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ГРАДНЦНtІІІ ТА 1111-ІОВАЦНІІІІ ШД\.ОДІt 

ДО 8111\JІЛДАІІНЯ БІОЛОГІЇ 

7rNві11а-Б111, Т. -f. 

t )Щ/t!l//11 

Бш" Н. В. 

О ІІІ 'f k ' 11 ІІІ 

Ме.1ітоnо.1ьсь1шіі держ41в1111іі 11еш:11 оrіч1111іі ~· 11іверс11 rer 
ЇІ\Іе11і Бш да11а Х щ,•:1ь1111uь.,.01 о 

м. Ме.·1ітоnо.1ь, З:щоріJь"а обJ1ас1ь, Україн:.~ 

В умова\ с r рі\ІКІІ:\ соша.1ьно-економічн11\ 1мін га крюн в У країні рі-

1ко щщаt nрест11ж процес) навчання. інгерес11 nевш8' rр)ІІ населення все 

більше rrереміщ) ються саме на \1атеріаrн.ні цінності та благополуччя, во

_юдіння яю1м11 не 1авжщ1 1ru1eж111 ь від 01 р11ма11ої осві111. С'у•rасщ1іі етап 

роJВІПК) краї1111 \арактерІІ1) пься бш·а rоnланов11м11. rл11бок11м11 та різно

рівнев11м11 перетворенняІ\щ які проявляються ) рі т11'< сфера>.. функціону

вання 1tержав11. В умова>.. глобальн11:\ зрушень у жн п 1 нашої держави. ос-

1юв11а школа r·акож штаt nermю. 1мі11. юкрема. в 11нпрямі Г) мані п1р111ації 

освітrt. Ро·ш11ток особ11стосrі ) чшt в11>..од1пь tta 11ерш11іі план. гому що 

щіііс11юю11.ся нові досяr нення ) науці 1а rехніці. м11стецтві га кут,турі, 

11і ·111а1111і c::t'v\11\ себе 1а довкілля. 

МС1а дос.1іджен11я 1юля1щ· в окресленні 11роблем11 формування особи

сrосrі учня пр11 внвче1111і біолоr ії. Біоло1 ія як 11авча11ь1111й предмеr \.1ає нe

в11trepn11i \.ЮЖЛІІВ()СТі в11кор11стаr111я рі11ю\rаніт1111'< форм, методів та засо

бів навчання. Рі1ні форм11 робот11 до1воляють в11кор11сrов) вал1 всі можш1-

ні меrодн п1 11р11ііом11 . І Іо1 11н1Сl/0 1 111 1 і с11р11іі11я г1 я окрем11\ •1астнн і 

об'< "-1 ів. яв11щ або npoueciв. які відбуваються ) nрнроді, yt111i мшоrь дійти 

до цілісного спр11ііняпя 11р11родн. ро1уміння її рі1ном1lІІітtюсті. краси, яс

кравості та r1ракт11чно1 о 11rаче11ня. На ос11ові цьо1 о формую r ься естети чні 

rючуіїя, в11\овуt 1 ься працелюбнісп" rурб()Т<І про nрнрод) і охорону 

r:!. с. 15-1б1- Opra11 ізація нав•~ання І (ііолоr ії r 11евід. rr,,ІJІQIO LJaCЛHIOIO 11а

вчаль110-ВІІ\ОВНОГО проuесу) urколі. і rютрсбуr 1мі11. тому шо ШЛЯ\ до Єв

рu11еіісьІ\01 о 11rюс·1 Ор) 11средба•rа( формуван11я ~101шх u.інн існ11:\ оріс11тацій 

~ кrаїm:ької молоді. 
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llt1 )J'Oh<І' біо,ю1ї1 \lt)if\)Іb б)rІІ ВІІ/\Щ)ІІІ:1аr1і 0~0611стіс1ю-орі1111ова11і 

11111оваціііні ІІС.і!Ш 01 і•1111 І С'Нt)ЛОІ їі. сфск1 ІІВІІІС І ь Я/\І t ' '11а•1щ1ю м1рою ш-

11.'ЖІІТЬ ні.1 І ОНІ. я" рса.1і І) ( І ься нюрч 1111 110 І с11ціаr1 OCOOllL"ТOCri ) 11 ня на r1-

\ІІ І" е r а пах ) poh). 
'3ас1осування інrсраю 11вн1" гс,1ю1ю11 іі навча11ня 1югрс6)С с1аранної 

пі .JІ отовк11 в1111 ге.1я та у 11нів . які мають навч11тися )СП ішно спілк) ват11ся. 

1111корщ,· 1 ОВ) 1шт11 на~н1•1к11 аклtвного СЛ) 'аюrя. в11словлюва 111 влас11і д) м

""· вміпt ставнти заn1тта1111я і\ відnовідат11 на ннх. 

[фек111в11ість і 11теракп1в1111:1. тех 1юлоr ііі залеж11 гь від у мі 1111я в•н~тсля : 

• відб11рат11 для ) року інтерактивні вправ11. які дал11 б ) чням nоштов' 
.ю освос н11я нової 11авчальної rсм11 : 

• 1ді\іс11юват11 rл11боке обговорення за nідсумкам11 і1гтеракт11в1юї впра

в 11 . акце11туюч11 увагу на 1 оловному ма ге ріал і тем 11. 
Те .хнологія д11ференuіІіованого навчання - це осо611стіс1111\і ra і11теле

ктуа111,н11й ро1в1пок кожного у•111я. а саме: ос1ювн11м джерелом мот11вації 

11ав•~ання с 1 ас ін repec само~ о учня. 1авдяк11 чому відбувасться перехід від 

юв11іш11ьої мот11вації оці11к11. до внутрішньої мот11вації no1 реб11 111а11ь. 

Метод проепів 1щдас вч11телеві широкі можл11вості для змі1111 трад11-

11ііі 1111х підходів до змісту. форм і методів навч~шьної діяльності. 11ідніма

ю11 11 на якісно 1юв11й рівень всю с11стему організації процесу навчання . 

\-Іовіrні ро1робю1 в навчанні із застосуванням комn'ютерн11:1. техноло

гііі і методів у сукуп11осrі 11а111ваюrь мульт11мсдіа. Мстою ·щстосування 

нідеоматеріалів та інш11х мульт11медійн11:1. засобів на уроках біоло1 ії це 

~ сунення прогал 11 н у наочності в11кладаю1я біології в середніх загал1,11оос

ві 111іх 1акладах. Основні прннц11п11 створення відеоматеріалів з шкільного 

.1емонстраці й11оrо експернменту: ілюстрат11в11 іс1·ь, фрагме11тар11 і сть. м~.: rо

.11111на інваріантність. лаконічність, еврист11чність. пр11 цьом) вра,овуємо 

ос1 1овні щщакт11•1ні прннцвп11 : науковість, цілісність. посл ідовність. наоч-

11ість. достуn11ість. З мстою nідв11ще11ня ефект11в11ості нав 11ання в11кор11с-

1 ОВ) ємо метод nроблем11ого нав1 1а1111я. форм11 колек1 нвної, інднвідуальної 

1а ~:амостіІіної роботн) •1нів, надаrмо перевагу ро·~в'я1ува1н1ю 3адач логіч

ного. навчпльноrо. нош) ко вого характеру на основі п робнсм ~ІО

ІННJІ) кового метод). 

І 111 еракп1внс нав•шння це така форма пізнавальної діяш,1юсті, яка 

L 11юрюr комфор1 ні ) МОВІ І ДІІЯ 11 ав•1ан11я )'Ч ІІЯ. Іа ЯКІІХ у•1ен ь нід'І) ва( свою 
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ІІСОU\ і ш1 іс11 •. rон11111а1 свої ці61юс1і і ІІ<І\ІІ. 111. Ні.ІU~ВШ BJll~HllClltH: Іi . в11ро

UJІЯ( llll.Hll'IKll сні. 1ь1юї rouo 1 н lJ L р~ ні . КО. ІСКІІІВ і . фt1р\1~ ( КО\1~ 11 і ка1 нвні 

КОМІІ..: ІеІІІ ІНІО.: І і 

(kt'O. lllBC: таче1111я ~1 ІЯ ро І) \IOIJOI о ВІf\ОВаtІІІЯ \І<\( фор .\1) на1111я Іtауко

ВОІ 'U t:ІJІІОІ .ІЯ.Ц) 111. 1іс1нїї t:llt:IC\111 ІЮІІЯІ І>. ІІОІ , ІЯ tів. 11еrеко11ш1ь і 1ю 11уттів. 

11кі в11шачають сrав.1ен11я ,1юшн111 ;щ 11<1вко. 111ш1-1ьогl' сере:.~.ов11ща 1t1. само-

10 cc:Ge [І.(,.. ::!05 206] Д1я р<.НІ:ІІПК)) )'ІІІів а.111ор111мі•1но10 МІІСЛСННЯ 

npo11011) rr·ься сnочатк) розв'язання л1rюв11х завдань з біоло1 ії. " згодом 

rюс 1)'1юво 11porюt1) нься а.11 ор11 гм рішен11я рі т11х навча.r1ь111f\ 1авпань з 

6ішю1 ії. які впорядковані 1а окрем11м11 re~1a\ 11авчtu~ь11\.\Ї проr ра\111. В ме

жа' кожщ1ї 1ем11 ~авдання 11оnі;1яюrь1.:я ·1а рівнями складності. варіап1вні

с 110, врю1овую•111 ком11еп:11111іст1111ЇІ niд\.i, t ло в11клад)' навчш1ь1ю1 о м;пері

аJІ) з біоJ rогії. У процесі форм) вання наукового світогляду ) ) ч11ів вчJ1те-

110 біоло1 ії необ>.іщю вра>.ОВ)Ва111 всі е1а1111 ро1в111к} сві101ляду. 

І11телектуаль11Ом) розв11тку учнів у 11авчаль110-в11хов11ому 11роцесі 

сnр11я<. в11сuка мотнвація до нав 11инні. )СВідомлення н І t\111 рів11я своєї ус-

11ішно1.:1 і у в11в•1енні навча;1ьн11\. д11сц1111лін. і в11кор11с rанням різ1111х 11ао•1-

1111\. та те\.11Їч111f\ засобів навчштя. а 1акож rюз1п11в1111ЇІ мікроtu1імаr на 

) році. В11кор11стання нес1 ·а11дартн11х методів п1 форм навчання біології 

с11р11я< форм) ванню основн11\. rрьо\ рівнів сві1шляд) )"ІІ~ів: 

І) ког11і111в1111ЇІ рівень харакгсрІІ3)'С1ься с1}11е11ем 111а11ь свіюrляду. 

містнть в11сок111! рівень ) 1агаль11е11ь. засвоrння ІІого nровідІІІІ\. ідеї~, умі11 -

ш1 щс1осовува11t '3ІІіlНІІЯ д. ІЯ ІІОЯСНСНІ> 11в11щдііkнос1і: 

2) емоції~1111іІ ріве11ь < r1ід1 всрдженням га 11ід1 р11ма11ням rюс 1 і П ного 

і11терес) до n11тш1ь 11ауков11\. знань про nояс11ен11я явнщ дії~сності: 

3) діяль1111іі рівень за1на•1аr r1po наявність особ11сл1л 011і1юк. уміння 

1онсс1· 11. ·щx11cr11r11 (відс 1 оя111) )ста11сні 11оrляд11, 10•1к) ·юр). оцін11п1 вла

с11) діяль11іс1 ь р. с. 121 ]. 

І Ірн nла11ува1111і та розробці уроків з біології nа.м'ятаrмо. що np11 ви

корщ:танні інновш1іі1н11\ і весн111дартн11х методів нuвчан11я аІ\"ТІІвізусться 

рОЗ) мова 11авчш1ь11а діянь111с1 ь) ч11ів. Учнів с пшля 1 ь в )МОВІІ, які необх ід-

11і їм для розвитку творчого та логічного м11сле1111я. а вч11тель орга11і1овує 

11авчш1ь11) діяльніс 1 ь ) чнів rак11м ч11ном. шоб вон11 11авчнлнся самостійно 

в11ріш) ва 111 11ав•~а.11ьн) 11роб.1ем) ч11 1~цаЧ). 
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І Іr11 в11кt,р11с 1 а11ні на ) roui 11ес 1 а11.щrтн1" фоr~м 1а ''е 1 одів щ1в 11а11ня 

СІІІІ1рЮІ ІЬСЯ СІІІ)<ІЦія і11н:, 1ск1уш1ь1юrп) Гр)д11е1111я. або ПІІ\010 CTf\11) в і.1)
нпорії. 11д 111 ) 1111 і. l. ЯС) вавшн 11ав1 1а.:11,11у проблем). 11амаr аю ri.cя с;~1щ1с-

1 ііі1ю їі в11rіш11т11. а.1е в111 1) 1шюп.) скщщнс11ня в1д нecra•ti ) 1111' наявн11' 

lllallh 12. с. 120\. 
У фоrм> ванні світогляд) школярів можна 1наііт11 п1к1 с110соб11. nр11-

1юм11 в11т1ву. які !багач) ють. 11ереб)дОВ) ють емоцііін11іі світ учнів. ро1в11-

ншоть) ЯВ). особнстіснс ставлення до діііснос t і. 
Як зазначають ІІа) ковuі. кожне nс11ліч11е явище має розглядатися в кон-

1ексті 11ілісної с11сrем11 nс 11 хі•11шх ВJ1ас rнвос 1еіі і11д11віда ііо1 о потреб. 

1на~1ь. цілей. nродуктнвного боку діяльності та nоведі11ю1. емоціііно - nочут

r<вої сфер11. здібностсіі до спілкування. ос<>блнвостеіі сфери спрямованості. 

r~tc характеру. самосвідомості. досвіду. інтелекту. nснхофізіолоrії - відпові

:що до конкретного вікового ет<111у ро1внтку. Внмоrа інднвідуалізації 11оля

п1< у розкритті свосрід11Ос.'1і кожної особ11стості. нр1гrаманного їїІ і11д11відуа-

11.1юrо ст11лю діяльності га nоведінк11. у вю11аче1111і пс11лолоrічн11х проблем 

конкретної особ11стості ra засобів їх розв'я1ан11я. В11мога єдності теорії ra 

11ракт11ю1 11ередбачаr здійснення корекції. рсабілі1·ації. вдосконалення розви

тк~ особ11стості на ос1юві розкр11т11х зако1юмір1юсте1І лс11хік11. Найбільш 

с1\k'І\т11вн11м11 методам11 нс11хо1югії вважаємо: пізнавальні (дослід1111цькі) ме-

1 о.ц11 1 а метод11 акт11 вно1 о в11111 1ву на особ11 с1 і сть [3. с. 54 J. 
Вч11тель біології у роботі зі школярам11 з в11рішс1111я різ1111х навчаль-

1111' завдань в11 кор11стовус такі r1р11нш11111 : толерантніс1 ь. доброз1111ливість. 

noвai у. відповідаJІьн і с1 ь, уміння слуха п1. емнатію. відкр1пість, конгруен-

1 ність, в11сок11П професіоналізм. смоційн)' безпеку. с11сrемність у роботі та 

:юведення роботи до логічного завершення. 

І Іаіібільш ефект11вн11м11 у робогі в 111гrсля біології Е поєднання зус11ль з 

роботою пс11холоrа-практ11ка. а саме: І) акт11вні мстод11 взасмодії. а саме: 

•шскусії, кругл11 стол11. рольові та ділові irp11. трені11п1, 2) в11кор11сташ1я 

ІІС1t \Оrерапевп1'1н11л методів (релаксації. візуалізації. елементів арт-

1ерапії. ка1котераnї1). С')'часн11~1 ста11 розв11rку наукової nс11лолоrії ство

рює умов11 для нрофесіПного самовдосконален11я nс11холоrа-пракп1ка з:.t 

рі и111м11 на11рямкам11 11с11хоrсра11ії: пс11хоаналі1ом. пс11ходрамою. гсw-

1а11ь1-1ераn ією. сщ:тем11ою сімеІі11ою 1а кліr111-цс111рованою rсра11ісю. 
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тра11саю1111\1 а11а.1і3Ом. с11мвол-дра\10ю. 1ю·шп1вною пс11ло1ерапією щ Пе-

1ешкіаном. ін~111відуал1,ною 11с11,отерапісю за Aw1epo11,1. 
В11сновк11. Біологія як 11авчru~ь1111Іі предмет спрняс рощrпк: світопя

д) ) 1 1ttiв на основі 1нань акт11вншо \ta7epia.1) про наїrваж11шіші ш1шно,1і

р1юсrі б)дОВІf і ж11псдія.1ь1юсті бі01ю1 і 11111" об· ск 1 ів. f>іш101 ія форм) f па

тріоп111ні почуття, доnо\1агас внріш) ват11 1авда11ня мораль11ого в11,ова1111я 

учнів, ро1в11ває розуміння крас11 пр11род11 1а необ,і111юсті її о'оро1ш. на 

основі чого і формуються нові ціннісні оріtнтаuії української \ІО,1оді ІНІ 

шлях) до Європейського простор). 

Літерат) ра: 

J Ju,'Ulhl/ll 111.!/1/Uf,l/KO ІЮ8ЧUІІІІЯ ntuUJ.'11 Jfuвч l10l·in11m; J В \fopoJ, 

А В Сте11и111ок, ( JД Го11•ш11. За рео І В Л/орта. А" .1и(щ)п, 2006 59~ с 

:! /(1 ·ше11оrш В І ,\fl!moo111ш вmї.:1arJa11m1 riio.m.·it B.l. f\.1•111l!1fщti1. .\' 

Topcm, ·. :!Ulll 1-6 ( 

З. Псю;о. иJ.'ІЯ /7іор1·11111іІ\ /T.:1'cm/ 111r>р1·ч11ш; 1Uя cn~1·1J щ1111 паr>ч . юІ\.·1 

ш /11!0 ІО.'/. 7j1щ/1111m;. 8110 3-mf СlІІІ!f1l!ОІІІІІІІ К : . lш!iOh, ]()(}/ 560 с 

ІГРОВА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛ ІН В КОЛЕДЖАХ 

ЛRІІ(І'1' н. с 

l/ШUUOOЧ f 1'ШJ/f!, 'Оf?іІ 
80.1ощ1'1ІІ р- Вол~шсь..-11 іі ai-po re~ 11і•11111іі ~-:0:1едж 

"11. Воло;111м11р-Во.11111ськ11іі , Украї11а 

На С) час ному ста11 і rю 1в1~rк) У країн11 С) 1тrв11м r в.1оскона.1сння с11е

те~111 1rалнціІіноrо коледжівського нав•1ан11я. Аnрона.~ження і1ровн' та ін

ш11-.; і1111ов:щіІі1111-.; те"юлогіїr. ствоrення стабі,1ь1юї \Ют11ваuії ВІJвче11ня 

д11сн11т1і11. r1ідвнщс1111я сфект11вності 11ав 1 13.!1ь1ю1 о 11рошх). 

Яскрав11\1 11р11кпа,ю\\ птнції в11"' 'а щча щодо ігрово"і мето.:~11к11 t дія

.1ьність І\.С.Макаренка. як11іі гшсав. а811ховаш1я \rаІіб)тнього ·~1яча відбу

ваrт1,ся насnм11срс..J > rpi ... Треба за~11ач 11п1. що між грою і робо1ою нещ1r 

Т31\ОЇ ве;Н\І\ОЇ f'і1НІЩ\. \\\\ ;tt'\TO .1~1\І<\~ В КОЖІІііІ rаrніІІ rri f ІІаСЗ\1Пере.::t 
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