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Лоr ві11а -Ь111" ·1. І " 
к ІІt!О 11 , 1>011ен111 кафедри ііmпш111<·11 і саооно-1шр1'ово,•о ,•оспооарства 

.І fe І 1111щm Іhc111.:11it rlЄf'. Ж'aR11mi пеОu?о?ічн 1111 уитерс11тет І \ІІ!НІ Бо.'()Шю \: 11е.1ь1111цькогп, tatan/og І (а .~таіІ. com 
Б11к (І . В., 

cm11Je11m1<·u З t<)pt)'. спец1а1ь111сть ((Пракп111ч110 11с11хо:10,чя,1, Іfавча1ь1ю -11ауІ\ов1111 111с111шп.1 m сm11а.1мт-11еОа.?0?1ч1т1 
та .1111сте11ьІ\m псmт11 1111 /JСП.\10) .\Jе.11тппп.1ьсьІ\n.'о Оер.>1Сав11ого nec1a,'0?1•11t0,'n 1 итерс11те11н 

t.\tf!/11 Нпгоана \',1е.1ьнm11>1\о?о. natal1•h1 k.mdp11@.gmail сот 

УА:ро111а. 11 \/ещ11оп11.1ь 

РЕАЛІЗАЦІЯ rНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В ОСВІТНІЙ ГАЛУЗІ 
В НАВЧАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ с 

С////І/Ш/// fl/JJ.' IJ/I/\ то 0r:11orm і J(tfU)l/111/Я 9 'І/ОСІ/О/ 1111..-п ІІІ ~ "JЮІІ/ 11 напря \ІІІ 11111/Є,'fIOlf II ІІШІ'Іt.І.lЬІ/(),'() \/Ofllf!{'lll 7_1 

пс111ж11 111().·т1111ш.;11 1ші1{1_1т11п 1"1111111!."ІІfІ f11п.т,•і1 освттііt щюст1р я1-: І\О\fІІ'Іt!І>'СІШ псттш1 с11011е.1ш п ЯІ\іі1 

{)(IJ/1/IП<l/Щl/htH 0('(16/ІСІІІІСІ/І ЯІШСІ/11 \/Шtn_imюx J"IUl/1f!.1ifi бт 10,•it 

К. щ1•mві t:тва: 11т1е,·ронш111іt nirJxirJ, 11рrщес ІШfІІ/ш1ш1, ncr1i11111111 t7p(}(:1111p. пнтете11111111с1111і1 111r)xt11 
11/J/lt'. Plllf/J/ //Ш1''1(L11>1//Lt ОІІСІ(ШИЇІІ 

ВtІ)І1. \' 2()17 2018 llaB'laJlbHOMj f!OUI ВСІ школи 

Укrа11111 1ю•1а.;111 11рш1юRат11 1а новою Програмою з 
nю.ІОІ ІЇ(6 11 І\.НІСІІ) [2) 

1Joc1 ;mnnю1 щюn,1ем11 Осш:тие ?авлания c_s часноі· 
1ага.1h1нюс~н ІІhnї 1нко·111 \ краї1111 rюnягаr в 1щлан111 

\ІО.+: 11111ос 11 ) •111cn1 1rозу~1і111 внуrр1шню ІОГІК) 
111с ІІ 11'\)В,11ю10 "1а1сріа:1;. в ретельно~іУ підборі 
113R'l;\;lhll01 о \Іа rcp1a.1y !а 11r1111 ш1 І ІОМ ЖІІТНІЮЇ 

1n111.шюс11 фу1н.;ціона:1ьнос.11. в активізаuії рон 1 
самостііі11т о 1111Rча1111я. Лт1 успішної реальної 

1ія,шюСlі Сhtнонні 11е1юста1111.о та11ь і умінь з біо:юr-ії, 

11соб\11111і 111с 11іра в себе. в сво'ї сш111. з:1атн1сть прнймап1 

riшl·111111. ;ю1п1 і 11ра11юва111 в ко:1еІ\-rнв1. Необхідно 

ю1.:cpc,1if\)Ra111 с1юї 1ус11!1.1я на конкреrнн\ завданнях, 

flll!ll\:111111 11)100НСМу, <JюрМ)ЛЮВа1 и nри11ущсння І ВССПІ 

са,101..~1111111111 ;~бо с11~11,1111іі 1ю111:к способ1в ї1' р1шсння. 

nr.1111 11<1 ссі)с НіJІІЮНі:1а.1ьніСtЬ 13 рс1у.1ьтаr11 дііі І 
В'ІІІІІКІІІ 

\11:мі1 

1'1' !fl()til\(Щ) 
ІІС 11111111\ І()С 1Ї.1жень 

ін1с1 роваtю1 r l\ІІСТУ 

nуб.1ікаuій 

професійної 

ІІСЩІІ r111•11юї ОСВІПІ 1а ш.1яхін і101 о !ЗСВОЄІІНЯ займалися 

R•1c11111 С. І щр1арс11ко. В. Горшкова. застосува1111я 

111п~1 fIORa1111x фор\і ор1 а111.1аuії 11аича11ня в основній 
1111ю 11 І . Ібра1 і~юв. В. ~Іакснмова. Н. Таланч}к. 

В Яков.;н:на. В І.11.чснко 1·а і11ш1 дос.~ію111к11. B•te11i 
1'яс:1ш:т11, що в nе,щ1 п~ і11і 11іл інтеграцією рочм1ють 

ІІ\'ЩІІСС і реІ)";ІhТЗ! UЇЛССІ1рЯ\ІОВаІІОІ"О об'ЄдНЗННЯ або 
І,ІІІІТЯ І! О]ІНС ІІЇJІС .111феrсн11іІІован11\ СТр)ЮУРІІІІХ 

слс\ІсІІ r rв ''' icry осві111. методів. 1асоб1в, орга11ізаuій1111 \ 
фщщ 11ав 1 1а1111я. що веде !10 ВІІШІКІІСІІІІЯ ІЮВІІХ якіс1шх 
\\ОЖ ІІІВОСТСЙ LІіrї 11ілісносп. а 1акож до 1\ІЇІІ 

R.1а<.ї111юстеіі самих слс"dентів. 
Jа:~сі!\ІІО 11ід об"єктів. що інтсгр)ІОТhСЯ. виділяють 

tаКІ ОСІЮВІІІ НаІІрЯ\111 iHfCI рації: Пf!СДМСТНО-з-.rіСТОВІІЙ, 
ОJШ 111011аш1~1 на с·rворс1111я ін1егрованоrо З\1іс1у освіти. 
1 а 011сrан1й110-nроuссуалью1й який nолягас в розробuі 
а;1скnапю1 о 1111..-тру"'Іе11тар1ю ДJІЯ 1асвоє1111я учням11 

1111 с1 рованuго навча;11>1юго 1"1 іст). Опраuювання 
ІН1)1ШІЮЇ ,ІІТІ:ра1~р11 н 11\..l)Іі Jl\1!\ЗКїИКИ (С !ота111. 

В І) l• 111, І> Ісі1ю11. І. Jlcp11cr. і\І Скаткш. \1 Сорок1н. 
f \,1r611ікона) [4j )13,;ІО \ІОЖ,ІІІВЇІ:"Іh )10ЗКрІІТІt ІІІТСІ )10ВЗІІІ 

формн організаuії навчання як 111тку ор1·а111J'1111ю 
~1авчаль1ю1 д1я11ьносrі уч11ів і1 1асвоr11ня 111rer·pa11a1юro 

З\ііСТ) освіт11. Ос.-rа1111ій є рсзу.rтьтатом оnт11-.шації 

1rl'1пкrв r снстемного nоє1нання :~екLтько" 11аR•1а.11>н11х 
тем або П)1СД'І.1СТІВ, ЩО сnрняr ІІІЛІСІЮМУ СП)1ІІйннгrю іі 

1асвош11ю шко.1ярам 11 навчальнС'ї 1нфор\Іаuії f 'і J 
\І ста ста1ті: в1п11ачил1 основ111 ш11ях.11 рса.111ація 

111теrрова1101·0 пinxo:t) в осві111і1і 1·а.11: 11 в 11a11•1ai111i 
'1айб}т11ьоrо вчнтеля бюлогЇІ 

В11 клаrt основ11ого \tатеріа.1)" Як 1<u11ачають 

науковuі ОМ Іонова п1 1-1 ~І С1111"Іnа.аьнікова.[5J, 
нідготовк) сту.:~снтів до застосування інтегроваюt\ фор\! 
організаці'~ навча.1ьного nрсщес) в школі р1чr ІЯН)ТО ~i.; 
npouec навчання. що забезnечуr 1 отовнrсть \Іа11бу1111\ 

у•1111сл1в .зо щяль11ос1і і1псгрова1101·0 '\аракл.:ру в \Ісжа.' 
ІХІІЬО1 nрофССІЙІІО1 КОМПСТСНUІІ. f ОТОВІІІСТЬ ВІІ1113'1аГТЬСЯ 
як 11псгрова11а хараю ер11ст11ка рсзу,1ьта ry 11 і;11 отовк11 
\Іаіібун1іх р111ге.11в 1 передбачаr сфор,юваність таюt\ 

С1р) К1)JНІІІ'• ск..1адІНІКІВ. як· 

щн11вац1йно-uu-11і існа r·от()RJІІС1 ь в1.~ображає 
uі11ніс11і орюпанії, потреб11. і1персс11. '10rнв11. щ1і. 
11срско11ан11я, шо забезпеч) ю11. усощомле1111я іі 

nоз1п11внс ставлення майбуrнього в•щн: 1я .10 
фор\І)ВаtІІІЯ в у•1111в щ ІІСНІІ\ уявлень про ІІ<ІВІШЛІІШНЇІІ 
снП, ап11в11іс-rь і занікав11сніс1 ь СТ) 'tСІІІа н ово.10.:~іннr 
rcorif'ІO та nrакт11кою застосування інтсгронан11\ qюr't 
ор1анізанії11Звча.1ь11оrо процес~ в шко.1і ['і с. 38 J. 

науково-теорст11ч11а 1·0 ІОВІІіСТh 
ОІІЗJІ) ВЗІІІІЯ студеІІТЗ\111 СІ-\СТСМІІ nсІІХОJlОГО·ГІС.1аго1і 111111\, 
nрсд-.1С11ю-,1сто11J1ч1111х знань га уявлень про сучасні 
ш rеграuійні rс111с1щії 11 npo11ec1t 11 освіті. npo 
щrа.nьнонауковиіі асnсю rю11яr ь « 1111е1 rанія». 
«nc.::iaro1 і•нtа інтеграція». rонтеr рован1 opraнi1auiii111 
фор"1~Р>. про ал1·01нІТ"'ІН 111теграцїї ЗМІСТ) ОСВІТІІ 11 формн 
його засвоєння; про базові поняття ra ш11.111рС.J\\С111і 
(клю•юві). 11.11жr1рсдмст111. r~рел.,,стн1 компетентності. шо 
1абсшечує освіта: про ви,,:m штсгрова11их фор,1 орга11і1а11ії 
навчання школярів. сnособ11 ІХ ) проваджс11ня. фу11ю1ії й 
речльrап1 навчання на 1нтсгрован1й ос1ю111 [5. c3!\J. 

nраю1!'1на готовністh noляrar R ОRОЛО:ІІНІlІ 

С) І\)ПНІСІІО амінь. сnрЯ\ІОВЗНІІ\ 11а )СПЇШНС fІІІКОрІІС'ІЗІІІtЯ 



1111е1 р1•аан11\ фоr,1 ор1 а111за11ІЇ навчання. а са,1е: 

11юс111ч1ю-.1іа1нuс111чн11\ ()м11111я а11ал1зувап1 й 

.1L101tpaп1 Ш\8 1 ІаJІЬІІІІіі матеріал ШКJЛЬІІІІХ прс.:~метів для 
~"яс)ВаJІІІЯ узагаль11с:1111х «наскр1зн11.\)1 nо11ять і 

ком11е1е11rнос1е1ї, що формуються в шко.1і. в11являп1 й 

)0:1ЩІt1В JІОІІа І 11 чіт І>) іерархію ВІІ)1рІШНЬlІІІредМС1 НІІХ. 

міжпредме·11НІ\ і nоза-предметн11\ ~в'язків). зм1стово
констр)ІОВЗJ1ь1111\ (умі1111я )Творюваш іі удоско11алюва111 

по1·0.1же11} взасмод1ю м1ж 11авча..1ьн11м11 гемам11 

:111.:ц11n.11нам11 школи. розроблят11 11ав•1альні завдання 
інтс:грова1ю1·0 характер). об11рат11 доцільні Інтегровані 

форм 11 орга111зації 11авча1111я проею ува 111 та 

rt:ill і ЮІJ) Ва 111 а.11·ор1t І\1ІІ .І\ ВІІКОрІІС1З~ІІІЯ ). uцiHHO

llptir ІІОСІ ІІЧНІІ'\ () \1ЇІІНЯ 11рав1111ь1ю 011і111оват11 і1 

11epc:J6a•1a111 речльта 111 Jаетое)'вання інтегрованих форм 
ор1а11ш111ії навчання) \5. с.38\. 

І .1\ Jlo1 ві11а-Ь11к та І І.В Бик :юсліджують проблещ1 
J\ІІІ."Т) 11ав•1а..1ь1юrо матеріал) з бюлоп1. особл11восп 
ор1 а111 iaцi1 11ав•1а~1ь1ю-в11,,овного процесу 1 біології у 
t")Ч<Іcttiii шко.11, враховуючи компете11тн1сш1й шдхщ та 

1\к>р'1) вання 1щм11е1е1шііі ) шко,1ярtв ) навчаль1ю-

1111.\ОВНОМ) 11роцесі 1 610J101 ї1. а гакож nс11хо;tопчн1 
осо6л11вuст1 шко.1яр1в \7. с. І 12-1 І 71 

\ 1і.'тою базовоі заrаль110·1 1.:еред11ьо1 ucвm1 { rозв11 юк 
сошатзація OCOQHCl\)C'ТI ) ЧІ/ ІВ. форм) І:ІЗІt ШІ їх 

11;.111іо11<1.1ь1юї самосвідомос11 зага.1ь11ої куль1 :rp11. 
СІНІОІ,ІІЩНІІ.\ uріє1л11рtв, CKOJtOJ іч1101u СТІІЛЮ мислення і 

1юне;11t1к11, пюр•шх здібностей. .:щслідниц1,к11х 

і+.111'1 !".Іабезпеч) ЮЧІІ\ ІІЗВІІЧОК. ЗДЗТІІОСТІ 110 

са~10рu.1в111 К) 1 само11ав•1ан11я в )'ювах 1 лобальн1" змін і 
в11k:111кш '> 11авча1111і біоло1 ії 11ровщ11} рuль в1.1111 рас 

пш1ава.1ьна 11нль~11сть. с11рямо11а11а на овшю1111111я 

~1с10:1а'111 наукового пізнання. що реЗJtі.!\Є-rься в 

щюгр<1'11 черс1 1абора1орн1 ;JОСJ11дже11н11. 11ракт11ч11і 1а 

.1абора1uр111 рuбон1. ;юс11L:.11111цью1й пра1>т11кум. проеk111 

!Іабора1ор11і дос,1і.:~жсння забезпе•1уют~, nроцесуа.11,11) 
CК.la.:tOB) 11ав•1а1111я біо.101 ії. ВІІКОН}ЮТЬСЯ на )році 

р1з1111\111 с11особам11 (фронтально nщ кер1вн1111тво"1 
В'\11 re:iя. r ру пою або 111:111вшуа.r1ь110 за наданим планом) в 
проuсс1 1шв11е11ня 11<1вчального матер ~ал) з 

ВІ1КОрІІІ."ПІІІНЯМ НаІ)р<UІЬІІІІХ об'єk-rів, гербарних зразюв, 

ко. н:кцііі. моделеІ1, ~1)JІЯЖІВ. зображень, відеоматеріалів. 
'lcra ТЗКОІ ДІЯЛЬНОt.'1 І розв11ток 8 ) чн ів ум ІНІІЯ 

СІІОLІСрІІ :п11. uп11суваТ11. в11.1ілян1 С)'ТТЄВЇ оз11ак11 

бІО.ЮІ І'ІІІІІ\ 06'єю111. ВІ1КОІІ}ВЗТ11 малюнк11 біо:ІОГІЧНІІХ 
об'ск1 ів. ро611п1 в11с1ювк11: формування нав11чок робоr11 
3 ч1кrоско1юм. рш11:11ня 11із11аваль1111х завдань. Пр11Пом11 
в11коншmя 1аборатор1111х 11ослідже11ь та їх ресстрашя 

в1ш1а•шю11.ся в 11111елем nід •1ас урОК) (::!] llor'1116лe11e 

ВІІВЧСfІНІІ UIOJIOI ії - О...ІНЗ з форм nОІ·.111бленої nі:нотовю1 

у•111ш на !авеrша..ІЬІІО\І) crani ОСНОВІІОЇ школи, яка 

с·11рящща11а на рtнв11ток в учнш бt0ло1 іч111" ціб11осл.:іі. 

формува1111я стііікого 1нтерес) як '10 11редмет) юкрема, 
так і но біо:юr 11 в загал і. створення основ 1 1 ш1н 

усвін\)\1;1е1101 о в11бору 11рофесії. пов· язаної 1 
в111юр11станням біоло1 і•1н11' зна11ь /::!. с.99]. 

:\!стою щюфu~ь1ю1 о навчання б1оло1 ії с 1абезпсчс11ня 

1а1 ат,11оuсв11 ньої 11рофільної п ід1·отовк11 учнів J біоло1 ії. 
ро·!ВІІ І l1К ІІі!ВІІЧОК СЗМООСВІ ГІ1, r~роведе 11 11я екс11ср11че1пу 

1 біо.~ог1ч1111м11 об"єпам11 1 анал1з його р~зультатів. 

форм\ва1111я )Мінь Jастосуватн біолопчні знан11н т1 

117 

11рак111ці, підготовка JO 11t>нu.11.111ої 11рофссі111101 (•<..ві 1.1 
або профес1йно1 д1яль1юс1 і. У 11ro1 р:щ1 J бю ю11і 

реатзова.~щіі 111 re1 ро ванні! 11 ЇJІ\111 до фuрм) tJШ 111я JM іс 1) 
курс) Основними ідеями. навко;ю якнх н·11срус11.с:я 
навчальн11й матеріал К) pt.). с за1 аJ1ь111 1акt)ІЮ\1ір1юс11 

ор1 ан ізації. функLІіОН}ВЗІІІІЯ і ро1в111 К) ЖІІtІІІ\ ~11С1С\І 
рІЗНІІХ р1внів Ор! аніза11ї1 ЖІІНОЇ 11p11pu.111. \l(.."l()JllJ 

емпір11чноrо теорс11І'ІІІl1t·о р11111я 111111u1111я. 11ю 

від1юв1дас біо.шr 1ч111іі кu\1110111.:ІП 1 11сржав1ю1 о 

освітнього стандаргу 1а 1сuре111•11111м 1ю ІОіhСІІІІН\t 

сучаСІІОЇ ОІО.1ОГіЧІІОЇ І І а)' 1\11. ()сuu,111нЇС"1 Ю І\) rc) 

ІІОС\1'1СНІІЯ МІЖПрСдМСlІІІІ\ 1в'яжів. 1110 реа"ІІ!)ЮІЬt·я 11['111 
рОЗІJІЯді 1мі~:1у сумІЖНІІ\ ІІОНЯІh 6іо,11>11ї 1,1 ІІІШІІ\ 

11редмст1в освп 111,ої 1 а.;1у11 «І Ір11рщютав-:1110 1>, ІJ..ІА\.111на 

ро,1ь відводнться екс11ер11мента111,11 ііі ро6011 у•1н 111 
Головне завдання вчителя 11ав•1а r 11 й в11 \ІJІІ) н.1111. 

Зважаючи 11а хараk·тер та особл11вос11 пс;~а1011•111u1 

д1яльносп. варто внокрс.,111п1 1-:11>і rІ>) шшії r1•111те.1я 
бю.nоr·ії: інформаційну fІО!НІІВаЛІ.Н). ор І! 111 :щІІІІІ). 
мобілізаuіЙНJ. КОІІІ."Тf'І) ", 11І!Н)' КОМ) 1111\U lltkll). 
opra1 1заторСЬК) й ДОСЛЦІІІЩЬК} з \ІСТОІ\І ІІОСІІ.ІС:ІІІІН 

1ія.1ьн іетного та п раю 111.;о орін111\ІІаtю11) 11ід\\1;1ш 11' 
Н:.ІВЧсіІІІІЯ 6ІОJІОІ ії в 11роф~н.11ІІ\ l\.JІacux 11[101 ріі\\ОЮ 
т.:рсдбаче1ІО 11роведе11ня 6і0Jюп•11111.\ .Іi>c.11,;i,i;c111" 

11ерелік ЯКІ!;\ ІІрС,lСНІІJ;tСІЮ 11 нJla6opa1op11t1\1) 

прак-тнкумт нІlольово\1) 11рuп111.:>м1». І L~1ьu1111'1 
призначенням nракт11К)м1в < 1юв 1·о рс1111я , 11111 J1116,1с1111я. 

рОЗШІІреннЯ і уJЗІ ЗJІЬІіСІНІЯ 111а111" U І r11мt11111\ ) 'ІІІН\І 11 tJ 

nроцсс1 вивчення тем11 або ро1дЇ.ІІ). рощ11101\ 

вдосконалення експер11ме111 а.111.1111\ ) \J Іtн. 1 11;1111!'юІ\ 

І ематика дослщжеш праю 11к~м ів L ор1• 11 н1111юю. а 
у1 111теnь \ЮЖе на СВЇП ро1су:1 І ! ) ра\У І!іlІІШІ\І 

матсріально-тех11 ічно1 о 1абс:зrн.:чс1111я 11рофшю 

11ав•1а1111я в11значат11 І С~111 !аІІЯТh ІІр<ІКІ ІІІ\) \І ІН І а 

до11іr11,нісн. Ї\ r1ро1н::1ення Д1я їх 11рuвс:111:1 111н \IOJt.\ 11. 

бу-111 ІНІК0р11l І<ІІІІ І ОЦІ! 1111 f'ІС3СрВІІ01 о ЧіtС) аб11 ll<lll'l<L 11.1ю'1 
11ракт11к11 (в 10 класі) Ге\1а111к<111рак1111>)МІ11 \lun-.~· 1u1>1•m 
І!ІІКОрНСТОВ}ВЗ! ІІСЯ ШІЯ ор1·а11і3(\ІІ ~"І llf'IUCK l lfl\I ,\114;1ЬІЮ~11 
та інд11вщуаль1111>. досщдже11~,) чнів i;!]. 

у програмі з біолоrїї ІО КОЖІІОІ ІС\111 І!ІПІІ.1'11,.'ІІО ІС\І) 

узага.r1ьнюючого заняпя. яка може бу111 jUM1111:11a uбо 
доповнена на розсуд вч111 еня Ро-~1.1ннещ1 01."U6J111вot·11 

оrганізації навчання 3 біо1101·ії) новій 111к1нь11ііі 11[)1•1 рам 
з біо.:югії 

І J І Іа 11рофіJ1ьнОМ) r1нн1 в 1юр111t1ЯІіІІІ ' .ш1д<..'\11•11111м 
рівнем 1 р1в11см ста11дар1). збіJ1ьшс1ю обснr r11111я1111111>1 о 
апара1) І г1111бш1а JacBO(ltllЯ ІІОІІЯТЬ :ва1·а юс;сре:І.іІ\)П [.\."Я 

11а qюрмуван111 теорепt•11111х .111ш11" Jpш.-raf 11срстк )'11111. 1 
їх с1>,1а..:~111сть. а 1акож 1..:~1і11:11юс11.с11 фор'1) в~11111я 
необхL1ної для \1аііб)1111,u1 \ біu.1111<1 "-' 11.1.' рн 
О!jюрмленНЯ І ПроВеJІеННЯ UЇО!ЮІ І'ІНІ1.\ ІUСJІІ.'ІіІ\СІІІ. 

2) В11конання завдань прак1НК)'1ів rpy111yL11.cн 11:1 
ЗДІЙСНСН/11 )'ІНЯМІ1 І!СВІІІІ\ ВІІJІі11 11раю ll'lfl\11 1а 

1 н·1е11СК"І}ЗJІЬІІОЇ ДІЯ.ІЬІІОСl І (ІІрОВСДСІІІІЯ рса.1ь1101u 

уянноr о експер11мент). 11орів11я1111я. pu1111 JІІ<1на1111я. 
визначення 11алежності, модетонанш1, 11p11»t:J1.:1111я 

спостережень. виконання ·~t1с;1і:1ів) і 11і;l;1я1 ·;н ш111111і 

3) І!роведення по:1ьов11х 11ра1>1ІІІ\)\1ін ~ •1.11.1 
}ЗГОдЖСНе 3 ceJOllllll~111 1мінам11 в реr11ІІНІ\ УІ\раі1111. І\}~1) 

І(Ї.:Іt.:О~І МОЖJНІВО 11роведс1111я 11срсдба•1с1111\ 11ракr ІІК) ~НІ\111 

фс1юло1 іч1111х спос1ерсжс11ь 1·а ск()jюrі•11111' ;юс111!1mс111. 



І ІН 

4) Осв11 ні 111нrсб11 > •t н ів. які обра..1 н біоноr іч1111й 
11р(1Іjк11. 11аn•ш1111я. l}\108.'ІIOl(Yfb нсобх щн їсть забезпечс1111я 

І'- 11ітоrовк11 до настуnноі професійної осв1т11 або 
щюфесіііноі д~япьності. Тому перевагу сл~д в1ддавап1 
\ІС'то;ш,1 і фор"1а" 11авча1111я. якr сприяють актив1заuії 
са,10сrіі111ої 11і111а11альної нія.1ьнос1 і уч11ів. 11роблсм11і 
1с1щ1ї. ,1аі1<1ра 1оr110-пrактн•1ні 1аняття. семінзр11-д11скусії. 

.111.t111 ко111\rсrю1'\ с1нуа11ііf \1етош1 КО\Іn'ютеrного 

\10'1Сі1ІОІ1ЗІІІІЯ. І\ІІІаІtІЙІІі 11 p~t {2] 
У r11;ш11ше1111і сфек-гнвнос11 орпщ1за11ії навчально

ІНІ\ОRІІОrо 11ро11ссу в 11ав 11ЗJ1ь111t'\ заклада'Х зна•111у ропь 

вu111рас никор11ста11ня іннованіііннх технологій з 
ІІІІІ\ОІ111СТ3НІІЯМ С) •tаСІНІ\ електроню1х засобів 

11а11ча.111.1ю1 о 11рюна•1ення. Основні в11щ1 оцінювання 

11;111•1а.1ь1111\ 110ся1 нень уч11ів з бюлогії поточні оцінкн, 

r~11.tat 11•111с тti сс11.1естrоне оuінюваш1я, річ11е оuі11ювання і 
.1сr~ав11а 11ілсу\Ікова аrестаuія. ІЗ умовах рефоrмуван11я 
в1111ю1 освін1 в Укра1111 необхіщшіі рстель1111й перегляд 

з~1іоу 11рофссій1ю1 r11.11·ото11юr 11с11агогічних кадр1в, адже 
c,t\le 11•11пс.1ь біо1101 ії форм)с особистість майбуrніх 
фах1Rшв. 1 отус їх до дорослого життя За rвердженнямн 
'І l>apficra І ~1. \І ур111сца. «реформа ОСВГГІІ ВХО..:НІТЬ 110 
11cpcm.-y осноАІІІІ'\ 1авдань багатьо' країн» [ 1. с. 7]. а 

яюс1 ь шю11ь1юї освіти 1·рунтусrься на якост1 робо·п1 

11•11пс.11в, як1 и 111if 11рашоють. тобто «якість освіт11 не 

МОіІіС бупt RИIJJC '33 ЯКІСТІ> pOOOTlf Педагогів» [ 1. С. 171. 
\Іе10111!'111а н1.:~rотовка студс1п1в є наскр1зною 1 

111і1снюr1 ься прnтягом всього період} навчання у вищих 

11.111чru11,1нІ\ 11с 1а1 nrJ11н11x універснтста\. 

(ktl\\Hlfll\I ·taR.13HlfЯM су•1ас~юї ОСВІ ГІІ с r11дrотовка 

L' І~ .1сн 1111. \Іаіібугн j, в•111 геп ів біопоп1 'Ю сучасно~ о 
;i,11 п я. 106н1 формування у них необхід1111х 

І'11\1111.:тс1111юс-гсі1. а С'JІНІІМ із 1асобів Ух формува1111я 
с 111111е,•ртт1 11ar1111u111110: 011с1щn1111. І 11теграшя може 

1111рін11н11 11с11овн1 су11ере 1нюс1 і освіrн 11рол1р1ччя м1ж 

6сн1с~н1с1ю тань 1 обмсжсн11м11 пюдсьюнн1 рес}рсам11 
У 11а1111а!1ь1ІО\І) 11pn11ec1 ВІ П необхідно еформ)-ват11 

r11101111ісп. майбуrніх учнrепів бюлоrії 110 °Jастосування 
1нrcr рnваІІІІ\ форм ор1 а11іза11 ії навчального пронесу. що 
нсрL':1ба•1аr врахування ннзькі 1 rин1111ків 

І Іо-11ср111с не аk111віза11ія навчальної діяльност~ 
111.-0:1яrі11. шо С111мулюс інформаційне та е'<Іоuійне 
с11рнйма11ня ;.чням11 навчального матеріал> з біології. 
щ1r \ЮіІіJІ1tв1ш розгтп явнщ і понять. ra відповщас 
1ю1rсб1 іі marнoc·ri шкопярів певного віку ло с11стемно1·0 
ra llLl ІСІІ\11 о 11 і·шання ilORl'LIЛЯ. 

( lo-;Jp) І С. RІІК0р11СТ1\ННЯ інтсrрова1111Х форм організац ЇЇ 
ш1в•1а1111я ,ю mo11яr орга11із) ватн та планувати освіт11іІ1 
11ro11t:c таю1'1 1 11ню'1, шоб спр1tят11 ро1в11тку лоrі•111ост1 іі 
1 Н) •1кост1 \t11с;1с11ня осо611стості. с11рияn1 формуванню їі 
СІІС-ІС\\ ІЮІ О СВІТОГ.1Яд) 

Ос11іт11ій простір \ІІІ \ІОЖС~tО розгJ'Іядатн як 

КОМІ111СКС ІІ}' ОСА ІТ НЮ CHCl ему. Я\\ організаuію простору 

.1ля н11рі111с1111я nоставлен11\. 1авлань. як фактор ро1в11тку 
особ11стості ,,шйб)т11ьот вч111 еля біології. відпові.шю до 
la111iar11" я.-і г111rі111уються 11 цьом\ npocтori. і включають 

в .;сбс CIJC гем) КСІОJlдІІІІаТ. 

І І щ1р~1аnш1ю-рс1ла\ІСНТ)Ю'ІУ: 

;:: ) 111.:рСІІСІ(І ІІ RІІ<'-оріппонну. 
J).1ія;1ь111с1но СТІІ\І)'JІЮЮЧ)' : 

'°') r<O\f) 11ік:п 11вно-і111!юр"1аt1ій11у: 

<;) КОІІСТр)КТИВНО-проектуАальн~: 

(1) ПроГНОСПІЧІІ): 

7) ор1·ані1ац1іfну: 
R) д1агносп1•1ну: 

Q) а11аліт11ч11у: 

та ІНШ і f 6, С.165]. f 11 1 еле1пуальному р01ВШІ'}' СІ }'.ICllf ЇВ В 
навчально-виховному 11pouec1 сприяс висока "'п 111ва11ія 
ло навчання. усвідомлення нимн р1вня свое'~ )СПЇшносл 
) ВІfВЧСШІІ навчальн11\. ;t.ІІСШІПJІіІІ. а також ПОЗІІТІІВІІІІЙ 

~11кrюклімат на 1аняrтях [6] 
) 11pouec1 формува1н1я НЗ)КОвого світоr 1я І) в учн111 

"айбуrньому вчнтелю біоло1 ії необх1дно врахоnува111 
вс1 осповпі етап11 розв11тку св11оrляду 1\111 111ас,10. шо 
теорія методичної підготовки базусться на пеRІІІ1\ 
АІІ'\ІІІНІ1Х положеннях - nр11нu11пах. яю визначаю~ ь 111..1 і. 

зміст, с11особ11 ор1·а11і1аш1 та }Правлі1111я ·1іяJ1ьністю 
студентів. На заз11ачсн11'\ концеr1туа..1ь1111'\ ~аса:1а\ 

спроектована професііінО-\tСтод11чна 111л1·оrонІ\а 

"Іаіібу1111х уч11тсшв біології у І\1сл1тоnо 1ьсьІ\О\І) 

державному пеnагоrІ'ІНОМ) у11іверс11тсп імс111 Ьогі!ана 

Хмельннuького та Тер1юпільськом} пашона.'!ЬнО\І) 
педаrоr1чном) універс1петі імені Волод11м11ра f 11а1юка 
[8]. Fксnер11ме1пальна двохрічна перев1рка :шсві.:~•1) є 
сфект11вн1сть розроблено!· моделі професійно-,1сто,1 11•11юї 

лшготовкн \Іайбутн1х уч11тел1в біопо1 ії та 10цi11h11icrh 1·1 
ІЮдаJІЬШОГО ВІІКОрІІСТаІІНЯ. f OJIOBHOIO МСТОЮ СКОJІОІ І'ІІІОІ 

дІЯЛМЮСТІ В'ІІІТеnя у ссреднііі ШКОЛІ с в11рш1е1шя 

наступ 1111х задач формування у школяр ~в усві.JО\f.1е1юї 
та акт11в1юї життєвої по1нuії. дбай1111ве с rавле1111я до 

ж11вої пр11род11, внхоFІання відповща.1ьносг1 ia "rан 

навко,111шньоrо сере;юв11ша. Осfrовною фор\Іою 

fСІІ)ВаНІІЯ з11а11ь с СНІДО\ІІС1Ь. ~1Я RІІрішення 1ав.'1а11ь 

11собхіщ111м с оволодrння спеuіал1>1111м11 і11тсракт11в1111м11 
та аІ\111вн11м11 мстодам11 навчання 1 в11хован11я. які 
спрямован 1 на мот11ваuію школяра до 110111)' К) нових 
рішень в отр1sман11і зна11ь; навчання у•1нів пр<1uювап1 ) 
складі ко,1анщ1. 110сдна11ня спсментш науковоrо 

дослідження 1 грн, Важл11в11м с 11авча11ня шко:1яр1в 

оu1шовап1 власн1 .:tії І МОЖЛІ1ВОСТІ. ВІІІ'ОрІІС r\НІ)Ві!ПІ 

різ11оманrтн1 джерел 111фор'1аuії. а такоjf,. 1ю1в1пок 
творЧІІ'Х МОЖЛІfRОСТеЙ й інтерсс1в )"ІНІВ 

•\втори стаn1 Т •\ Логв1на-Б111\, Н В. 611" ra 
Л. В. Стспа111ок вважають. шо інтс;1сКІ) а.1 btIOM) 

рОЗВІНК) СТ}.1СІІ ГІВ в навчально-ВІІ'\ОВІІОМ) процесі 

сприяс ВІІСОКЗ МОНІВЗІІЇЯ '\О навчання. усві,10\11\СННЯ 

н11м11 р1в11я свосї усп1шност1 ;. в11в•1е11111 нав1 1а.1ь1111\ 

д11сu11п.r~ін. а також поз1п11в1111і1 мікроклічат ІНІ 1а11яттях 

[8] . У проuсс1 формува11ня науковОІ'О св1101 1я.1у. н 1ч11ів 

\1аіібуrньому в•11rтелю біології необхідно врахов} ватн 

вс1 етапн розвитк:у світогляд) Як зазначас 11. І рнцай. 

rеорія \ІСТОДН'ІНОЇ підготовки баJ}СlЬСЯ на ПСВfНІ\ 
011'\ідннх положеннях пр1111шшах. як1 вн шачаю1 ь 111111. 

зм1ст. с11особ11 ор1·ані1ації та управління 111я,1ьн1стю 
студентів. J Ір1111ш111ам11 \ІСТОд11ч1юї r1ідrотовю1 ма~іб)ТІН\ 
вчт ел ів біо1101 ї1 в у-.ювал су•1ае~юго внщоrо 

11ав•1а..~ЬІІОГ('І закладу В~11НіІ'ІСНі ІІаСТ}ПНЇ : ПІ111НШІП 
науковості. прннuип професійної спрямовано1.11. 11р11ншт 
ін re1 рат11вності, пр11нuнп у1годжсності. пртщ1111 зв'язк} 
георІЇ 1 npak111к11. пр11нur111 усв1домпе1111я і акт11вноСТ1. 

пр11нш111 поспщовності с11стемат11ч1юст1. 11p1111шin 

пос11лен11я твор•юї сnрямова1юст1 \ІСТОn11•11ю1 11ішотовю1. 



nриющл »щж1п1111ю~:11 11р1111ш111 t>i:o611c 1 існої оріо11<1-

uії fJ. c.25U J 
:\.111 pom1.1)1t\10 ~~мк; В Ф Па.ла ... 1арч;к. яка 11ідм1ча.ла 

еаж;1~1в1~: 1ь в11к~1р11~:тання с;1еме1пів ІІа)Ковоr·о 11із11а11ю1 
J.ІЯ pt1 l)\Ювоr tІ ро~вІПК) шкu.1ярі11. а с~ще : 
спостереження фаkїів. Jбір кільюсн11\ 1 як1снн\ даннх. 
8ІІJН3'1СІ1НЯ nосгіїt1ІІІ\ і 1міІІНІІ\ ВСШІЧІІІJ. в11суне1111я 
робо•юї гіпон:111. проведення скспсрН"-ІСНТ} і поясfІс11ня 
ію10 peJ):11,1a1 ів. 11ідтвсрджс1111я. спростуван11я або 

в11зозм111<1 робочuї 111101·ет. форма.пізаuія з11а11ь і іїо1 о 

ВUдІЛеНШІ ві;1 С)б'rкта і ІІрО!lеСу пізнання. 
nредстав,1енн11 тань в ногічн11!1 формі. rобто їюrо 

11ан1фсст<1шя ) 1н1гляд1 тскспв (9] 
Прн 1.11tв•1е1ш1 біології форм~ югься особ11стісні та 

\ІЇіІ\UСООІІСl іс111 якос·1 і. здіб11ос1 І. 113811'ІКІІ і ·ща1111я 

с1у.1с1пі6 1н< ,щйб)їІІІ\ ква.ліфікован11х фа,івні11. які 

в11ражс11і в рі11111.х форма\ 1 ршюма11іп111\ с111уація\ 
fЮООІІІ І CQllHl:lbllOIO ЖІІТТЯ ЛЮДІІ1111. Зросаання 

nрофесю11а;1іJ,1у ''аі16) г111х фах1вціr1 в різн11х облас1ях 
01\J.'ЮІІЇ \НІ бач11мо 8 розробці і 1аСТОС)-Ванні 
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11і11н1с1ю-с,н1с.1ової 1 \ЮТ11ва11ііі1-10-во.1м.1вої r отовності до 
nрофесіІ11ю-праkТ11•1ної ДЇЯ'lЬІІОСТІ 113 основі 
Г) \fа111ст11•11юго 11ід\Од} В•штель біології в урочній 1а 

nоза)роч11іІ1 робоп форм)с у )'ІНІВ біологічні здібності, 
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В3<іІ ·а:1і , cr 1юрюt" міu1111іі фу1t.'Jа\1снт для )'свідомленого 

в11С11.1р} учням11 \1аііб)тньої професії. пов'юаної 1 

в11ю.)р11с1а~тя,\1 бюло1 ічн11\ тань ) професійнііі 

,'ІІЯJІЬНО~;'1 І . 

Ак111впації 111 тава.1ь1юІ діяльності майбутн іх 

)'ІІ1tс;1ів , форм)ва1111ю \ІОНшів. що спонукають 
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11аїшаж.:111в1ш11м 11 проблемами онов,1сню1 зм іс-1 у 
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и•111 rc.111 . ю .1іят,11ос1 і і111с1 рt111шю1 о \араК1ср) upi111~< 

11Uli 11<LІІ.llf1H 11р1щес ІІС 113 \ІС\<ІІІісПІ'ІІІС ЗUЩІ\1°Я111В)ІШІІІІЯ 

11<.ІВ'Іі.І:Іt..JІІ.Іі іJІф11р,\ІШlЇЇ. J 11'1 po-JllllJUK J.ЩІІЮСtі СІ)ДСІІІ<.і 
11.:1111с1ю11J111. і111ср11рс-1)Н'1ТІІ. 1рансфор\f)І1<1r11 ..-1.1ій 

1~-:111ї11с 11с1111іі ;11ю1ц І і, с 38] Це 11ерс 1fіuчш ' 1111кt1n11c1 ин ня 

ІІІ І срuк І ІІІJІІІІ\. \ICl UДІВ І СІП уатнвного \ІUДС.1ЮfJШІІІЯ. 

\lltpUtllOH<.lllllЯ :111ск~сіtі1111\ ПІПШІJ... прове,(С:ІІІІЯ «кру1 .ІН\ 

\.' 11). ІІН І>, « \1011\\\НІІ\ Ш l)fl~1ЇU") 11l11 OIOUKH, \\fІЇ< 11 ІіЩЇЇ 
llL',/JI UI ІЧІІІІ\ llJ'>UK 1111\ на нра'<) ВUІІІІЯ особ11стісно1 ·0 .J.ІKBL"t} 

с1 у.1е1нn І! 1астОС)ВШші іт егрованнх форм орга111за11ії 

1ще•1<11111я . І Іюва111 шJ111х11 д0Juоляю1 ь 11абл11з11111 

119 

навчальm1й 11роцес :10 ко11крс1111>1 о ссре;ювнша 

11рофесііі1юї діяльност1, 11111кр11наю11. маІ1б} 1111.0~1} 

в•нпелсві МОЖЛІ1ВОС-П аІ\Т)<І.;ІІl)В:ІПІ с11іі1 ,10СІІЦ І 

сфсюнвнс. спр11Й\1а111 tосніJІ ЇІІШJІ\ ) 11рс.>СКІ)'Іі:ІІІІІ Ї 11 
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