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АКТУЛ.lЬІН ПРОБЛЕ\Нf ПІДГОТОВКJІ ВЧИТЕЛІВ 
БJО. roпr в КОНТЕКСТІ ви \ІОГ новоr УКР \ЇНСЬКОЇ 

ШКО.;lИ 

Логв і11а-Б11~-: Т.Л., Б11к 11 . В . 

~ km 1 01 ю:11,l:1,ю1 іі .11:ржu1ш 11іі 11с;щгогі •ш11іі у111всрс1пс1 

1:-.1с11 1 Бопана Хмсль111щького 

Е-таіІ: tata11log І ш·gтаіІ.сот 

Проб:1с:-.1а .1ослідже1111я обумовлена пrнrо.:нюю суперС'ІІІІСТЮ 
\ІІЖ об'r·кТІІВІШЧ rозВІІТКО\І СуСПЇЛЬІІО-еКОІЮІ\ІЇЧІШХ ВІІМОГ ДО 

біо ;111rіч1юї І а пр11р1);.пшчої ОСВЇТІІ ЛЮДШІІІ . ..'!ОСЯГНСІІІІЯ\fІІ СВІТОВОЇ 
та ~ітчю11я1юї біолопчної 11аую1 . іннощщі1rн11мн nі:~хо;ннт до 

::1/1скт11вного ·~абсзпсчсння нав•rаль1ю-вн:хов11ого лrouccy та 

)СіШhІІІІJ\І ста1ю:-.1 теорії, 1\tето;щки і ор1 ·а11і·3ації навча11ня на 
r·роках і1ітюпї. Узагuльнення 11е.дагогіч1ю1·0 досв1:~у доrюІ\юrло 
ю !h:JШПІ Г<1:lоnні зовнішні іі внутрішні суперечності в шкіт:.нііі 
1r<1кпщі: мrж 011овне1111\І зм1с·101\І осві ПІ 1 стаr11-'1 обла,1на1111я1\1; 
.rіж Фrо111ш1ь11111\1 в11клада1111ям основ наук та їі 11щ11відух1ь111f\1 
:11р11іі11я11я~1 . су11срсч1юсл в сфер~ с11стем11 «прогr;\\Іа вчнтель 

учс111»1, «ІІаука - - вч11тель - ууюю>. То:-.1у. гш10в1шй 

: І ра І"СJ'ІЧІJІІіі ШІІlJ)ЯІ\1 рОЗВІІТІ\}' СВЇТОВОЇ Та ВЇТЧІІ1/ІЯІЮЇ С!ІСТСІ>Ш 
1СВІ ІІІ :ІСЖІІТЬ В ПJЮЩННЇ ВНрЇШСІІІ!Я пrобJІС.Ч rо·ннпку 

коо11стості учня та вчнrсля, тсхншюrі J<щії нього npm1c:cy. 

so 



Основні освпні сучасні 11с;1агогіч11і тсхно:югії, ·1 ЯКІІ'.111 

знайоМ.'1Яl 1.ся студснт11 Пlд Ч'1С ВІІВЧСІІНЯ ДІІСННІІІІЇІІІІ «t\1сто;шка 

навчання біології та пр11родо !Ш\ВСТВі.1» в Мсш1 ur10:1ьському 

державному лсдаrопчному увівсрсшсті Ї\Іс111 Боr..'.{ан.1 

Хмельницького. наступш: І) особ11стіс110-оріс11тов;~11а тсх1ю:101 1я : 

2) технології rо1в11ва:1ь1юго 1швч:J11ня: З) тсхно:юпя проектного 
навчання: 4) блочно-моду:1ьніl тсхнолоr ія; 5) 1rрові тсх1юпо~ ії 

навчання: 6) іптсракпrвні тсхнолопї навчання. 7) npo6111:1\11tc 
навчання: 8) ком11'10тср11і (і1н}юр~1а11іfі11і) тсх1юл011і навчання. 

інформаuііf110-комуні кані й ні тсхнопоп1; 9) тех~ rо1юп 1 
nревснт11в11оrо навчшшя. І 0) тсхно.1огїі інтснс 1н/нка1ої 11авч:.~11ня 
на основ~ схсмнпх і ·шаков11х модслеfі навча.1ьІюго м;.11 CfJІi.lJІY ( ·1а 
В.Д-Шата.1ов11м - опорні конспскп~): 11) н:стові 1сх1-1оло1 ·їі: 

12) технологія дпферснщї10ваного нuвчання; 13) rсхщщ0111 

проектного навч<~ння: 14) 1шrоваціfі1-1і тсхно.1опї нuвчuння. а cu~1c · 

інтсракт11в11с навчання. ДОС1\ДНІЩЬКа ТСХІЮЛОГІЯ ІІ(ІВLІ~ІІІІІЯ. 

інформаuій110-комунікu1tііІ11і 1сх11олоrії спілкування )' rі·н111:-. 
фор~1атах (діа.'1ОГ . .:тспут. ЛСКЦІІ) з ВІІКОрІІСТШІІІЯ!\І і11rj1орчації j 

різних джерел га інше 

Достдн111<11 Л.В Степанюк п1 Н В J\1оскалюк рснкr11нають 

основні n1аход11 ;~о фор.:-1уван11я :10сшдmщью1х умшь cry.1c11riв 
(ко~шстс1пнісн11іі та «навчання черс·3 дослщшщ1 во)>). в11 ·ша•1аюп. 

й харапсrшують с11сц11фіч11і пр11нщш11 просктувшшя навча:1ь1юї 
діяльності і'3 формування дос;1ід111щьюrх у!\1111ь. '3а основу 

с11стематюuції якнх бсруrь освітню .:!ія.1ь111сть студента. В 
науковом) дост.1жсні внсвплсно особлнвосп орпші"Juції науково 
орієнтовщоrо навчання. З;щропоновано мо,11.:ль фор!\1увu1111я 
ДОС.'11.ДІІІІЦЬКІІХ умінь маіібутніх ВЧІІТСЛІВ у нроцссі ВІІВЧСІІІ!Я 

біолоrіч1111х :t11с111тлі11, яка включаr 1ва взас~юпов · я·3а11і ш.1ях11 

реашзаuії 11роб:rсм11: нспрямніІ та 11рям1111 [ 4 J. Пр11 розробш 

мстод11ч110rо ·3а6е·mечс11ня щщслі формуванн>~ дос.1і.з.н~щью1х 
умінь \1at10yrн1x уч1пешв в процес~ навчання 6ішюпч1111х 
дисш~nлrн врJ.ховують. спсщ1ф1ку об' єкта в11вчс11ня та існуюч11іІ 

в педагогічній науці подш дослщющьк11х в~1і111:.. ни rpyr111 . Прн 
uьому ба 1усться на rвсрджсннях: І) основою дос:1ідн11щ,1шх 

УМІНЬ r ІНТСЛСІ\."Туаньн1 ВМІННЯ, ЯКІ СНІНОВJІЯТЬ СІ1СТС\І) 

м11сл11тель111rх операцій або Jtiil (аналі·3. сшпсі. абстраrува1111я. 
пор1вня1111я. у3аrа.;1ь11сння. ко11кrсп13ація і с11сте\1<ІТІІ 1ащя). 
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~ І 11р11ііт.111 ріїJ\':'-ЮІЮЇ ДІЯ !ІІ> ІІОСТІ сrу;1с111 ІВ ;ющ;1ь110 форм) ва111 в 

J\ .10[ І 'ІІЮ\І)' Н' J,ІІ \ю·ш 'я н;у І! ВІІ J!Іа•ІСІІІІЯЧ ;Щ\11 ІІУЮ'Н)Ї на 

11c1s11o"y ста111 11,ш•щ11ю1 \111.::.' 1111сJ1ь1ю1 011сrації [.+. с ~7] Як 
1а 1 11.1 1 1а11111. 11.1уко1111і. 11rовс.1с11с 111111111 ;1111:лщжс11ня щн1ю;1яс 

1rо6ш 11 в11с1юrюк. що 11аукоuо ор1с11тошшс 11;,tвчш111я у В) 11 с 

11срс11ск111н1111\1 11а11rя~1кт.1 ро·3ш11 ку 11сві ш та фор.\Іувашrя 
\Іаііііу111ьт о ко .\111стс1п11ого ф<1хівця . Вошr ввJжають, що 

rro11a.'IL>шy ;1іяш,ніс 11. ·3 ро·Jробюr окрсснсrюї nробт:м11 дuнільно 

~1іісшон:~ 111 в 11~шря,1і коне 1 руювшшя щю1ра~шо-мс1 од11•ш01·0 
·1абс ІІІСЧСІІІІЯ від11овід1101·0 І 1111)" Ш\В'lі.\НІJЯ t 4. с . 3 7-38). Науковець 
.. 1 \ Покась у робо 11 подuf рез у rьтu ш ·1 сорст1tt11шх ;1t1сліджс11ь з 
11ошуку UІJІЯХ ІВ фоrмув:шня КО~1ПСТСІ11tііі у старШОК.іlJСНІІКІВ на 

урt)ках 1 cor раф1ї та 11а11ря~111 ро·1в1111.:у осо611с1 існоІ коІ\111стс1щії, 

ЩО форму~ ВЧІІ ІСНЬ. рожрt!Ві.І( ДІJЩІКІІJ'ІІІЇ щсадн КU1\ІІІСТСНЦій, 
JIOJ\JCЖOB)( ІЮНЯПЯ «КО.І\ІІІСІСНЦіЮ> '\і.І «КО\ІПСП::нrнkrь» [З]. 

( >кр1\І ш,ого. особл11ву увагу досліл111щя Л .Л Покас1. ·шсрта( па 

1Jюр\1уван11я ..1ос:1ід111щької ком11стснпюсті в у•111ш на уроках 
І СІН rафії, ЩО ~Н>ЖЧlJВt) jJІІШС 11/Ш ОрПНІЇ '3<ІЦіЇ ін 1 ·срuк І І!ВНОГО 

11авчш111я на урока:-- [2J. У111 вважас.І\ІО, що 11льк11 11rофсс1їшо 
11шгтовлс11і та \ЮТІІВШ(ІЇІІІО·СІlрЯ.І\ІОВЩІІ В'ІІІТС!ІІ можуть 

сфск 111\ШО ор1 ані Jува111 H<lB<fi.LlbHІJЙ ІІJ'ЮЦСС у ·щклJtдах ОСВІ 111. 
В<~жт11ш\111 ціня1ш1 о~ві111 !\шю1ь c1ai11 ро·3в111ок в уч111в J;1ат11ості 

;11ят11 і! бутн ус11іш1111-.111. формування так11х якостеіі, як 

11ро1jн:сііі11111і у111всрсалі ·Jм. ·щ:ш1іс1ь -змі11юват11 сфср11 .ц1я,1ь1юсті, 

cnt1co611 дія:1ьнос 1 і на дос111 ь в11сокому рівні Тому сьш одні 
1а1рсбув;.111і такі якост1 особ11стосrі. як мобільr11сп" рішу•11сть, . . .. 
нщ1ювщ<L 1ь111сть, цатшсть 3асвоювап1 11 -застосовуват11 ·тання в 
11c·maiio"111x с111уuц1ях. ·ца тісгь вrrбудовувапr комунікацію з 

1ш111ш11 тtцьм11. Зважаю•ш на це. основшш рсJуль 1 ;ном 
;11я;1ь11ост і освіт11ьоrо шкладу повшша ста ГІІ не снс тема 111а11ь, 
у:-.11111, і І\аВІІ'ЮК, а 1датнісІь ЛЮДІІІНІ дія111 в КОНКрС'1Ніі1 ж11rп віі1 

с11 гуації. 

~1ітератлн1 
1!11/1;і1111-!і11" Г . І. Ь'11к ff В . • 11'11я.·11 В У11r1)на;1А\с1111я 1.;ом11с1с111111с11ю10 

111 ;(\ О)ІУ н 11p;11tct 11авча111ія б11mоr 1ї І Т . \.J/01 в111а-/)111\, І ІJЗ . Г,111<, 

в . :t;~)я1 .t /l layl\1tHflii НІСІІІІІ\ Мс~ ІІПІІІОJІІ.tЬІ\\ІНІ j(І.'[>А\<ІНІІОГ() 

11с.:~..11ш1ч1ю111 у11і11с1к1пс1у. Мс,111о~юнь. 2017 Ccrjн · ІІс.1а1щ1ка. 
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//r11щ(1> 11 А Фоr~1ува1111я .Jщ·11і;11111ш.1ші І\щ111с1с1111юс11 н у1 111111 11а 
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Ypt•hil\ І СОІ рnф11 І . Л.ГІщ;а{'Ь І J'e1>J р;11}11я J .t СК!ІІНЩJК.І » {")" '"' 11111 
шко:н . 2012 УоІІ / 12. С. 4 7. 

І/окт І • Jl..1. ш ІЯХІІ форчува1111я КОМІІСІСІІЦІІІ у c1apW11!\:1;\•"lllІhlR JІа 
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3АСТОСУВАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ЕКСПЕРИІ\1ЕНТУ НА 

DROSOPHILA MELANOGASTER ПІД '-ІАС ВИВЧЕННЯ 
КУРСУ «ГЕНЕТИКА З ОСІІОВАl\'ІИ СЕЛЕКЦІЇ» 

Кр11ж~111овська М.А., Бевсюк ІО.Р., Дудка В.В . 

Гср11опш1,с1,к11Іі паціо11аль1111і1 псдагопч1111іі у11іnсрс11тст 

шен і Волод11м11ра Гнатюка 
Е-111аі І : \...rygaнovs\...a@c\1e111.bi0.coiп. lia 

Ге11ет11ка - обов'язкова ш1вчаль11<1 д11сц11пл111а Gіо1юп•11юї 
~)СВІТІ!, ЯК:.\ мас BCJlllKC пракntЧІІС '.JІІа'ІСІШЯ для сучас11ої бюжн ії. 

~1сд1щ111111 , ш.:нхолоrії, селекції. 

На сучасному етап~ підготовю1 фахшця біоJІогії в11щu1· 
квu.11ф1каuії ІІСМОЖЛНВО обмсЖІІТJІСЬ ЛІlШС опанува1111я~1 

1сорст11•11юго матеріалу. Яюс1ю 110в1111 підхід до навч<.uьного 
щ101tссу nередбачас ·3астосува1111я генетІІ'ІІІОГО сксnер11ме1пу, як 

основної складової курсу 1<1га:1ь1юї ге11ст11ю1. Цей СJІС\ІСНТ 

11ав11альної роботи студента дас можл11вість не тtшс '$акрі1111111 

отрн~нші теорст11•ші ·.шання, але 11 оволод~ти 11сршш111 

11ракт11чн11,\111 нав11чка~111 постановю1 та n1ювсдс111~я са:-юст11і1111х 

toCJILДЖCllb, які с вступом у науково-дОСJІІДНІІЦЬКУ І 11рак1 ІІ'ШУ 

·няльшсть маІібуrнього біолога (3]. 
Фу11щ1мснталь11і гене 111 1ші ·закономір1юсті бут~ вщкрт і 11а 

~1tцсльш1х ор1·ані·1мах у серії кон 1 рольuван11х скс11с1шмс1-пах До 
1111\. ІІіЩСЖ<\Т(, npoдeMOllCТf)OH<llil Г. f\!c11дe;ic~t на П>рОСІ !a!<Ol!lt 
ро !ЩСПЛС!ІІІЯ та ІІС'JаJ1СЖІІОГО усr1ал.кува1111я ощак І 10(.JІt;"{ЖСІІІІЯ 


