
іншого – підлаштований засобами дидактичного 
забезпечення під індивідуальні особливості сту-
дентів для досягнення ефективної результатив-
ності навчання.

Процес формування освітньої адаптації, як 
свідчать праці фахівців, реалізується шляхом 
організації відповідного адаптивного навчання. 
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Під загальним визначенням дефініції адаптив-
ного навчання В. Бондарь та І. Шапошнікова 
розуміють «явище з широким спектром впливу 
особистості на оточуюче її освітнє, соціальне, 
морально-етичне середовище, або навпаки – 
впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на особи-
стість» [4, с. 37]. 

Адаптивне навчання у закладах профіль-
ної середньої освіти трактують як «діалектичну 
єдність двох процесів: адаптації дитини до нав-
чання й адаптації навчання до індивідуальних 
особливостей дитини, що вбачає пристосування 
до сучасних вимог часу всіх елементів педагогіч-
ної системи: цілей, змісту, методів, способів, засо-
бів навчання, форм організації пізнавальної діяль-
ності, діагностики результатів» [13, с. 109]. 

Розглядаючи адаптивне навчання в контексті 
управління освітньою системою у закладах вищої 
освіти, у педагогічних дослідженнях визначено 
його основні функції. До них віднесено полег-
шення й стимулювання діяльності студентів у 
процесі фахової підготовки, максимально набли-
женої до професійної; створення інтелектуальної 
та емоційної атмосфери у процесі навчання через 
досвід; надання педагогічної допомоги та пси-
хологічної підтримки у розв’язанні проблемних, 
професійно значимих ситуацій інтерактивними, 
фахово-доцільними методами безпосередньої 
взаємодії учасників освітнього процесу [4]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури з про-
блеми адаптивного навчання засвідчив наявність 
ґрунтовних досліджень, у яких наведена характе-
ристика освітньої адаптації як бінарної системи. 
Керуючись цим положенням, поняття «адаптацій-
ного» та «адаптивного» навчання розмежовують. 
Під першим поняттям розуміють пристосування 
студента до навчання у виші, під другим – під-
лаштування всієї освітньої системи під тих, хто 
навчається [16]. 

А. Калашнікова до поняття «освітня адаптація» 
відносить адаптацію до навчально-пізнавальної 
діяльності студентів та дидактичну адаптацію. На 
думку науковця, ці два взаємопов’язаних процеси 
здійснюються крізь взаємний вплив зовнішніх та 
внутрішніх складових. При цьому дидактична 
адаптація передбачає домінування зовнішніх 
складників як особливостей дидактичної системи 
вищої освіти. Домінування внутрішніх складників 
притаманне адаптації навчально-пізнавальної 
діяльності студентів-першокурсників до умов про-
фесійного становлення [15]. Керуючись тракту-
ванням різновидів поняття «адаптація», вважаю 
таке розмежування некоректним. Тому у дослі-
дженні відхиляю розуміння освітньої адаптації 
як бінарної системи і вважаю, що адаптивне нав-
чання відбувається у середовищі (навчальному), 
складники якого у процесі постійної взаємодії змі-
нюють один одного. 

Для ефективної організації адаптивного нав-
чання під час підготовки майбутніх учителів біо-
логії наступним аспектом дослідження став ана-
ліз відповідних літературних першоджерел для 
добору провідних принципів адаптивного нав-
чання. Склад таких принципів у працях різних нау-
ковців неаналогічний. Таблиця 1 містить інформа-
цію з цього питання. 

Так, група науковців [7] називає у їх складі 
принципи активності, самостійності, індивідуаль-
ності, систематичності і послідовності. За ними 
принцип активності реалізується в діяльності 
(навчальній), кінцевим результатом якої є вміння 
не тільки розв’язання завдань за алгоритмом, а 
й самостійне конструювання алгоритму при вико-
нанні творчих завдань. Принцип самостійності 
відображений у формуванні вмінь самостійно орі-
єнтуватися в нових темах, самостійно мислити 
і вмінь добору алгоритмів при виконанні нових 
завдань. Реалізація адаптивного навчання крізь 
принцип індивідуалізації ґрунтується на особливій 
взаємодії студента і викладача, при якому вра-
ховуються індивідуальні особливості студента. 
Саме такий підхід, на думку авторів, формує висо-
кий рівень інтелектуального розвитку.

Принципи систематичності і послідовності 
забезпечують формування логічних, послідовних 
знань, вмінь і навичок не тільки в межах однієї 
теми, але впродовж вивчення різних тем. Інші нау-
ковці, окрім вище вказаних принципів, доповнюють 
їх перелік дидактичними принципами, які спрямо-
вані на продуктивність навчання з урахуванням 
індивідуальних можливостей студентів. Але їх реа-
лізація, на думку цих науковців, можлива при комп-
лексному взаємозв’язку з іншими загальноприйня-
тими дидактичними принципами [18]. 

Розглядаючи інформаційні технології як засіб 
адаптивного навчання дорослих, О. Огієнко 
[22] наводить дещо інші його принципи. Їх осно-
вою є особистісна індивідуалізація, на базі якої 
конструюються індивідуальні освітні маршрути. 
У праці В.О. Пішванової [26] застосування інфор-
маційних технологій також розглядаються крізь 
призму адаптивного навчання. При цьому нау-
ковець принципи адаптивного навчання ґрунтує 
на основі індивідуалізації мислення та методо-
логічного вміння підлаштуватися під навчальні 
потреби студентів. У дослідженнях Е. Боярова 
[6] адаптивний підхід опирається на систему 
загальних і специфічних дидактичних принципів, 
що взаємопов’язані. До першої віднесено науко-
вість, індивідуалізацію навчальної діяльності, сві-
домість і активність, системність, послідовність 
тощо. Друга містить принципи динамічності, усві-
домленої перспективи, варіативності методичного 
забезпечення, паритетності.

Найбільш ґрунтовно в науково-педагогічній 
літературі описані та функціонально розмежовані 
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принципи адаптивного навчання у праці В. Бондаря 
та І. Шапошнікової [4]. Науковці виокремлюють три 
групи таких принципів. Серед них базові, які регу-
люють адаптивні процеси у вищій школі, ключові, 
що сприяють адаптації студентів до міжособистіс-
них, інтерактивних технологій фахової підготовки 
та загальнодидактичні, які регулюють освітні про-
цеси у середній і вищій школі із засвоєнням знань, 
умінь і навичок та формуванням здатностей їх 
застосувати в практичній діяльності. 

На думку авторів, ці групи принципів функ-
ціонують як «система, якщо, з одного боку, вони 
виступають як основні вимоги до педагогічної вза-
ємодії викладачів і студентів, з іншого – їх адек-
ватне дотримання набуває статусу дидактичних і 
психологічних умов якісної реалізації адаптивних 
функцій процесу фахової підготовки вчителя до 
професійної діяльності. Здійснення дій із реалі-
зації базових і ключових принципів, що забезпе-
чують адаптацію студентів у процесі вивчення 
змісту фахових дисциплін як відносно автоном-
них (наприклад, методики навчання окремих 
дисциплін), регулюються загально дидактичними 
принципами предметного навчання. Зокрема, 
загальнодидактичний принцип індивідуаліза-
ції й диференціації навчання, вимагає опори на 
індивідуалізовані здатності кожного студента, 
активно-діяльнісне охоплення його пізнавальною 
взаємодією. З іншого боку, варто зважати на інди-
відуальні можливості кожного диференціювати 

зміст навчального матеріалу за його структурою 
(теоретичний, емпіричний чи фахово-практичний 
або їх поєднання на одному уроці) та рівнями їх 
засвоєння (сприйняття–відтворення; усвідом-
лення–розуміння; осмислення, узагальнення–
застосування знань, умінь і навичок)» [4, с. 40].

Керуючись наведеним науковим доробком, 
провідними принципами адаптивного навчання 
є загальнодидактичні. На жаль, у працях інших 
науковців, які наведені вище, класифікації прин-
ципів адаптивного навчання відсутні. Тому під час 
їх добору у дослідженні здійснено загальний ана-
ліз їх складу за даними різних авторів (Табл.1). Як 
свідчить аналіз цієї таблиці, провідними принци-
пами адаптивного навчання є принципи індивідуа-
лізації, диференціації, системності, послідовності, 
активності та самостійності.

Саме вони і будуть реалізовані в моделі фор-
мування дослідницьких умінь майбутніх учителів 
біології під час фахової підготовки на засадах 
фундаменталізації змісту освіти і адаптивного 
навчання. 

Висновки і пропозиції. Проведене дослі-
дження дозволило:

 – сформувати дефініцію «педагогічна (освітня) 
адаптація», як двоспрямований процес навчання, 
який з одного боку направлений на трансформа-
цію якостей студентів, з іншого – підлаштований 
засобами дидактичного забезпечення під інди-
відуально-типологічні особливості студентів для 

Таблиця 1
Принципів адаптивного навчання у працях різних науковців

№ Принципи адаптивного навчання [4] [26] [7] [22] [6] [17]

1
Сукупності фронтальних, групових  
та індивідуальних форм навчання

+

2 Варіативності методичного забезпечення +
3 Індивідуалізації + + + + + +
4 Диференціації + +
5 Активності + + +
6 Самостійності + +
7 Системності + +
8 Послідовності + +
9 Соціально-особистісного розвитку +

10 Культурно-історичного та ціннісного розвитку +

11 Компетентнісного підходу +

12 Коригування мислення та діяльності студента +

13
Адаптивного управління інноваційними моделями 
організації навчання

+

14 Всебічного стимулювання та мотивації
15 Контролю та самоконтролю +
16 Функціонування при мінімальній інформації про учнів +
17 Нечутливості +
18 Науковості +
19 Динамічності +
20 Паритетності +
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досягнення ефективної результативності нав-
чання; 

 – довести некоректність розведення понять 
«адаптаційне» та «адаптивне» навчання та дати 
їх загальне визначення; 

 – усвідомити адаптивне навчання як таку орга-
нізацію навчального процесу, що здійснюється у 
середовищі, складники якого в процесі постійної 
взаємодії змінюють один одного;

 – виокремити провідні принципи адаптивного 
навчання, до складу яких увійшли індивідуаліза-
ція, диференціація, активність, самостійність, сис-
тематичність та послідовність.

Предметом подальших досліджень стане роз-
роблення підходів реалізації відібраних принципів 
адаптивного навчання, що спрямовані на враху-
вання і трансформацію «кліповості» мислення 
майбутніх учителів біології у фаховій підготовці та 
їх конкретизацію у системі навчально-пізнавальних 
завдань із фундаментальних біологічних дисциплін.
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Solona Yu. Adaptive training as a factor in innovative changes in the professional training of future 
biology teachers

The article is devoted to the selection of the leading principles of adaptive training of future biology teachers 
during their professional training. Such an urgent need is connected with the domination of the peculiarities of con-
temporary students’ thinking, which in the scientific literature is interpreted as a “clip”. The “blindness” of thinking is 
explained by leading scholars as a result of technical progress, in particular, the computerization of all spheres of life 
that has the greatest impact on modern youth. This phenomenon is also characteristic of children. To work with such 
students should be set up a learning environment at the expense of special methodological forms of professional 
training. Therefore, the leading approach to its solution is the implementation of the principles of adaptive learning. 
Within the framework of the research, it is substantiated that such training is realized on the general principles of the 
phenomenon of “adaptation” in all its manifestations: biological, psychological and social.
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The term “pedagogical (educational) adaptation” in the article is formulated with the use of all its aspects. 
From this position, the above definition is defined as a two-way learning process, which, on the one hand, aims 
at transforming the qualities of students, and on the other hand, it is arranged by means of didactic support 
for the individual characteristics of students to increase the effectiveness of learning. The conducted study 
allowed to assert the incorrectness of the delineation of “adaptive” and “adaptive” learning. At the same time, 
the implementation of adaptive learning is considered as the organization of the educational process, carried 
out in an environment whose components in the process of constant interaction are changing each other.

The selection of the principles of adaptive learning is carried out on the criterion of the frequency of its 
availability in the scientific literature. As a result of such selection, the following principles of adaptive learning, 
such as activity, autonomy, individualization, differentiation, systemicity and consistency, were singled out. 
Such principles became the basis of approaches to their implementation in the professional training of future 
biology teachers. The outlined approaches to the implementation of the selected principles of such training 
are aimed at taking into account and transforming the “clip” of future biology teachers in professional training.

Key words: “clip” thinking, adaptation, pedagogical (educational) adaptation, adaptive learning, principles 
of adaptive learning.


