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Велику роль у формуванні дослідницької компетентності учнів 

відіграє позаурочна робота, якій властива висока пізнавальна актив-
ність і самостійність здобувачів освіти, поглиблене й різнобічне вив- 

чення живої природи з урахуванням інтересів та нахилів дітей. 

Проблема формування дослідницької компетентності та дослідни-

цьких умінь отримала належне опрацювання на рівні загальнотеоре- 

тичного уявлення про зміст освіти та на рівні навчального предмета 

біологія й екологія. Методика навчання біології та екології забезпечує 

розробку відповідних технологій навчання. Однак. для успішної реа- 

лізації зазначена проблема повинна бути реалізованою також на рівнях 

навчального матеріалу, процесу навчання, його методичного забезпе-

чення та особистісного надбання школяра. 
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(БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ 11 КЛАС, РІВЕНЬ СТАНДАРТУ) 

 

Суттєве погiршення якостi загальної середньої освiти протягом 

1992–2016 рокiв є проблемою, яка потребує негайного розв’язання. 
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Маємо досвiд країн Схiдної Європи: Польщi, Чехiї тощо. Він свiд- 

чить про значний вплив реформ освіти на розвиток їх економiки та 
конкурентоспроможнiсть, визнання їх освiти на мiжнародному рiвнi. 

30.09.2020 р. у КМУ затвердили Державний стандарт базової середньої 

освiти [1]. Документ створює умови для продовження реформи: «Нова 

українська школа» з 2022 року [2]. НУШ є ключовою реформою Мiнiс- 

терства освiти i науки України. Головна мета – створити школу, яка не 

тiльки даватиме учням знання, як це зараз вiдбувається, а й умiння їх 

застосовувати у життi. В системi знань «поняття» вiдiграють особливу 

роль [9]. 

Український енциклопедичний словник дає таке визначення: поня- 

ття – це форма мислення, у якiй вiдбиваються загальнi iстотнi 

властивостi предметiв та явищ об’єктивної дiйсностi, загальнi взаємо- 
зв’язки мiж ними представленi у виглядi цiлiсної сукупностi ознак. 

Педагогiчний словник (за ред. М.Д. Ярмаченка) пропонує таке визна- 

чення понять: «Поняття – логiчна форма мислення, яка вiдображає 

iстотнi зв’язки, властивостi й вiдношення предметiв та явищ». Особ- 

ливості формування понять розглядаються в працях Є. Войшвило, 

К. Бакарадзе, М. Алексєєва, Н. Кондакова, А. Конверського, Н. Мозго- 

вої, М. Строгович, I. Хоменко, А. Фiлатова, О. Яворук [13]. Зокрема, 

М. Строгович визначає поняття як форму мислення, що вiдображає та 

фiксує суттєвi ознаки речей та явищ об’єктивної дiйсностi»[10]. У свою 

чергу К. Бакарадзе стверджує, що поняття – думка, яка вiдображає 

суттєвi ознаки предметів [13]. Одну з найчiткіших, послiдовних i дока- 

зових позицiй на роль i мiсце понять у системi наукових i навчальних 
знань займає А.В. Усова у своїй праці «Формування у школярiв науко- 

вих понять у процесi навчання» [9]. 

Опанування поняттями вiдбувається у процесi засвоєння учнями 

основ рiзних наук, у тому числi й біологічних [9]. 

Формування понятiйного апарату здобувачів освіти проходить три 

рiвнi: перший – це засвоєння iнформацiї (пошук i знаходження вiд- 

повiдi на запитання «що таке ...?»), другий – це застосування учнем 

поняття у типовiй (знайомiй йому) ситуацiї, а третій передбачає творче 

застосування знань здобувачем освіти у новiй навчальнiй дiяльностi. 

Зазначимо, що зусилля вчителя мають спрямовуватися на досягнення 

цього рiвня опанування учнями понять. Робота здобувачів освіти над 
формуванням понятiйного апарату навчає їх прийомам рiзних видiв 

дiяльностi, а саме: навчальної – складати план, конспекти, тези; розу- 

мової – аналiзувати, узагальнювати, конкретизувати, доводити; пере- 

носу прийомiв розумової дiяльностi в нову ситуацiю (наприклад, у 

роботу з новим джерелом iнформацiї); практичного застосування зас- 

воєних знань не лише в навчальних, а й у життєвих ситуацiях [8]. 
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У 2019/20 навчальному роцi програма з бiологiї i екологiї для  

10-11 класiв закладiв загальної середньої освiти: рiвень стандарту [14] 
передбачає ключові змiни для учнiв у пiдходах до навчання та змiсту 

освiти [2]. Здобувачі освіти набуватимуть компетентностей замiсть 

запам’ятовування фактiв та визначень понять. Це – динамiчна 

комбiнацiя знань, умiнь, понять, навичок, способiв мислення, поглядiв, 

цiнностей, iнших особистих якостей, що визначають здатнiсть особи 

успiшно соцiалiзуватися, провадити професiйну та/або подальшу 

навчальну дiяльнiсть. Формується ядро знань, на яке будуть наклада-

тись умiння цими знаннями користуватися, цiнностi та навички, що 

знадобляться випускникам української школи в професiйному та 

приватному житті [3]. 

МОН пропонуватиме типовi навчальнi програми, проте будь-який 
учитель чи авторська група зможуть їх доповнювати або створювати 

свої. Учитель тепер обмежений лише Держстандартом [4]. У документi 

окреслено результати: що мають знати та вмiти здобувачі освіти, закiн- 

чивши певний етап навчання. Натомiсть, як дiйти до цих результатiв, 

учитель визначатиме сам. Щоб вмотивувати вчителiв, мiнiстерство за- 

провадить сертифікацію [5]. 

Чиннi програми дають право вчителю творчо пiдходити до ре-

алiзацiї їх змiсту: самостiйно обирати послiдовнiсть розкриття навчаль- 

ного матерiалу в межах навчального року, але так, щоб не порушува-

лась логiка його викладу; змiнювати орiєнтовну кiлькiсть годин, час 

проведення шкiльних екскурсiй, добирати об’єкти для вивчення та 

включати у змiст освiти регіональний контекст. Резервнi години мо- 
жуть бути використанi для повторення, систематизацiї, узагальнення 

навчального матерiалу, контролю та оцiнювання результатiв навчання 

учнiв, проведення семiнарiв, захисту проектiв тощо. 

Навчальний матерiал у програмi 11 класу структуровано за темами: 

«Адаптацiї», «Бiологiчнi основи здорового способу життя», «Екологiя», 

«Сталий розвиток та рацiональне природокористування», «Застосуван-

ня результатiв бiологiчних дослiджень у медицинi, селекцiї та бiо- 

технологiї» [11]. 

Програма iз бiологiї i екологiї на рiвнi стандарту в 11 класi розрахо-

вана на 70 годин (2 години на тиждень). Курс бiологiї i екологiї одинад- 

цятого класу покликаний сформувати у випускникiв школи ключовi 
компетентностi, якi забезпечують знання та розумiння фундаменталь-

них принципiв бiологiї, осмисленнi умiння, сформованi навички, усвi- 

домлене ставлення до вибору шляху подальшого навчання вiдповiдно 

до своїх iнтересiв i здiбностей. 

У змiстi всiх тем реалiзовано три взаємопов’язанi компоненти, важ- 

ливi для формування ключових компетентностей: екологiчнiй; здо- 

ров’язбережувальний; соцiально-громадянський [12]. 
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Тема «Бiологiчнi основи здорового способу життя» включена в змiст 

курсу бiологiї 10-11 класу з метою реалiзацiї Держстандарту у частинi 
компоненту «Здоров’я». Мiсце вивчення цiєї теми у структурi курсу 

визначає вчитель. Пiд час вивчення теми поглиблюються знання 

здобувачів освіти, отриманi на уроках з основ здоров’я про основнi 

поняття: здоров’я, здоровий спосiб життя, iнфекцiйнi та неiнфекцiйнi 

захворювання, їх профiлактику. Оскiльки чинники i засади здорового 

способу життя вивчалися на уроках курсу «Основи здоров’я», пiд час 

розгляду цiєї теми потрiбно звертати увагу саме на бiологiчнi основи тих 

чи тих дiй, а також максимально залучати вже наявнi знання i досвiд 

учнiв з цiєї теми (учнi можуть проводити уроки у себе в класi чи в 

молодших класах, готувати цiкавi проекти про рiзнi аспекти здоров’я, 

проводити акцiї в школi, створювати мозковi мапи тощо). Пiд час 
вивчення питань у сферi репродуктивного здоров’я доцiльно проана- 

лiзувати ефективнiсть рiзних методiв контрацепцiї, здатнiсть їх захищати 

вiд iнфiкування IПСШ, а не лише назвати їх. Плануючи вивчення теми, 

доцiльно передбачити достатню кiлькiсть навчальних годин на вивчення 

питань щодо функцiонування iмунної системи, iмунокорекцiї, iмуно- 

терапiї, якi ранiше не розглядались в курсi шкiльної бiологiї. Не варто 

придiляти багато уваги кiлькiсним характеристикам впливу на здоров’я 

рiзних груп чинникiв, оскiльки у рiзних джерелах вони значно рiзняться. 

Важливо зосередитися здебiльшого на цiннiсному компонентi очiку- 

ваних результатiв навчальної дiяльностi: зорiєнтувати учнiв на усвiдом- 

лення важливостi рухової активностi, рацiонального харчування та 

особистої гiгiєни для збереження здоров’я i профiлактики рiзних захво- 
рювань. Окремою лiнiєю має проходити формування негативного став- 

лення до курiння, вживання психоактивних речовин, як фактора емоцiй- 

ного благополуччя для здоров’я i професiйного успiху. Головне завдання 

теми полягає в тому, щоб досягти позитивних змiн у ставленнях i 

намiрах випускникiв щодо власного здоров’я» [12]. 

Освiтнiй процес рекомендується базувати на компетентнiсно орiєн- 

тованих завданнях із використанням сучасних освiтнiх технологiй. До 

прикладу, матерiали щодо досвiду вивчення бiологiї у школах Європи 

постiйно публiкуються у європейському журналi для вчителiв природ- 

ничих дисциплiн «Science in school». Тут можна знайти цiкавий досвiд 

учителiв, а також науковi статтi з проблем бiологiї [16 ]. Тож в Українi 
нам варто долучитися i використовувати цiннi освiтнi ресурси, що 

розробленi в iнших країнах[17-21 ]. 

Отже, проведення реформи загальної середньої освiти сприятиме 

подоланню негативних тенденцiй, забезпеченню соцiального рiвня, 

економiчного розвитку i конкурентоспроможностi держави. 
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Досвiд країн Схiдної Європи свiдчить про вплив освiтнiх реформ на 

розвиток економiки та конкурентоспроможнiсть освiти на мiжнарод- 
ному рiвнi. 

Пiдсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що опанування поняття-

ми вiдбувається у процесi засвоєння учнями основ рiзних наук, у тому 

числi й біології та екологiї. Тема «Бiологiчнi основи здорового способу 

життя» включена в змiст курсу бiологiї 10-11 класу з метою реалiзацiї 

Державного стандарту у частинi компоненту «Здоров’я». Поняття – це 

знання iстотних властивостей предметiв i явищ навколишньої дiйс- 

ностi, знання iстотних зв’язкiв i вiдносин мiж ними. 
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programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv 
12. Кaлeндaрнe плaнувaння 2019-2020 н.р. Бioлoгiя i eкoлoгiя. 11 клac. 

Нoвa прoгрaмa. Пiдручник: Бioлoгiя i eкoлoгiя (рiвeнь cтaндaрту) 

aвт. Зaдoрoжний К.М.– 2019 – Рeжим дocтупу: https://naurok.com.ua/ 

kalendarne-planuvannya-2019-2020-n-r-biologiya-i-ekologiya-11-klas-

119072.html 

13. Зoшити тa пiдручники з Бioлoгiя i Eкoлoгiя для 11 клacу. Нoвa 

прoгрaмa 2019 рoку – Рeжим дocтупу: https://alefbet.com.ua/ 

g27321799-klas-biologiya-ekologiya 

14. Caйт Мiнicтeрcтвa ocвiти i нaуки Укрaїни– Рeжим дocтупу: 

https://mon.gov.ua/ua/tag/pidruchniki 

15. Eлeктрoннa бiблioтeкa Iнcтитуту мoдeрнiзaцiї змicту ocвiти/ 
[Eлeктрoнний рecурc.] – Рeжим дocтупу: https://lib.imzo.gov.ua/ 

16. Ocвiтнiй рecурc Мeдичнoгo iнcтитуту Гoвaрдa Г’юзa – Рeжим 

дocтупу: https://www.hhmi.org/biointeractive 

17. Курc для вчитeлiв «Genes of Change: New Ways of Teaching 

Evolutionary Biology» («Гeни змiн: Нoвий пiдхiд дo виклaдaння 

eвoлюцiйнoї бioлoгiї». Iнфoрмaцiя прo курc: http://emblog.embl.de/ 

ells/llab-february-2019/). 

18. Шкiльнe життя. Мaтeрiaли для учнiв тa вчитeлiв https://urok.in.ua/ 

content/navchalni-programy-ta-osnovni-pidruchnyky-z-biologiyi-ta-eko- 

logiyi-v-20192020 

19. Evolution: DNA and the Unity of Life / [Eлeктрoнний рecурc.] – 

Рeжим дocтупу: https://teach.genetics.utah.edu/content/evolution/ 
20. Pedigrees and the Inheritance of Lactose Intolerance. – [Eлeктрoнний 

рecурc.] – Рeжим дocтупу: https://www.hhmi.org/biointeractive/ 

pedigrees-and-inheritance-lactose-intolerance 

21. Teacher Guide Same or Different Species? – Рeжим дocтупу: 

https://teach.genetics.utah.edu/content/evolution/speciation/same-or-

different-species_TG.pdf 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


