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вроею) н01ння прt1фес1іі но-\tето.НІ 1 111ої n і.1rотоню1 щ1ііб: 1111 '\ в•111те;11в біо.1огіі 
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висока '~!отивація до навчання, усвідомлення ними рівня своєї усnішності у 

внв~енні навчальних дисциплін, а також позитивний мікроклімат на заняттях 

,lогвіна-Бик Т. А., Бик Н. В. та Дубяга В. зазначають, шо на підставі 

ко1шетентнісного підходу знання школярів nовинні буrн не багажем <<про 

всяк виnадокн, а ключем до вирішення проблем, що забезпечує успішну 

са1юреа.1ізацію в соціумі, облашrування особистого жнтrя. Сьогодні 

неjІожливо навчити дитину всьому, набагато важливіше сформувати у нього 

nотреба в безперервній освіті. Тому зміст навчального матеріалу визначені з 

урахуванням корисності та потрібності його за межами школи. Кожен 
навчапьний предмет, і біологію зокрема, розглядаємо як засіб розвитку 

особистості учня [7]. Перевагами компетентнісного підходу в 1іІобудові та 
nроведенні уроку біології в порівнянні з традиційною формою проведення 

уроку є: 1) пошук нових джерел інформації до теми, що вивчається; 2) вміння 
в скороченому варіанті записати почуту інформацію; 3) навчити учнів 

застосовувати знання, отримані на практиці, для аналізу різних процесів. 

інноваційних методів і nрийомів на уроках біології: 4) активізація учнів на 
уроці: 5) формування та підвищення інтересу до навчання; 6) свобода в 

~іркуваннях учнів; 7) легкість в осмисленні матеріалу, вивченого на уроці; 
8)зві.1ьнения від механічного запам'ятовування навчальної інформації; 

9)\\іиімізація ~су в учнів при усних відповідей завдяки використанню 

структурно - логічних схем в якості підказок чи участі в певних ролях. 

Подальший напрямок дослідження ми бачимо в розробці системи 

методичних компетенцій майбутніх вчителів біології на основі вивчення 

дисципліни ((Методика навчання біології та природознавства». Зростання 

лрофесіоналізму майбутніх фахівців в різних областях біології ми бачимо в 

розробці і застосуванні теоретичних і методологічних можливостей 

фор'~tування uіннісно-смислової і мотиваuійно-вольової готовності до 
професійно-практичної діяльності на основі гуманістичного підходу. 

Подальші дослідження ми бачимо в розробці і апробації теоретичної моделі і 

технологічного алгоритму підготовки висококваліфікованих біологів 

фахівців в біолоrічній галузі. 
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