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Бюnоr1ч11а та еаnеолопчнв осв1та у ш1<оn1 та закл"іДах ви .uo1 ІJСВ;Т11 

УДК 37 015 2 371 322. 5 

Логвіна-Бик Т А , Бщ~ Н 6 

А~оуальні питання біологічної освіти у школі 

МеліпюrюльсL.ю1й ое;),'І<-авний пеdагогічний уНІверситеrп 

шені Богдана Хмель11ицького УкрСІіf1а 

У статr1 розrr1ядаються "111 анн~ про бюпоr1чну осв1ту та ро~виrок сучасно~ 
науки бюпоп формування заrапьно-61оrюгічних nонsнь у школяо1в з б1олоп1 у 

6 1 і класах З roчr.11 зоrу nc11xoлori1 рnзrпянvто етаnи срормування 1 розеитr,у 
бюгопч1111х понять у учн1в на ypoi<ax бюлоГІІ формування компетентностей на 
ур1жах та пе,даrоrічне: кер1вниц rво процесом нав·~ання wкопяр1в Нгnрям~и 

rодаnьІJJих дос.1щжень ми бачимо v розвин:у методtе та методичних nрийо1.11а 
ферм навчаннf! структури уроку бюn::>rї1, rиn1в та в1~д1в уроків, В"1користанн1 

освпн1х нов1тн1х технолопи наечання 

Ключові слова бюnопчна о.:в•та заrаnьно-б1оnоr1чн1 nон~;г-я. 
компе1ентн1сть заrаJJьно-навчаnь~-.1 вм1ннн сnец1альн; нм1ння 

The art1clt: deals w1tt> the 1ssues of b10Іug11.:al educatton an1i the oevEJ!O;JMerit 
of modern sc1ence of ЬюІоgу the formatюn of gепегаІ-Ь10Іоg1саІ concept:. 1n 
sc/1Ьolch1Іd1en 111ЬюІоgу1n grades 6-11 From lt1e po1nt of v1e·N of psychology, the 
stages of tl1e fоr111гtюп and developnieпl of ЬюІоgrсаІ concepts 111 t;1e stu.:Jєnts at 
the lessoos of ЬюІоgу, th& format1on of compe:enc1es at the lessoпs a11d Іhе 

pedagogrc<>I leaders111p ot tne process of sсІ100І1119 sшdents are cons1dered The 
t..ltreclюns of ft1rtl1er researc11 we se:e rn 1І1е di::11elopпier1t of mathods and 
1Т'ethodolog1cal teclin1qtJes, forms of study Іhе structure of Іhе lesson of b1nlogy 
types and types of lessons the use ot educatюnc1І newest learri1ng 1echnolog1es 
cute words 

Keywords ЬюІоg1саІ educatюп ger1erai-bюlog1cal concepts competence 
generat-educatю11a1 sl<Jlls spec1al sr;ills 

БІОЛОГІЯ є одним з ПРОВІДНИХ предметів прирОДН"1ЧО-наукового циклу 

у систем~ шюпьно1 освtт111, що має велике значення в становленн1 І 

розвитку особистості учня Бrолоr1чна осв1та сприяє збереженню 

навколишнього середnвища та забезпечує на р1вн1 усв1домлення 

:щоровий спос1б життя школярів Розробка змісту бюлопчного 
навчальнсго та наукового матеріалу науко00-методичн111:х умов виб1р 

засоб1в психолоrо-nедагопчно·1 комун1кац11, є похідними, тобто залежними 
в1д установлено~ мети Кожен шкільний предмет в тому числ~ 1 біолопя, 
своїмv. цілями завданнями та змістом повинен сприяти формуванню 

функц1онально грамотно~ особистості тобто людин111 яка зможе актv.ано 
користуватися сво'1ми знаннями, постійно вчитися ' освоювати НО9І 

знання все ж11тrя Бюлопчну осв•ту в школах Украіни можна розглядатv. 

як певну систему конструктивно-nедагопчни~ явиш 1з вираженою 

структурою ra функц1ональним11 взаємозе'язf:ами, що існують 

розвиваються Структурн1 компоненти системи знаход1=1ться у складних 

11, 



Б1onor Чf•а та вant>onN чна ;~св~та у шк-:J•н тоs за~Радах в11що1 ось•,..и 

сиСїемо-утворювальних зв язках 1 взаємод1ють між собою та 

11авколишf-!1м середовищем через функцюнальн1 зв я~.ки 

Основн1 наr~рямкLА (л1н1і) розвитку учн1в засобами предмета "Бюлопя" 

формулюють ц1л1 вивчення предмета забезпечують ц1л1сн1сть 

6юлогічної ОСВІТИ в ОСНОВНІЙ ЩКО/11 ( 1] 
Розв1пок сучасноі науки становлення 1 стр1мкиі1 розвиток rенно·1 та 

1n1тинно 1нженер11 р1шення проблем езаємод11 б~осфери 1 людства, 
>• sдосконалення 1нженеr11 Dюrеоценоз1в потребують удосконалення 
У метод~ в ана 'lізу свідомого управл1ння вс1м новим ~<омnпексом 
У дос111джень 1 nрактич1-1'1х розробок 
а Н Б Грицаи вважає, 1 ми повн1стю з нею згод1і1 що nроте на 
и б . 
сучасному етап є низка про лем в орган1зац11 nрофtльгюго навчання 

:jнаИnоширен1ш1 з яких raкi а) недостатнє матеріально-технічне 
забезnечення проф1льно; школи {для поглибленого вивчення б1ологї1 

1 лотр1бн1 спец1альн1 прилади та обладнання, nаборатор111) б) неоf5х1дність 

'розроблення нових · програм, підручниюв ~ЛА профtльних предмет1в, 
курс1в за вибором в) вщсуп-нсть електронних пос1бник:в комп ютерних 

t~.авчальnих проrрам для проф1льно1 осв1ти r) нt:r11дготовлен1сть учител1в 
1до викладання "РОф1льних предмеТІв [2, с.246} Досл~дник Jазначає що 
~ос·танн1м час.ом особливого поширення у r'едаrог1чн1и науц1 1 в шк1льн1й 
І nракти:...11 набули •нтерактивні методи навчаfіНЯ б1олоrї1 Учн; профільних 
=tклас1в че бездумно засвоюють навчащ,нии матер1ал, а в ход1 
~ обговорен1-1я висловлення сво1х думо1:, анал1зу альтернативних гюгляд1в 
1 роблять вnасн висновки На основ~ сформованого критичного мислення 
'старшокласник1<1 беруть активну участь у мозковому штурм~ дтових іграх 
• 1 "круглих столах-'. зд.йснюють вJаємонавчання за доnомоrсю метод1в 
, 

1'броун ,вський рух та "ажурна пипка" влаштовують дебати 1 ток-шоу, 
обговорюють актуапьн1 бюлог.чн1 пооблеми в мапих групах (2 с.247-248} 

Автор статт1 ТА Лоrв1на-Бик особливу увагу ripидinиna 

Іnедаrоr1чному кер1вництву п1знавальною д1яль1-11стю учн1в при вивченн1 

бюлог1·1 [З] Т А Логв1на-Бик Н В Бик В Дубяга досn1джують 
упровадження компетентн1стного п1дходу в процес навчання бюпоrї1 у 

Ш~<ОПІ при еикладdННІ бІОЛОГt"І [4 с 146-150]. 
У зв язку з розвитком бю1 юп·1 1 впровадженні іІ досягнень в життя 

людського сусп1льства буде зростати число людей, для яких б1олопчна 
освпа виявляється важливим компонеtТтом 1х r.рофес1ино·1 пщ;отовки 

Сучасна бюлоr я вступає в новий етап свого розвитку, який можна 
назвати б101нженерним Значим1сть біопопчної осв1ти в школ~ на 
сучасноr.1у етапі розвитку сусnrпьства зростає. а саме відбуваєrься 

1) усв1домлення учнями винятково~ ролі життя на Землі і значення 

бю11оr11· в житт1 людини І сусп1льства Знання основ орrан1зац11 та 
функціонування ж1-1вого исrо рол1 на Земn1 - це необх1дний елемент 
грамотного ведення планетарного господарства 



Б1:тогN11" та в;;nсоnстчна ()СВІТ3 у 1.Unon1 та закладаv є~що осв1п1 

2) формування уяв:~ення про природу яt1а роз13ивається у систем~ 
Ш1;1nьна бюлопя Я І( н1яка 1нша навчальна дисципл1на дозволяє 
nрод~монструвати п1зна~аль.~у силу єдност1 системного. Сїруктурно

р1вневого та 1сторичногс підходу до природних явищ, 

З) осеоєння еnемен·гарних біолог1чних основ медицини с1льського та 
л1сового господарства. бютехнолоr11 81домо що ведення здорового 
с11особу життя учн1в немислимо поза формування спеціальними 
бюлопчними знаннями та поняттями а також усв1домленими д1ями, 

4) оволод1ння найбільш вживаними поняттями і законами з курсу 
бюлоп1 та 1х використання в практичному житті П1дсумком вивчення 

UJ~:1льного курсу біолоrі1 має бути оволодіння головними уявленнями 
науки 1 навички б1льш в1льного 1 творчого оnеруаання ними з 

гюдальwому пра1пичному жип1 

5) оц1нка бюлопчного ризику взаємин людини 1 природи на основ~ 
оволод1ння системою бюсферних га еколопчни" знань, що визначаюїь 

гµаничн1 умови активност1 людства в ц1лому 1 кожно~ окремо~ ~юдими 
При Г\fІануванн1 уроюв бюлоп1 у 6-11 класах обое'яз1<ово форщємо 

raкi заrально-бюлопчн1 поняття 

1) форми орг ан1зац11 життя 

2) с1ру1пуµа форм життя, 

З) е:лемеf-1тарн1 системи форм життя 

4) обм1н речовин та енерп1 в формах життя 

5) самореrу.1яц1я форм житт~ 

5) самuрозвиток форм життя. 

7) взаємозв'язок у формах життя. м1ж формами життя 1 неживою 
природою 

8J самов1дновлення, неnерервн1сть життя 1 спадкоємн1сть мІж 
фор111ами життя, 

9) еволюц1я форм життя, 

10) оргзн1чна ДОЦІЛЬНІСТЬ 
З точки зору психолоr1І формування 1 розвиток біолопчних понять на 

уроках б10лоп1 вщбувається :sa такими етапами 
1) спостереже:ння бюлопчних об'єкт1в 1 явищ, 
2) анал1з спостережень за оюлопчними об єктами, 
ЗJ визначе:ння сп111ьн~\Х та загальних ознак бюлогічних об'єкт1в 

ЯВИЩ ЯКІ ДОСЛІДЖУЮТЬСЯ 

4) уточнення отримано~ 1нфо~мац11, 

5) визначення загально-бюлопчних та спецrальних понять 
(формулювdння поняття) 

6} практична перевірка отриманих даних: 
7) розширення та поглиблення б1олопчних понять, 
8) оперування бюлопчними поняттями 



Біоnог~чна т(І sаnеоnопчна осв1та у шкоn~ ~а закnадах в11що1 осв1ти 

До ЬІОпопчних метод1в вивчення живих об'єп1в. з якими знайомимо 
<0ляр1в. вщносимо бюлопчний експеримент, спостережеf.Іня, 
ормулюванf-ІЯ г1потези, моделювання 

У процес~ засвоt:ння 06ое'яз1-:овоrо м1н1муму бюлопчних знань учн1 

1винн1 оволодпи р1зними загаnьно-навчальниrІІ'и 1 спец1апьними для 
:>логі1 ВМІННЯМИ 

- називати ознаки орrан1зму, основн1 систематичн1 категорн. ознаки 

1ду царств орган1зм1в, в1м1л1в, клас1в і найважлив1ших сімейств рослиn, 

~царств, тип1в і клас1в тварин, представників систематичних груп 

1ган1зм1в, причини 1 результати еволюц1·1 причини спадкоеост1 1 
нпивості 

- розп1зна&ати орган1зми царств природи, клІТини, тканини, органи 1 
1стеми орган1в рослин 1 тварин nошиР-ен1 види рослин 1 тварин сво1 о 
!ПОну рослини різних в1дд1л1в, клас1в і с1мейств тварин р1зних типів, 
ас1а 1 5ІдцtЛІВ класу ссавц1в, 1стівн1 та отруині гриби 1 рослини; 

· наводити приклади ускладнення рослин і тварин в процесі 

юлюц11, докази спор1дненості орrан1зм1в р1зних r.ист~::ма1ичних груп 

1истосован1сть росли~• 1 тварин ро р1зних середовищ життя 1 м1сцем 
юживання, модиф1f(ац1йно1 1 спадково~ мінливост1 

- порівнювати між собою царства природи. будову і функці~ 

~спинних 1 тваринних клі•ин представників клас1в родин кв1ткових 
•елин тип1в і класів хордових тварин; 

- характеризувати (описувати) будова 1 функцї1 клітин бакrе~ій, 

и61в рослин і тварин. будову 1 життєд1яльність організмів 
1слщжуваних царств середовища проживання орrан1змів, особливості 
•дови людини, обумовпен1 прямоход1нням 1 трудовою д1яльн1стю: 
юцеси обміну речович (харчування, дихання, вид1лення) та 

!ретворення енергі"~. роnь ферментів гормонів і вітамін1в в орrанізмі; 
~остання розвиток і µозмноження баt<"rер1й грибів. рослин і тварин; 

:обливості розмноження розвитку людини 
- обr'рунтовувати взаємозв'язок будови 1 функц1й орган1в 1 ІХ систем, 

)rан1змt 1 середовища, єдн1сть орган1чного св1ту сnорщнен1сть ссавц1в 

арин 1 :~юдини людських рас; sизначащ роль нервово-гуморапьно1 

!rуляц11 nроцес1в життєд1яльності в орган1зм1 людини· вплив 

:алогічних соц1альних та 1нших фактор1в на здоров'я людини; вплив 
одини на ДОВКІЛЛЯ орrан1змів і його наСЛІДКІВ 

- робити висновки про КЛІТинну будову організмів вс1х царств живо·~ 
1ироди . спорщнен1сть і єдн1~ть орган1чного світу; про ускладнення 

JСЛИН І тварин розвитку у них РІЗНИХ пристосувань ДО умов ЗОВНІШНЬОГО 

~редовища в процесі еволюц11; походження людини вщ тварин; 

юбх~дн1сть збереження наявного біорізноманіття: 

- застосовувати зr:ання про будову 1 життєд1яльність рослин J тварин 
1я обr'рунтування 1х вирощування, про будову 1 життєд1яльност1 
1ктер1й, гриб1в в1русів для обr'рунтування прийомів збер1гання продуктів 
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харчування, проф1па~--тики отруєнь 1 захворювань, про види 11onynяLJ1 

природн~ сп1втовар111ства для обr'рунrування заход:s 1х охорони, руш111ж 

сипи еволюц1ї для пояснення 11 результат1в tпристосованост1 орган1зм1в1 
р1;-,номан1rгя ВИДІВ), про будову І ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ орган1зму людини ДІ1Іі 

обr'рунтування здорового способу життя, дотрІІ'мання пгієн1чн11х норц 
nроф1nактики травм захворювань Новими в теор11 та мЄ:тодиц1 навча~tт 

6юлоr11 у школ~ стали. проблемне та диференц1йоване навчаніі!!, 
розвиток мислення учн1в на yporax. встаноsлення м1жпредметни)\ зs'язtІJа 
ПІД час навчання бюлоп1- викорис' ання навчальнсrо моделювання 1 
програмованого навчання 

Таким чином, бюлог1чна осв1та в заклада)( осв1ти розвиаалася 

поступово по сп1ращ але введення та впровадження інновац1й~11х 

технолог1й навчання на уроках бюлогГ1 сприяє створенню нових кроюв та 

площин, де уособлюється 1нформац1я про наукову 1 методолог·чну 
сутн1сть ШКІЛЬНО! бюлог1чно1 ОСВІТИ 

Напрямки подальших досл1джень ми бачимо у розвитку метод1в та 

методичних прииом1в, форм навчання, структури уроку, типу та вид1в 

урок1в яю з часом вдосконалюються та доповнюються новими 

методичними розробками, ЯКІ є nерспепивними та nерев1реними часом 
та в практичній д1япьност1 вчител1в біолоп1 Наступним кроком ми бачимо 
методичне забезпечення упровадження проф1льноrо навчання шкоnяр1в 
у старших класах заrальноосв1тньої школи І головним ми бачимо як1сне 

п~двищення р1вня n1дготов ... и вчител1в бю:~оrії та nедагопв до орrаt-1заци 
навчання у nроф1r~ьній школі що дасть вагомt результати 
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