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Секція 1 

Актуальні проблеми та перспективи розвитку методики навчання 

біології, екології та основ здоров’я у закладах професійної освіти 

 
УДК 37.013:316.62 

СОЦІАЛЬНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ОДНА З КОМПОНЕНТ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

Гетьман А.А., студентка 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

У закладах загальної середньої освіти під час розгляду курсу «Основи здоров’я» 

велика увага приділяється складовим здоров’я, а саме детально розглядається соціальне 

здоров’я як одна з компонент здоров’я людини та учнів зокрема. 

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що аналізуючи стан проблеми 

соціального здоров’я, зокрема, школярів, видно, що система формування особистості в 

суспільстві істотно підірвана. Відсутні реальні соціальні методики впливу на причини 

несприятливих зрушень соціального здоров’я кожної людини і всього колективу в цілому.  

Мета дослідження: дослідити соціальне здоров'я як головну компоненту здоров'я 

учнів. 

Люди за своєю природою є істотами соціальними тому не можуть нормально 

існувати без взаємодії з іншими людьми та суспільством. Важливим критерієм соціального 

здоров’я особистості є показник соціальної адаптованості людини, який пов’язують з її 

здатністю спілкуватися та налагоджувати здорові міжособистісні стосунки, адаптуватися 

до соціальних норм і правил, що існують у суспільстві, взаємодіяти з державними 

інституціями [1]. 

Стрімкі зміни, які відбуваються в соціально-економічній сфері в Україні, не 

сприяють покращенню здоров’я її мешканців. Останнім часом навпаки, ми спостерігаємо 

негативні тенденції у цьому аспекті: все більша кількість школярів, дітей, студентів, у яких 

наявні різні захворювання, що у свою чергу обтяжуються хронічним перебігом. Дана 

проблема полягає не в зниженні якості соматичного здоров’я, а у погіршені стану інших 

важливих складових здоров’я таких як духовна, психічна та соціальна компонента. 

У наш час також можна спостерігати труднощі з пристосуванням дітей і підлітків у 

суспільстві, а здебільшого в молоді знижується прагнення до самореалізації, що у свою 

чергу призводить до збільшення правопорушень, здійснених підлітками, байдуже 

ставлення до людей з обмеженими можливостями та людей з особливостями розвитку, 

занепад статевої культури, зменшення кількості особистостей, які прагнуть вести здоровий 

спосіб життя. Всі ці показники свідчать про зниження рівня соціального здоров’я юного 

покоління.  

Невмолима статистика свідчить, що сьогодні багато школярів мають проблеми в 

становленні себе як особистості з власним «Я» в суспільстві, ми все частіше стикаємося з 

таким поняттям, як булінг у початковій та середній ланках школи. Невміння взаємодіяти 

один з одним з кожним днем призводить до все більш глибоких психологічних проблем, 

так як соціальне та психологічне здоров’я між собою дуже сильно пов’язані. На жаль, 

педагоги все рідше звертають увагу на стан відносин в класі, що призводить до виникнення 

критичних ситуацій, яких маючи мінімальний багаж знань можна було б запобігти. 

ВИСНОВОК 

1. Проаналізувавши наукову і методичну літературу з теми дослідження, були 

конкретизовані поняття, сутність і складові соціального здоров’я.  

2. Досліджуючи тему соціального здоров’я, охарактеризували основні поняття, 

класифікації, методики для визначення здоров’я в класі, та кожного учня окремо. 

Аналізуємо основні аспекти с соціального здоров’я та його вплив на учнів та клас в цілому.  
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3. Обробляючи отриманні результати в ході проведеної практичного дослідження, 

ми отримали середньогрупові показники. У 6 класі цілісно-орієнтовний показник від 141 

до 192 що свідчить про невміння дітей вирішувати певні проблеми та знаходити компроміси 

в деяких ситуаціях. Також ми визначили й середній коефіцієнт задоволеності учнів життям 

класу, який дорівнював 6,5, що в цілому свідчить про задоволеність стосунками у класі. 

4. Ґрунтуючись на отриманих результатах можна стверджувати, що мета курсової 

роботи була досягнута, а завдання, які ставилися на початку, виконані 

 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доцентка, Мельник Т. О. 
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УДК 371.72 

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я ЯК ОДНА З КОМПОНЕНТ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 

Гетьман А.А., студентка 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

В рамках вивчення «Основ здоров’я людини» шкільної програми у закладах загальної 

шкільної освіти важливе значення посідає фізичний розвиток людини та зокрема учнів 

різної вікової категорії. 

Актуальність теми дослідження: аналізуючи проблеми фізичного здоров’я людей, 

особливо дітей та школярів, можна зробити висновок про те, що одним із головних 

показників життєдіяльності є можливості організму до пристосування у навколишньому 

середовищі. Враховуючи, що на стан фізичного здоров’я впливає багато складових умов 

життя людини, потрібно актуалізувати механізми підтримання, запобігання та 

профілактики хвороб кожного та соціуму в цілому. 

Мета дослідження: дослідити фізичне здоров’я як складову частину кожної людини, 

а особливо дітей. 

Фізичний розвиток – це сукупність морфологічних і функціональних показників, які 

характеризують розвиток організму. Такий аспект здоров’я є головним показником стану 

здоров’я населення на певній території та за певних умов навколишнього середовища [3]. 

Говорячи про основні складові, на які ми відразу звертаємо увагу: маса тіла, форма 

тіла, виявлення певних дефектів розвитку (відсутність або недорозвиненість якихось 

кінцівок, утворення зайвих елементів скелету), харчування та режим дня також 

безпосередньо впливають на стан фізичного здоров’я. Від таких складових напряму 

залежать внутрішні процеси обміну речовин та енергії, передача різних нервових імпульсів, 
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окиснення всіх органів, тканин та клітин, достатність сил організму на виконання певної 

роботи та резервні можливості організму. 

Головними рисами фізичного розвитку учнів є ріст та розвиток, статеве дозрівання 

організму та зміни, що відбуваються під час цього. Морфологічний стан організму повинен 

відповідати різним віковим особливостям. Говорити тільки про біологічні чинники 

неможливо. На фізичний стан дитини також впливають соціальний стан родини, в якій вона 

росте та розвивається, гігієнічні норми, клімато-географічні умови навколишнього 

середовища. 

Аналізуючи вплив фізичного розвитку та стану здоров’я, вчені прийшли до висновку, 

що такі показники найбільше впливають під час активного росту дитини. Зміни в різних 

показниках можуть виникати під час хронічних захворювань, що буде порушувати термін 

вікового розвитку. Як наслідок, спостерігається дисгармонія морфологічного статусу. С.В. 

Попов тлумачить фізичне здоров’я як рівень росту та розвитку органів і систем організму. 

На відміну від нього В.І. Бобрицька висуває твердження, що фізичне здоров’я визначається 

красивою фігурою, здоровим волоссям, нігтями, зубами та шкірою та доцільним розвитком 

швидкості, сили, спритності, витривалості або гнучкості.  

 Саме через це більшість вчених при вивченні даної проблеми звертається до 

загальних антропометричних методів дослідження. Лише завдяки вивченню значної 

кількості аспектів індивідуальних фізичних можливостей організму та використанню 

методів статистики можна отримати певні ознаки та середні показники фізичного стану 

людини. Загальних стандартів фізичного розвитку немає. 

ВИСНОВКИ: 

1. Проаналізувавши наукову і медичну літературу з даної теми дослідження, були 

конкретизовані поняття, класифікація , типи , сутність і складові фізичного здоров’я. Було 

виділено основні характеристики фізичного здоров’я людини. 

2. В ході дослідження розкрили питання фізичного здоров’я учнів та його умов й 

вплив на життя . Виділено основні методики перевірки фізичного здоров’я та проведено їх 

для аналізу здоров’я школярів. 

3.Дослідженням було встановлено, що у 90% дітей відбулися зміни у опорно – руховій 

системі. У 30% дітей порушена робота кишкового тракту. Патологія органів зору 

спостерігалася у 15% дітей. Захворювання серцево – судинної системи були встановлені у 

60 % школярів. Також ми могли спостерігати проблеми з надмірною вагою у 3% учнів.  

4. Ґрунтуючись на отриманих результатах можна стверджувати, що мета курсової 

роботи була досягнута, а завдання, які ставилися на початку, виконані.  

 

Науковий керівник: канд. біол. наук, доцентка, Мельник Т. О. 
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УДК 58(07): 630(477.81.82) 

РОСЛИННИЙ СВІТ ЛІСІВ ПОЛІССЯ ЯК ОБ’ЄКТ БОТАНІЧНИХ ЕКСКУРСІЙ 

ДЛЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

Демчук В. В., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри  

природничих наук з методиками навчання 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Шкільна екскурсія – це форма навчально-виховної роботи з класом або групою учнів, 

що проводиться поза школою з пізнавальною метою при пересуванні від об’єкта до об’єкта 

в їхньому природному середовищі або штучно створених умовах, за вибором учителя, і по 

темах, пов’язаних з програмою [2]. 

У ході екскурсій під керівництвом вчителя, під час спостереження природних явищ в 

учнів розвиваються первинні уявлення про матеріальність світу, взаємозв’язки і розвиток у 

природі, значення природних багатств для людини, необхідність їх охорони і відтворення.  

Методи проведення екскурсій привчають учнів до орієнтування на місцевості, 

спостереження, порівняння, встановлення зв’язку явищ і процесів, знаходження потрібних 

об’єктів, отримання навичок самостійної натуралістичної роботи, тобто навичок 

елементарного дослідження природи.  

Першим необхідність екскурсій з біології практично і методично обґрунтував О.Герд. 

Його ідеї підтримали і розвинули такі вчені, як В. Половцев, Б. Райков, М. Верзилін, 

Н. Риков, В. Корсунська, Ю. Полянський, І. Пономарьова, І. Суравегіна, В. Бабарицька, 

А. Короткова, О. Малиновська, Б. Ємельянов та ін. [3]. 

Завдання екскурсій – закріпити і поглибити знання про будову і значення рослин, про 

різноманіття форм і пристосованості рослин до умов навколишнього середовища, показати 

важливість і необхідність охорони рослинного світу планети [1]. 

Без повноцінної екскурсії неможливо прищепити учням такі важливі якості, як 

спостережливість, здатність аналізувати явища природи, навчити правильно оцінювати 

взаємовідносини, взаємозв’язки між різними організмами і факторами середовища та 

багато іншого. Тільки в ході екскурсії слухачі перетворюються з «пасивних» спостерігачів 

явищ природи в активних, здатних проаналізувати побачене, описати і замалювати об’єкти, 

зробити важливі висновки про необхідність охорони тих чи інших видів [4]. 

Найчастіше об’єктами ботанічних екскурсій для учнів загальноосвітніх шкіл служить 

рослинний світ лісів, парків та заповідників, ботанічних садів, суходільних та заплавних 

луків, водойм і побережжя та ін. 

Екологічне і господарське значення лісу 

Хвойні і листяні, чисті і мішані ліси – характерні елементи рослинного ландшафту 

України. Вони займають приблизно 30% її території. 

У північно-західних областях України ліс є основним типом рослинності. Ліси мають 

великий вплив на клімат. 

Листкова поверхня дерев випаровує багато води, внаслідок чого повітря стає 

вологішим. Рух повітря, зустрічаючи на своєму шляху перепони деревних рослин, 

уповільнюється. Це має велике значення для накопичення і затримання зимою снігу. Під 

покривом лісу сніг тане повільніше, ніж на полі, через це талі води краще проникають у 

ґрунт, поліпшуючи водний режим рік. Знищення лісів призводить до обміління рік, сприяє 

весняним розливам, посилює шкідливу дію суховіїв, що в свою чергу призводить до 

вітрової і водної ерозії ґрунтів, погіршення їх господарських якостей, до виникнення ярів. 

З лісовим покривом пов'язаний підзолистий процес ґрунтоутворення, при якому 

формуються сірі лісові, опідзолені і підзолисті ґрунти. 

Ліси мають велике значення для народного господарства країни: деревина та інші 

матеріали використовуються в будівельній, паперовій, хімічній, меблевій, фанерній, 

паливній та інших видах промисловості. 
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Ліси мають також оздоровче значення, очищаючи повітря від пилу, вуглекислоти. 

Вони дають лікарську сировину, а також матеріал для озеленення населених місць. Типи 

лісів визначають за лісоутворювальними і супутніми породами. 

Бори (соснові ліси) звичайно ростуть на глибоких пісках або в місцях виходу на 

поверхню кам’янистих гірських порід. Підлісок у борах мало розвинений або зовсім 

відсутній. У нижньому ярусі сухого бору переважають лишайники роду кладонія і цетрарія, 

низькорослий мох зозулин льон та ксерофітні рослини – очиток їдкий, костриця овеча, 

чебрець боровий, цмин піщаний, нечуй-вітер волохатий, келерія сиза тощо. 

Свіжий бір (бір зеленомоховий) росте на ґрунтах з глибиною залягання ґрунтових вод 

2,5-3,5 м. У трав’яному покриві фон створюють зелені мохи з роду плевроціум, дикранум і 

частково політрихум. Серед мохів зустрічаються брусниця, верес, куничник жорсткий, сон, 

перестріч. 

У вологих борах у підліску зустрічаються ялівець і горобина; у трав’яному покриві 

поширені чорниця, брусниця, верес, зелені мохи з родів гіпнум, дикранум, політрихум і 

ожика. 

У мокрих борах у трав'яному покриві зустрічаються лохина, багно і сфагновий мох. 

У заболочених борах, поширених на торфових болотах, крім сосни, з деревних порід 

може рости береза. У трав’яному покриві переважає сфагновий мох, серед якого 

зустрічаються касандра, андромеда, журавлина, деякі осоки та інші рослини [5]. 

Субори розміщені на пісках і легких супісках з прошарками суглинків і глин. Тут до 

сосни з деревних порід домішується береза і дуб, а в умовах достатнього і надмірного 

зволоження – осика і чорна вільха. 

У сухих (пристепових) суборах у підліску поширені глід, терен, бруслина 

бородавчаста, іноді вишня степова, скумпія, вовче лико. У трав’яному покриві 

зустрічається типець, тимофіївка, куничник. 

Свіжі субори займають місця з рівнинним або злегка хвилястим рельєфом у Лісостепу 

і підвищені добре дреновані місця на Поліссі. Свіжий субір на Поліссі є найбільш 

поширеним типом лісу. Корінні деревостої тут двоярусні, з сосною у першому і дубом у 

другому ярусі. У домішці бувають береза і осика, у підліску – горобина, крушина ламка, 

бруслина бородавчаста. Трав’яний і моховий покриви різноманітні: папороть орляк, мохи з 

роду плевроціум, дикранум, гілокоміум і політрихум, суниці, буквиця, сон, костяниця, 

підмаренник, вероніка лікарська, конюшина альпійська, медунка вузьколиста. 

Мокрі субори займають понижені місця з деяким заболоченням. У корінному 

деревостої тут у першому ярусі домішується чорна вільха. Другий ярус утворюють осика і 

береза, підлісок рідкий. У ньому зустрічаються горобина, верба козяча, крушина ламка і 

вільха сіра. 

Моховий покрив утворюють мох зозулин льон, сфагнум, гіпнум, дикранум, трав’яний 

покрив – папороть орляк, перстач, вербозілля звичайне, молінія, чорниця та ін. 

Заболочений субір є дальшим ступенем заболочення мокрого субору. Деревостій тут 

сосново-березовий з домішкою чорної вільхи. Підлісок рідкий, з сірої вільхи. У трав’яному 

покриві – осоки, молінія, болотна незабудка, калюжниця, жовтець повзучий, папороть. 

Складні субори (сугрудки) розміщені на супісках і суглинках. За деревним складом це 

мішані ліси, хвойно-листяні, на Правобережжі України сосново-дубово-грабові, а на 

Лівобережжі – сосново-дубово-кленові. У західних областях значне місце в деревостої 

займає також бук. 

Перший ярус у складних суборах представлений, як правило, сосною. Дуб звичайно 

займає другий ярус. До нього домішується береза, осика. У третьому ярусі зустрічається 

липа, гостролистий клен, граб, груша і яблуня. Буває й четвертий ярус - з ліщини, бузини, 

свидини, глоду та інших кущів [5]. 

Діброви (груди) розміщені на багатих опідзолених лісових ґрунтах, глинистих, 

суглинистих і супіщаних. Це листяні ліси, в яких едифікатором є дуб з домішкою інших 

порід. Структура корінної свіжої діброви, яка найбільше поширена в Україні часто така: в 
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першому ярусі – дуб, ясен; у другому – граб, клен гостролистий, явір, берест, липа, клен 

польовий, груша, яблуня. Підлісок – з ліщини, свидини, бруслини. У трав’яному покриві 

дібров характерні яглиця, маренка запашна, медунка широколиста, копитняк, зеленчук, 

зірочник шорстколистий, папороть чоловіча, осока волосиста, переліска, підлісник 

європейський, костриця гігантська та ін. 

Весною в трав’яному покриві переважають ефемероїди – проліска дволиста, ряст 

Маршалів, анемона дібровна, підсніжник звичайний та ін. 

У вологих дібровах у деревостої зменшується кількість ясена, граба і збільшується 

кількість липи. У підліску, крім кущів, властивих свіжій діброві, зустрічаються чорна 

бузина, чорноклен, крушина ламка, калина, у трав’яному покриві – кропива дводомна, 

кислиця, гравілат міський, веснянка, безщитник жіночий, лабазник в’язолистий тощо. 

Для мокрих дібров характерна наявність у деревостої чорної вільхи, у підліску – 

чорної бузини; у трав’яному покриві зустрічаються жовтяниця, чистець лісовий, бальзамін 

тощо. 

Кліматичною видозміною дібров у західних областях є бучини, тобто типи лісу з 

переважанням у деревостої бука європейського. Під густим шатром бука другого ярусу і 

підліску немає, трав’яний покрив зустрічається тільки в просвітах; за видовим складом він 

схожий до дібровного [5]. 

Методичні вказівки до проведення екскурсій 

Екскурсій у ліс доцільно провести декілька, а саме: на початку весни, у другу 

половину весни і в період листопаду [5].  

Екскурсію варто провести окремо в хвойний і окремо в широколистий ліс. У 

мішаному лісі слід вибрати ділянки з переважанням тієї чи іншої лісоутворюючої породи і 

провести порівняльний огляд екологічних умов на них та поширення в зв’язку з цим інших 

деревних порід кущових і трав’янистих рослин. 

На екскурсіях час від часу слід робити зупинки і вивчати біологічні та морфологічні 

особливості окремих видів рослин, зокрема опушеність багатьох видів рослин з освітлених 

сухих місць: нечуй-вітру, сону, перстача сріблястого, сушениці; м’ясистість листків у 

сукулентів – молодила, заячої капусти, очитка їдкого, як біологічну пристосованість цих 

рослин до життя в посушливих умовах. 

Слід відзначити велику пластичність сосни. Як лісоутворююча порода ,вона 

зустрічається і на сухих і на вологих ґрунтах, а подекуди і на торфових болотах. У зв’язку 

з цим у соснових лісах можна зустріти не лише типові ксерофітні рослини – очитки, 

молодило, котячі лапки, нечуй-вітер, а й мезофітні – суниці, папороть-орляк, купену, 

конвалію, ряст. 

Для аналізу кореневої системи сосни, дуба й інших дерев у лісі треба викопати 

невеликі 2-4 річні рослини так, щоб не пошкодити коренів ,і намалювати контури надземної 

і підземної частин та розміщення на них окремих великих гілок і коренів. Також можна 

дослідити щорічне наростання пагонів у вереса з зимуючих бруньок відновлення, 

своєрідний характер росту листків у папоротей, формування вузлуватих кореневищ у 

купени, характер залягання бруньок відновлення в тих чи інших трав`янистих 

багаторічників. 

Під час екскурсій ранньою весною слід звернути увагу на групу трав`янистих рослин-

ефемероїдів. У підземних органах їх відкладені запасні поживні речовини, внаслідок чого 

можливий прискорених розвиток цих рослин. Закладання квіткових і вегетативних пагонів 

у них відбувається літом. Саме в цьому і полягає особливість пристосування ефемероїдів 

до умов середовища: будучи по своїй природі світлолюбними, вони можуть рости і в затінку 

під покривом дерев, використовуючи для вегетації той короткий період, коли верхні яруси 

лісу не покриті листям і пропускають багато світла. Треба викопати кілька рослин – 

ефемероїдів і розглянути їх підземні органи з запасними речовинами і пагони, що 

розвинулись під снігом. 
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У ході екскурсії слід провести спостереження за цвітінням ліщини і козячої верби. 

Можна простежити за формуванням квітконосних і вегетативних пагонів медунки.  

З розповсюдженням плодів мурашками пов`язане втягування квітконосних стебл у 

гусячої цибульки після цвітіння. 

Під час екскурсії зауважують, які рослини перезимовують із зеленими листками, коли 

відмирають ці листки в копитняка, суниці, папороті орляка.  

При кількаразових екскурсіях протягом сезону в одні й ті ж місця слід закласти там 

ділянки і на них замірювати окремі екземпляри рослин, замальовувати їх, докладно 

описувати форму і колір пагонів. Це дає можливість простежити за сезонними змінами в 

онтогенезі рослин. 

Весною спостерігають не тільки за тими рослинами, що в той час цвітуть, а й за тими, 

які зацвітають пізніше і, поступово розвиваючись, створюють літом основний трав`янистий 

покрив лісу – суниці лісові, бугила, конвалія, у сосняках – нечуй-вітер, чебрець. 

Порівнюють складне розчленування листків яглиці, герані лісової, папороті орляка; 

жилкування листків у клена, дуба, конвалії, осоки лісової, пшінки весняної. 

Можна відірвати від землі сланкі стебла розхідника, суниць, нечуй-вітру, виміряти їх 

довжину, установити характер укорінення. У граба, клена гостролистого, липи або дуба слід 

розглянути листкову мозаїку. 

Також під час екскурсії необхідно звернути увагу на місця оселення лишайників, 

форму тіла і колір лишайників. На стовбурах дерев вони розвиваються краще, при чому 

більше розростаються з північної сторони, ніж з південної, бо цьому сприяють розсіяне 

світло і краще зволоження. Для гербарію треба брати типових представників як наземних 

лишайників з роду кладонія і цетрарія, так і епіфітних з роду пармелія, евернія, уснея. 

Знімати їх треба з шматочком субстрату, до якого вони прикріплені, і вкладати у паперові 

пакетики, заготовлені завчасно. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ  

ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ З БІОЛОГІЇ 

Зіпа О. М. студентка  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Актуальність теми. До основних завдань навчання відноситься сприяння у розвитку 

творчої самостійності, формуванні системи уявлень, цілісних орієнтацій, 

експериментальних умінь і навичок – складових дослідницької компетентності. 

Враховуючи, що головна мета навчання біології в середній школі полягає, зокрема, в 

розвитку в учнів експериментальних умінь і дослідницьких навичок, дослідження 

особливосте організації та проведення лабораторних робіт з біології в загальноосвітній 

школі є пріоритетним завданням педагогіки. 

Лабораторні роботи, які виконують учні, дозволяють вивчати навчальний матеріал за 

допомогою експерименту, який виконують власноруч. Саме дослідницька складова 
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навчання біології реалізується через систему виконання лабораторних робіт, які 

демонструють діяльнісний підхід до навчання біології. Проведення лабораторних робіт з 

біології спрямоване на засвоєння учнями біологічних методів дослідження та набуття 

навичок елементарної роботи в біологічній лабораторії. 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

формування дослідницької компетентності під час проведення лабораторних робіт на 

уроках біології. 

Концепція «Нова українська школа» (2016) передбачає формування в учнів загальної 

середньої освіти компетентностей у природничих науках і технологіях, формування вміння 

вчитися впродовж життя. Тому основною метою школи є забезпечити дослідницьку 

діяльність учнів, викликати в них інтерес до біологічних досліджень і заохотити до участі 

в науково-дослідницьких заходах із біології. Така тенденція актуалізує модернізацію 

підходів до навчання у загальноосвітніх школах, однією з цілей яких – формування їх 

дослідницької компетентності. 

До основних завдань навчання відноситься сприяння у розвитку творчої 

самостійності, формуванні системи уявлень, ціннісних орієнтацій, експериментальних 

умінь і навичок – складових дослідницької компетентності. Ураховуючи, що головна мета 

навчання біології в середній школі полягає, зокрема, в розвитку в учнів експериментальних 

умінь i дослідницьких навичок, дослідження особливостей організації та проведення 

лабораторних робіт з біології в закладах середньої освіти є пріоритетним завданням 

педагогіки.  

Оскільки будь-яке явище чи процес значною мірою детерміновані середовищем, в 

якому вони протікають, проаналізуємо особливості навчально-виховного процесу з 

використання STEAM-орієнтованого освітнього середовища, що має сприяти 

впровадженню практико-орієнтованого підходу. 

Роль та значення STEM-освіти у навчально-виховному процесі закладів середньої 

освіти для формування в учнів ключових компетентностей аналізували у своїх роботах 

вітчизняні науковці О.С. Воронкін [1], Н.О. Гончарова [2], Н.О. Кушнір [4] та інші. 

Аналізуючи дидактичні можливості інформаційних технологій на уроках біології, 

Ю. Дорошенко, Н. Семенюк, Л. Семко вважають, що вони є перспективними під час 

проведення саме лабораторних і практичних робіт [3].  

Лабораторні роботи, які виконують учні, дозволяють вивчати навчальний матеріал за 

допомогою експерименту, який виконують власноруч. Саме дослідницька складова 

навчання біології реалізується через систему виконання лабораторних робіт, які 

демонструють діяльнісний підхід до навчання біології. Тому виконання лабораторних робіт 

як органічна складова методичної системи навчання біології забезпечує формування в 

студентів необхідних практичних умінь, дослідницьких навичок та особистого досвіду 

експериментальної діяльності [3]. Проведення лабораторних робіт з біології спрямоване на 

засвоєння учнями біологічних методів дослідження та набуття навичок елементарної 

роботи в біологічній лабораторії.  

З метою з’ясування ефективності розроблених методів організації та проведення 

лабораторних робіт з біології та їхнього впливу на дослідницьку компетентності учнів у 

продовж 2019–2021 рр. будо проведено педагогічний експеримент. Експериментальній 

перевірці передувала розробка критеріїв та показників сформованості дослідницької 

компетентності учнів на лабораторних роботах з біології. Структура сформованості 

дослідницької компетентності учнів, включала когнітивний, мотиваційно-ціннісний та 

процесуально-діяльнісний компонент та передбачала три рівні – низький, середній, 

високий.  

Експериментом було охоплено учнів 7–8 класів ЗОШ №5 та №3, гімназії №1 смт. 

Глобино та загальноосвітньої школи с. Святилівська Глобинського району Полтавської 

області у кількості 77 осіб. 
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Основні базові можливості Google форм, які доступні для роботи учням закладів 

середньої освіти, були використані під час створення інформаційних технологій навчання 

для учнів 7–8 класів на уроках біології під час виконання лабораторних робіт. Переваги 

інформаційного навчання під час проведення лабораторних робіт передбачали швидку 

інтерпретацію відповідей GoogleForms, простоту обробки в електронній таблиці Google; 

завантаження в форматі XLSX, HTML, CSV, TSV, PDF тощо; швидка доступність даних; 

розміщення даних на веб-сторінці. 

Наявність безкоштовних додатків сприяють розширенню поліфункціональності 

GoogleForms: надіслати сповіщення для заповнення форми електронною поштою; 

додавання математичних формул до формулювання запитань; запровадження ліміту на 

кількість відповідей; відправляння сповіщення респондентам тощо 

У процесі пошукового етапу експерименту оцінювалася доцільність запровадження 

інформаційних технологій у межах певних тем та етапу уроку біології. Результати 

дослідження представлені на рисунку 1. 

 
Рис.1. Результати застосування елементів інформаційних технологій на уроках 

біології під час виконання лабораторних робіт 

 

Аналіз результатів дослідження свідчить про позитивну динаміку підвищення рівня 

знань учнів. Однак, впровадження підходів STEM-освіти в закладах середньої освіти і, 

біології, зокрема, вимагає системної просвітницької діяльності серед учителів, розробки 

готових методик проведення лабораторних занять з біології, внесення змін до навчальних 

програм та значних фінансових затрат. Тому, здійснене дослідження потребує подальшого 

вивчення та розробки методичних підходів для різних ланок закладів середньої освіти.  
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Постановка проблеми. Різноманітність природи змалечку привертає увагу дітей. 

Вона відкривається перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати 

життя її мешканців, як школа, в якій можна оволодіти елементарними правилами поведінки, 

уміннями та навичками розумного використання природи, примноження багатства [4, с. 

163].  

Особлива роль в ознайомленні дітей із природою належить екскурсіям, які є однією з 

форм навчання в дошкільному закладі. Екскурсії дають можливість знайомити дітей із 

природними об’єктами і явищами, сезонними змінами, працею людей, спрямованою на 

перетворення навколишнього середовища. Під час екскурсій дошкільники пізнають світ у 

його різноманітті, розвитку, розуміти взаємний зв’язок явищ [8, с. 123]. 

Актуальність означеної теми полягає у тому, що під час проведення екскурсії 

дошкільники не тільки отримують нові знання про оточуючий світ, а і формують 

реалістичні уявлення про природу, про зв’язки і деякі закономірності, що існують у ній . 

Аналіз актуальних публікацій. У публікаціях багатьох фахівців на даний час багато 

висвітлювали питань про екскурсію в природу як форма організації екологічного виховання 

дітей. Важливе місце екскурсіям відводили Я. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Й. Песталоцці, 

Ф. Фребель. Широко пропагували цю форму навчання А. Герд, Д. Семенов, 

В. Сухомлинський, К. Ушинський. У дошкільній педагогіці важливе значення екскурсіям 

надавали Є. Водовозова, Є. Тихєєва, А. Симонович [8, с. 131]. 

Питаннями ознайомлення дітей з природою та екологічного виховання займалися 

педагоги сучасності С. А. Веретенникова, Л.А. Каменева, Н.В. Лисенко, Л.М. Маневцева, 

С.Н. Миколаєва, З.П. Плохій, П.Г. Саморукова.  

У дослідженнях останніх років розглядалися окремі аспекти проблеми екологічного 

виховання дітей: формування дбайливого ставлення до природи (Л.П. Салєєва, 

Н. Д. Соколова), морально-екологічне виховання (С.А. Карпєєв, Т.П. Южакова), екологічне 

виховання засобами туристсько-краєзнавчої діяльності (Т.Є. Бондаренко, Г.В. Буковська), 

екологічне виховання в процесі навчання і організація практичної діяльності в рамках 

навчальних предметів (А.А. Плешаков, М.Н. Сарибеков, Г.Б. Баришнікова) [7, с. 288]. 

Метою статті є висвітлення основних аспектів та ролей екскурсії в екологічному 

вихованні дітей. 

Викладення матеріалу. Одним із головних форм організації екологічного виховання 

дітей є екскурсія в природу. 

Екскурсії – один із видів занять і основна форма організації роботи з екологічного 

виховання, одна з трудомістких і складних форм навчання. Проводяться екскурсії за 

межами дошкільного закладу. Це свого роду заняття під відкритим небом.  

Перевага екскурсій в тому, що вони дозволяють у природній обстановці познайомити 

дітей з об'єктами і явищами природи (наприклад, різні жуки, де вони мешкають ).  

На екскурсіях діти знайомляться з рослинами, тваринами та умовами їх проживання, 

а це сприяє утворенню первинних уявлень про взаємозв'язки у природі. Екскурсії сприяють 

розвитку спостережливості, виникненню інтересу до природи [6,с. 187]. 

Як писав В. О. Сухомлинський, у дитини необхідно виховувати любов «до всього, що 

не може жити без ласкавою людської руки, без чутливого людського серця. Мова йде про 

любов до живого і беззахисній, слабкого і ніжному».  
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Завдання освітнього компоненту екскурсії полягають в освоєнні дітьми системи 

екологічних уявлень і елементарних (предметних) понять про природу.  

Розвиваючий компонент екскурсій стимулює формування:  

 навичок спостереження і спостережливості як такої  

 сенсорних здібностей (уміння бачити різноманітні ознаки об'єктів: колір і його відтінки, 

просторове розташування, різноманітність форм, фактури тощо)  

 розумових процесів (аналізу, порівняння, узагальнення, класифікації, вміння 

встановлювати зв'язки, різні за характером і ступеня складності)  

 уяви та творчих здібностей [3, с. 135].  

Педагог використовує як природні, так і спеціально створені ситуації для виховання у 

дошкільників справедливості, доброзичливості, поваги один до одного. Він залучає дітей 

до оцінки відповідей товаришів, учить помічати успіхи, радіти за них, співпереживати через 

невдачі.  

Пережиті дошкільниками радість та задоволення від спілкування з природою 

підвищують життєвий тонус, сприятливо впливають на формування важливих фізичних 

якостей – спритності та витривалості [8, с. 322 ]. 

Основною методикою організації та проведення природознавчої екскурсії. 

Природознавча екскурсія включає вступну бесіду, колективне спостереження, 

індивідуальні самостійні дитячі спостереження і збір природного матеріалу, ігри хлопців зі 

зібраним матеріалом, заключну частину, де вихователь, підбиваючи підсумок, звертає увагу 

дітей на загальну картину природи. Побудова екскурсій і послідовність їх проведення 

варіюються залежно від мети, сезону. Привівши дітей до місця екскурсії, вихователь в 

короткій бесіді нагадує мета заняття, дає їм озирнутися, потім діти приступають до 

спостереження намічених об'єктів і явищ природи.  

Колективне спостереження – основна частина екскурсії. Тут вирішуються основні 

програмні завдання заняття. Вихователь допомагає дітям підмітити і усвідомити характерні 

ознаки предметів і явищ. Це досягається різними прийомами. Вихователь доповнює 

спостереження своєю розповіддю і поясненням [5, с. 171].  

Основна увага у спостереженні приділяється питанням, питанням-завданням, змушує 

дітей розглядати предмет, порівнювати, знаходити відмінність і схожість, встановлювати 

зв'язок між явищами природи.  

Перед екскурсією вихователь повинен підготовитися до неї. Підготовка полягає, перш 

за все, у визначенні мети екскурсії і відборі програмного змісту. Намічає вихователь 

екскурсію, виходячи з вимог програми та особливостей навколишнього місцевості.  

Визначаючи місце екскурсії, вихователь вибирає найкращий шлях до нього – не 

втомливий, не відволікаючий дітей від наміченої мети. При визначенні відстані до місця 

екскурсії слід виходити з фізичних можливостей дітей. Тривалість шляху до обраного місця 

(в один бік) не повинна перевищувати в середній групі 30 хв, у старшій і підготовчій до 

школи групах - 40-50 хв. При цьому слід враховувати особливості дороги, стан погоди [3, 

с. 143].  

Як би не було знайоме вихователю місце екскурсії, необхідно за день, за два до неї 

оглянути його. Побувавши на місці майбутньої екскурсії, вихователь уточнює маршрут, 

знаходить потрібні об'єкти, намічає зміст і обсяг тих знань, які повинні отримати діти про 

даному колі явищ, послідовність проведення окремих частин екскурсії, встановлює місця 

для колективних і самостійних спостережень, для відпочинку дітей. Попереднє 

ознайомлення з місцем майбутньої екскурсії дає можливість не тільки уточнити і 

конкретизувати план, а й продумати прийоми її ведення. Для того щоб екскурсія була 

цікавою, вихователю треба підготувати вірші, загадки, прислів'я, ігрові прийоми. Також 

вихователь повинен підготовити дітей до екскурсії. Починається з повідомлення 

вихователем мети екскурсії. Діти повинні знати, куди підуть, навіщо, що дізнаються, що 

потрібно зібрати.  
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Вихованці повинні знати, що екскурсія - це заняття, яке проводиться не в групі, а в 

природі і на сільськогосподарському об'єкті, тому на екскурсії необхідно бути 

дисциплінованим і уважним. Вихователь нагадує дітям правила поведінки на вулиці.  

При підготовці до екскурсії потрібно звернути увагу на одяг дітей. Діти повинні бути 

одягнені зручно, відповідно до погоди і сезону [6, с. 169].  

До екскурсії вихователю слід підготувати екскурсійне спорядження та обладнання для 

розміщення зібраного матеріалу в куточку природи. Добре залучити до його підготовки 

дітей. Це сприяє порушенню у них інтересу до майбутньої екскурсії.  

Після екскурсії з дошкільниками обов'язково потрібно провести заняття. Де знання, 

отримані на екскурсії, розширюються і закріплюються на них, в іграх, в спостереженнях в 

куточку природи за принесеними об'єктами. Відразу ж після повернення з екскурсії 

зібраний матеріал необхідно розмістити в куточку природи (рослини поставити в вази, 

квіткові горщики; тварин помістити в акваріум, тераріум, садки), за рослинами і тваринами 

організувати спостереження.  

Через 2-3 дні після екскурсії вихователь проводить заняття з використанням 

роздаткового матеріалу, малювання, ліплення, дидактичні ігри з природним матеріалом, 

читає художню літературу, заслуховує розповіді дітей про те, де були і що бачили. На 

закінчення проводиться узагальнююча бесіда.  

Плануючи бесіду після екскурсії, вихователь повинен поставити питання так, щоб у 

пам'яті дітей відновити весь хід екскурсії, підкреслити найбільш важливі в освітньому і 

виховному відношенні моменти, підвести їх до встановлення зв'язків між явищами [3, 

с. 143].  

Корисно в процесі спостереження явищ використовувати твори дитячої художньої 

літератури, вірші, загадки. Звернення до поезії має бути природним, не нав'язливим. 

Поєднання різних прийомів та питома вага кожного можуть видозмінюватися залежно від 

мети і змісту екскурсії. Після закінчення основної частини треба дати дітям можливість 

задовольнити допитливість в індивідуальних самостійних спостереженнях і зборі 

природознавчого матеріалу. Проте, даючи завдання зібрати матеріал, слід суворо 

обмежувати його кількість, з тим, щоб зосередити увагу хлопців тільки на певних рослинах 

або тваринних і, крім того, вирішувати завдання виховання дбайливого ставлення до 

природи [9, с. 222].  

У статті Е. Заредінової та ін. зазначають, що екскурсія в природу розглядаються як 

один з ключових аспектів екологічного виховання дітей молодшого шкільного віку [2]. 

Погоджуючись частково, ми можемо сказати що екскурсія в природу є ключовим аспектом 

ще дітей з молодшого дошкільного віку на території дошкільного навчального закладу. 

Також вони описують для дітей молодшого шкільного віку, що вони повинні бачити 

взаємозв'язок явищ в природі, пізнавати світ у всьому його різноманітності і розвитку, а на 

нашу думку саме з молодшого дошкільного віку діти повинні це знати. Адже, самі 

елементарні поняття екологічного виховання закладаються з дошкільного віку. Тому 

потрібно більше звернути увагу саме на такі моменти в дошкільних навчальних закладах. 

Коли діти працюють самостійно, вихователь не повинен залишатися пасивним 

спостерігачем. Іноді треба показати, як викопувати рослину, зрізати гілку і т. д. Однак не 

можна всю роботу виконувати за дітей. Зібраний матеріал сортують, розкладають по 

папках, кошик, частина його використовують для ігор і вправ [2, с. 167].  

Висновок. Таким чином, екскурсія в природу є ефективним засобом виховання та 

навчання, оскільки в їхньому процесі здійснюється гармонійний розвиток особистості 

дошкільника. У спілкуванні зі рідною природою формуються основи матеріалістичного 

розуміння навколишнього світу, виховуються моральні і естетичні якості, пробуджуються 

добрі почуття.  

Перспективи дослідження. На нашу думку, перспектив над таким дослідженням є 

досить багато. Потрібно створювати та впроваджувати різні методики щодо проведення 
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екскурсій в природу. Також можливо підкреслити і скорегувати негативні аспекти екскурсії 

в природу, як форми організації екологічного виховання дітей дошкільного віку. 
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Одним із найважливіших завдань, яке розв’язується сучасною школою, є забезпечення 

засвоєння учнями системи знань та знань основ наук. 

Ураховуючи особливу актуальність та недостатню педагогічну опрацьованість цієї 

теми, у нашому дослідженні було зосереджено увагу на розробці одного з аспектів 

методики формування загальнобіологічних понять.  

Ми вважаємо, що формування понять у школярів може (і повинно!) здійснюватися 

різними способами (шляхами). 

Спосіб формування поняття, послідовність чергування етапів повинні визначитися у 

залежності від змісту поняття, що формується, рівня загального розвитку учнів, їх 

попереднього досвіду та їх понятійної бази, рівня і пізнавальних здібностей, уявлення і т. 

ін. 

В одних випадках воно може починатися з аналізу фактів і явищ, які відомі учням з 

повсякденного досвіду. В інших випадках (наприклад, при утворенні понять, які не мають 

аналогів у життєвому досвіді учнів, у їх повсякденних спостереженнях), необхідна 

організація цілеспрямованих спостережень учнів за явищами, які демонструє учитель або 

відтворюють самі учні. 

При утворенні складних понять, які відображають складні властивості необхідна 

демонстрація дослідів з наступним теоретичним аналізом даних проведеного досліду. 

У роботі вчителя з формування в учнів наукових природничих понять велике значення 

має вибір основного методу їх формування. Одне і те ж природничо-наукове поняття може 
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бути сформоване різними методами. Саме дослідження методів формування понять було та 

залишається у центрі уваги вчених психологів, педагогів, методистів, творчо працюючих 

учителів. 

Розглянемо лише основні методи формування природничо-наукових понять. 

Важливе місце у системі цих методів посідає індуктивний метод. Він є провідним в 

утворенні життєвих понять, спрямовує думку учня на порівняння, класифікацію та 

узагальнення [2]. 

Одним з основних методів формування наукових понять є дедуктивний метод. Він 

передбачає ознайомлення насамперед із загальними систематизуючими принципами, а 

потім – із окремими та конкретними фактами як реалізацією [1]. 

Наступний метод формування природничо-наукових понять – інвективний метод – 

полягає в якісно новому використанні вже наявних знань для вироблення нових способів 

вирішення задач і т. д. Його джерелом є не чуттєвий досвід, а дії: поняття не виводяться, а 

формуються у пошуковій діяльності. 

Як свідчить аналіз шкільної практики з вивчення природничих дисциплін, досить 

часто у навчальному процесі використовується асоціативний метод формування понять. 

Його розробка ґрунтується на асоціативній теорії, згідно з якою істотні ознаки – це ознаки 

загальні, необхідні й відмінні, а поняття – це всі предмети (явища), наділені певними 

загальними властивостями. 

Асоціативний метод привертає особливу увагу вчених-методистів та вчителів-

предметників тому, що при утворенні природничо-наукового поняття цим методом від 

учнів вимагається оволодіння такими вміннями, як проведення спостережень, аналіз, 

синтез, порівняння, абстрагування та узагальнення, тобто володіння майже всіма 

основними розумовими операціями. При такому підході до навчання педагог повідомляє не 

лише інформацію про певне природничо-наукове поняття, а й розвиває в учнів насамперед 

асоціативне мислення, що призводить до розвитку діалектичного понятійного мислення [3]. 

Біологія, як навчальний предмет – це система понять, що розвиваються у логічній 

послідовності і перебувають у взаємозв’язку. Весь склад понять визначається основою 

наук, що входять до шкільного предмета біологи. Таким чином, основні поняття шкільної 

біології – морфологічні, анатомічні, екологічні, систематичні, філогенетичні, цитологічні, 

ембріологічні, генетичні, біохімічні, а також фізіологічні [4]. 

На нашу думку фізіологічні поняття є одними з найскладніших, оскільки їх 

формування не завжди можна почати з зорового образу. Фізіологічні поняття вимагають 

великої частки абстрагування і встановлення причинно-наслідкових зв’язків. 

Виходячи з результатів опрацювання літературних джерел, ми можемо сформулювати 

умови ефективного формування фізіологічних понять: 

 

Умови, що забезпечують 

правильне відчуття 

актуалізація опорних знань та життєвого досвіду; 

образне слово вчителя; 

наочність (демонстраційний дослід, схематична 

наочність). Умови, що забезпечують 

правильне сприйняття 

вправи та уточнення - робота зі схематичною наочністю; 

обговорення експерименту; 

термінологічна робота. 

Умови ефективного формування 

фізіологічних уявлень 

пошукова та проблемна бесіда; 

складання та комплектування опорних конспектів; 

замальовування схем з пам’яті; 

складання планів, схем, таблиць; 

термінологічна робота. 
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Умови ефективного формування 

фізіологічних понять 

постановка проблеми; 

логічне відтворення матеріалу; 

формування визначень. 

розв’язання задач, вправ 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків 

Фізіологічні поняття навчального курсу біології є основою формування у школярів 

наукового світогляду. Як важлива складова в ієрархи наукових знань, вони визначають і 

сучасний спосіб мислення. Тому проблема формування у школярів фізіологічних понять 

була і є в центрі уваги вчених, методистів і вчителів. 

Для розв’язання питання про вибір оптимального способу формування того, чи іншого 

поняття необхідно знати різні способи, їх переваги та недоліки, умови ефективного 

застосування. Необхідно також знати особливості самого процесу засвоєння понять. Тільки 

за таких умов вчитель може усвідомлено та впевнено зробити вибір найбільш ефективного 

методу формування для кожного окремого поняття, або групи понять. Вибір оптимальної 

методики особливо важливий для формування фундаментальних понять. У шкільному 

курсі біології такими поняттями є загальнобіологічні. 
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В курсі «Основи здоров’я», що вивчається у закладах загальної середньої освіти, 

велика увага приділяється складовим здоров’я людини і учнів зокрема.  

Актуальність теми дослідження. В роботі порушена проблема психічного здоров'я 

учнів. Вона актуальна, якщо врахувати кризовий стан нашого суспільства, наявність 

невизначеності і занепокоєння значної частини населення, відсутність безпеки, велика 

кількість стресів, явну невротизацію певного числа дорослих, діти яких вбирають в себе всі 

тривоги і напруги батьків. А за цим стоїть психічна травматизація дітей, різні порушення в 

розвитку їх характеру і формуванні особистості. Все це і визначає тему і актуальність 

роботи: «Психічне здоров'я як одна із компонент здоров'я учнів». 

Мета дослідження: дослідити психічне здоров'я як головну компоненту здоров'я 

учнів. 

Індивідуальне психічне здоров’я – це узгодженість всіх психічних функцій, які 

дозволяють відчувати людині «суб’єктивний психічний комфорт»; цілеспрямованість 

діяльності людини і виконання нею соціальних функцій, які відповідають 

загальнолюдським цінностям [16, c. 2]. 

Таким чином, на нашу думку, максимально точним і органічним є підхід до 

проблеми психічного здоров’я з точки зору повноти, багатства розвитку особистості як 

дорослого, так і дитини зокрема. 

Виділимо кілька важливих рівнів психічного здоров'я учнів: 
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- вищий; 

- середній; 

- низький [4, c. 26-30]. 

Вищий рівень психічного здоров'я характеризується вмінням добре адаптуватися до 

умов навчального середовища, долати стресові ситуації та творчо ставитися до дійсності, 

мати власні творчі позиції. 

Середній рівень психічного здоров'я передбачає учнів, які в загальному адаптовані 

до соціального середовища школи, але все ж мають стан підвищеної тривожності. 

Низький рівень свідчить про дезадаптацію учня. У даному випадку такі діти 

потрапляють у групу ризику, оскільки вони не мають потрібного запасу психічного 

здоров'я. Такі учні мають знаходитися під пильним наглядом шкільного психолога. 

Звідси психічне здоров'я учня можемо трактувати як основу життєдіяльності дитини, 

де вона має: без проблем керувати своєю поведінкою та тілом, вчитися жити, працювати, 

навчатися та відповідати за себе і оточуючих людей, опановувати наукові знання та 

соціальні навички, розвивати власні здібності та формувати повноцінний образ свого «Я». 

Психічне здоров'я – це умова життєвої успішності і гарантія благополуччя дитини в 

житті, тому ні батькам, ні педагогам не варто економити сили на її формуванні в дитинстві.  

Після проведених досліджень ми можемо сказати, що в загальному найбільший 

відсоток показників середнього рівня, що свідчить в деяких випадках про граничний стан і 

завдання вчителя в цьому випадку не допустити погіршення показників психічного 

здоров’я, а навпаки забезпечити комфортний психо-фізіологічний клімат. 

Також мають місце відносно високі показники агресивності, фрустрації та 

тривожності, що є певним сигналом, який має сповістити вчителя про можливий 

негативний вплив на дітей з боку певних чинників, такі діти потребують допомоги з боку 

дорослих, зокрема, вчителів. 

В ході дослідження нами було виявлено, що більше ніж 74% відсотки дітей мають 

високий або середній рівень стресу (високий рівень стресу – 21%). 

Також виявлено ряд чинників, що, ймовірно, і викликають такий високий рівень 

стресу у дітей: страх перевірки знань, низька фізіологічна опірність стресові, страх 

самовираження та загальна тривожність в школі. 

Таким чином, наявний стан психічного здоров’я школярів не найкращий, оскільки 

для кожної вікової категорії існує свій тип порушень з боку психіки. В результаті можуть 

виникати і порушення фізичного здоров’я (85% хвороб виникають на нервовому підґрунті). 

Така ситуація вимагає від всіх учасників освітнього процесу у школі поставитися досить 

серйозно до наявної ситуації та знаходити можливі шляхи її покращення. 

ВИСНОВКИ 

1. Аналізуючи наукову і методичну літературу з теми дослідження, було визначено 

та досліджено поняття, сутність і складові психічного здоров'я. Було виділено основні 

поняття що характеризують психічно здорову людину. 

2. У ході дослідження повністю розкрито питання психічного здоров’я учнів та його 

умов. Виділено основні рівні психічного здоров'я учнів (вищий, середній, низький). 

Проаналізувавши стан психічного здоров'я школярів та значення в освітньому процесі було 

виявлено що у молодшому шкільному віці – найбільші показники нервовості: до 46% у 

хлопчиків і 37% у дівчаток. 

3. Наявний стан психічного здоров’я школярів не найкращий, оскільки для кожної 

вікової категорії існує свій тип порушень з боку психіки. В результаті можуть виникати і 

порушення фізичного здоров’я (85% хвороб виникають на нервовому підґрунті). Така 

ситуація вимагає від всіх учасників освітнього процесу у школі поставитися досить 

серйозно до наявної ситуації та знаходити можливі шляхи її покращення. 
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Practical training is an important link in the system of professional training of the teacher 

of biology (natural science) at the institution of higher education, aimed at forming the professional 

competence of the future teacher [1]. The system of field and pedagogical practices provides a 

combination of the theoretical training of future teachers of biology (natural science) with their 

practical activity in nature and educational institutions, promotes the formation of a creative 

attitude to pedagogical activity, determines the degree of their professional ability and the level of 

pedagogical orientation, helps to better understand the goals, the content of school biological 

education, methods, teaching aids and forms of organization of educational process [3].  

In our study we will essentially consider the feasibility of such practices, their main 

purpose, the tasks and the result they give to the future teacher, in particular, on the example of 

Oleksandr Dovzhenko, Glukhiv National Pedagogical University [1]. 

Field practice is a research and practical activity, and therefore of great importance in the 

training of future teachers. The purpose of these practices is to consolidate students with theoretical 

knowledge during lectures, laboratory classes and independent work, mastering modern methods 

and methods of field and laboratory research. In the educational institutions of Ukraine, which 

trains teachers, in particular biology (natural science), such practices are conducted at the first, 

second, third and fourth year courses and are a logical continuation of the study of fundamental 

and applied disciplines [2]. 

So the main tasks of field practice are: 

 students studying those sections of educational disciplines that require observation and 

research of natural objects; 

 the formation of practical skills in the study of basic methods of field geological, botanical, 

physiological, genetic, hydrobiological, zoological research; 

 formation of skills of independent scientific work of students. 

Types and levels of practice are determined by the educational program of training specialists, 

which is reflected respectively in the curricula (in forms and types) and in the curricula of the 

educational process. 

The organization and conducting of field practice is carried out on the basis of developed work 

programs, which are approved in the established order. Practices are conducted in laboratory, 

excursion and expedition mode. 
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Field practice in botany is a complex component of the botany discipline. It is held at the 1st and 

2nd courses. The students study the state of natural and cultural phytocoenoses, study the 

biomorphological, ecological and phytocoenic features of the common and rare species, evaluate 

the anthropogenic impact on the flora, get acquainted with the flora and vegetation of various plant 

groups, acquire knowledge about the lower and higher plants, structure, structure of phytocoenoses 

and their dynamics, improve skills in the definition, recognition, description of plants, conducting 

geo-botanical research. 

In the process of passing this field practice, students make: 

 Herbarium in quantity (with the exception of plants of the Red Book); 

 An annotated systematic list of plants of the field practice field, which should be made by 

families indicating the life form, ecological group, location, practical value; 

geobotanical description of plant communities of the field practice field: forests, meadows, 

reservoirs and plants of the coastal zone and field. 

These skills and abilities are necessary for future teachers to improve the material base of 

the office of biology, the organization of research activities of schoolchildren and conducting study 

tours. Practical skills and abilities contribute to the competitiveness of our students who prepare 

scholarships and participate in contests and contests.  

On field practice in ecology, students study various natural groups, determine their species 

composition, population density, learn to determine the degree of anthropogenic impact, using 

methods of biotesting and bioindication, conduct phenological observations, learn to explain the 

essence of ecological processes, using a systematic approach. An important task of the practice is 

to familiarize students with the methods of field research and processing of materials, where 

students acquire independent skills of collecting, taking objects and processing of collected 

excursion material (collecting, herbarization, etc.), as well as developing skills at a glance to notice 

and identify the most characteristic biological and ecological objects of local nature. In the course 

of practice, future teachers acquire skills in organizing and conducting environmental actions and 

operations involving students and students of other specialties. Field practice in ecology helps to 

prepare students for the formation of the competence of environmental literacy and healthy life 

among pupils, which consists in the formation of skills to reasonably and rationally use natural 

resources in the framework of balanced development, awareness of the role of the environment for 

human life and health. 

The skills of organizing eco-monitoring and environmental measures form students' 

readiness to implement the content line "Ecological Safety and Sustainable Development", which 

is systematically reflected in all topics of the program in the school biology course. Content line 

"Ecological safety and sustainable development" aims at forming ecological culture, social 

activity, responsibility and readiness to participate in solving environmental issues and sustainable 

(balanced) development of the society among pupils. 

Field practice in geology and soil science contributes to the formation of a complex of 

scientific knowledge and practical skills in geology from students on the example of the geological 

structure of the Sumy region, deepening and expanding knowledge of the tectonic, geological and 

geomorphological conditions of the practice area. Students acquire field-based methods for 

studying and exploring geological objects and processes. Field practice on the basis of agriculture) 

promotes the expansion and deepening of knowledge gained during the study of agriculture, the 

combination of theory with experimental work. During the course students will get acquainted 

with the soil-climatic conditions of the area, modern methods of experimental work in agronomy, 

varietal diversity of field and vegetable crops, conduct observations, care for cultivars, harvesting 

and harvesting on experimental sites. The results obtained are subject to processing, 

generalization, after which formulated the conclusions discussed in the group. The results of the 

research are highlighted in scientific articles, abstracts, course papers and diploma papers. 

The base for conducting educational field practice in genetics is the research area of the 

Institute of Bullfighting, the city of Glukhiv, Sumy Oblast, where a special selection and genetic 

site is organized on which the main experimental work on the crossing of plants is carried out. The 
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tasks of the practice are aimed at expanding the theoretical knowledge received by students, 

familiarizing them with the practical application of genetic laws in plant breeding, demonstrating 

the effects that accompany various anthropogenic influences on the surrounding nature. It is 

important to show the importance of genetics in solving environmental problems, to familiarize 

students with the source material for genetic and breeding work, methods of carrying out hybrid 

analysis on the material of genetic collections of plants, with the methods of breeding work, to 

form students' professional skills in conducting a genetic experiment on a research and 

development site. Practice forms students' readiness to teach the course "Biology" in the 9th form, 

and the course "Biology and Ecology" in the high school. 

Field practice in microbiology is conducted on the basis of the Glukhiv inter district 

department of the State institution of the Sumy Regional Laboratory Center of the Ministry of 

Health of Ukraine. In the bacterial laboratory students are introduced to the methods of sterilization 

of dishes, microbiological tools and nutrient media.  

Expand their knowledge regarding the preparation of synthetic and semi-synthetic nutrient 

media. The coloring of microorganisms by Gram allows students to recognize gram-positive and 

gram-negative bacteria that cause tuberculosis.  

Knowledge gained by students during this field practice is important for their further 

application when implementing the content of the syllabus "Health and Safety" during the study 

of students of biology, which ensures the formation of healthcare retaining competence of students 

as spiritually, emotionally, socially and physically competent members of society. , capable of 

adhering to a healthy lifestyle and forming a safe living environment. Field practice in zoology 

promotes familiarization of students with the fauna of the Sumy region, formation of the skills of 

observation of vertebrates in nature and their definition, collection, fixation, creation of 

collections, introduces the methods of studying vertebrates. Part of the training is aimed at 

developing skills and skills in studying the internal structure of animals by autopsy. The objects 

of the study are representatives of mollusks, crustaceans, insects, chordates. The decoration of 

animals makes it possible to visually see the systems of animal organs, to study their features. 

These skills will be useful for students when preparing students for subject competitions and 

competitions, as well as identify their own research. As a result of practice, students write a report, 

illustrated with photos, and also give away collections. The best works are becoming the basis for 

writing coursework, bachelor's and master's theses. 

The objectives of field practice in the methodology of teaching biology is to familiarize 

students with the material basis of teaching biology: the office of biology, the corner of wildlife, a 

preschool educational area with diversity of flora and fauna of natural groups and ways of their 

protection; with forms of organization of extra curricular work on biology and environmental 

education. The main form of the tour is diverse excursions to nature reserves, museums, stations 

of the yunatas, parks and the ecological road of Glukhivshchyna. The role of this practice is 

growing due to the need to prepare students for work in the primary school in the context of solving 

the tasks of modernizing education. Future biology teachers should be able to plan and organize 

work at a research and teaching school; perform camera works of natural science, organize 

phenological observations, conduct study tours; create collections and handout didactic material; 

to organize ecological-biological actions, projects, etc.; use technical means of training in order to 

optimize the process of formation of biological knowledge. 

Thus, field practices occupy an important place among other forms of organization of the 

educational process in higher education. They allow to get acquainted with the diversity of the 

biota of a certain territory and to consolidate the theoretical knowledge acquired by the students, 

gain experience in research and development and the ability to present the results; to develop 

personal responsibility for the state of the environment, to form value orientations on preserving 

nature, to understand the necessity of harmonizing the strategy of nature and human strategy on 

the basis of the idea of universal nature of connections and self-restraint, overcoming consumer 

attitude to nature. 



25 
 

The system of pedagogical practices is aimed at the practical mastery of the methods of 

teaching biology and natural science by students, their formation in readiness for cognitive 

interaction with students in the learning process on the basis of subject-subject relations, studying 

the psychological and pedagogical foundations of organizing the educational process, mastering 

modern methods and forms of organization of educational process in schools of different types 

and ZOO of different levels of accreditation, formation of them in the basis of knowledge gained 

at the university, about professional skills and skills for making independent decisions during 

concrete work in real conditions for professional activity, education of the needs of systematic 

replenishment of knowledge and creative application of them in practical activity. 

Another kind of practice for our students is Educational pedagogical practice - this is a kind 

of student activity, aimed at the practical training of the future teacher. The effectiveness of such 

activities is that it is as identifiable as possible with future professional tasks. Practice allows 

creating conditions for the synthesis of knowledge on psychology, pedagogy, natural sciences, 

methods of teaching biology and natural sciences. In practical work, students focus on teaching 

students, their development and upbringing, integrating the theoretical knowledge gained in the 

institution of education. This synthesis of knowledge contributes to the formation of students 

objective, meaningful, complete representations of pedagogical phenomena. 

The purpose of teaching and educational pedagogical practice is to master the theoretical 

bases of modern methods of teaching biology and natural sciences, obtaining the necessary skills 

of using the knowledge acquired in ZVO in practice, mastering the method of conducting various 

types of lessons and the method of extra curricular and extra-curricular work on subjects of the 

biological cycle in the basic school, generalization, systematization, deepening of general 

pedagogical knowledge, skills and abilities, as well as preparation for the function of the teacher 

of biology, nature the bases of ecology and implementation of the system of educational work with 

pupils. 

During practice, students gain experience in mastering the technology of holding a 

combined lesson, a lesson in the formation of new knowledge, a lesson in the formation of 

knowledge, skills, skills, the use of knowledge, skills, the lesson of generalization and 

systematization of knowledge; the use of educational laboratory equipment and multimedia 

teaching materials at the lessons of biology; organizing and conducting extra-curricular and extra-

curricular work on biology; formation of skills to create expositions of the office of biology, school 

biological museum and corners of wildlife, to make and apply in educational work distribution 

materials, didactic cards, herbaria and collections, multimedia presentations; formation of skills to 

apply rules of care of plants and animals in the corner of wildlife; to organize phenological 

observation and conducting diaries of observations, to carry out regional studies, environmental 

work, to use its results in the educational process. 

The period of passing the educational and accounting practice by students is conditionally 

divided into three stages: the study, the main, the final. The exploratory stage lasts for the first 

week, during which students: get acquainted with classes, calendar and thematic plan of lessons in 

biology, methodical basis of teaching the subject in school; make a description of the office of 

biology; attend classes in biology with their further analysis; get acquainted with the plan of extra-

curriculum and extra-curricular work on the subject; During the next weeks of practice (the main 

stage), students conduct trial and final lessons in biology, carry out educational work on the 

subject. 

The final stage of practice involves the preparation of documentation and protection of 

practice. This practice is the most important in the practical training of the future teacher of 

biology, since it is carried out under constant guidance and accompanied by experienced specialists 

of the departments. 

The experience of conducting, analyzing the content, volume and results of the practice 

gives grounds for a certain conclusion, namely: the system of practices tested in our university has 

been developed, implemented and tested for years, that gives positive results to be saved and 
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improved for the better, stimulating the intellectual and practical growth of students, which will 

increase the level of practical training and improve the quality of their research work. 

 

Publications 

1. Biology: professional training of students of pedagogical universities: a manual / [Gorshkova 

L.M., Rudyshyn SD, Khrolenko MV, Koreneva I.M., Hlon N.V., Borodin K.I., Kuzmenko LO, 

Megem O. M., Burchak LV, Migun M.P., Koval L.V., Kmetz AM, Samilik VI, Lutsenko OI, 

Polyakova A . WITH.]; ed. MV Khrolenko. -Sumy: Publishing House "Eldorado", 2016. - 310 

p. 

2. Kmetz AM Educational and pedagogical practice of students of the faculty of natural and 

physical and mathematical education / А.М. Kmetz, N.V. Hlon, K.I. Borodin - Sumy: Eldorado 

Publishing House Ltd., 2016. - 25 p. 

3. https://mon.gov.ua/tag/nova-ukrainska-shkola 

  



27 
 

Секція 2 

Ефективність використання інноваційних технологій навчання біології, 

екології та основ здоров’я у закладах загальної середньої освіти 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОБЛЕМНИХ МЕТОДІВ  

ПРИ ВИВЧЕННІ БІОЛОГІЇ У 8 КЛАСІ 

Артеменко А. С., студентка  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Актуальність теми. Глибокі зміни, що відбувались в нашій країні, стосуються усіх 

сфер життя суспільства, зокрема, і системи освіти, яка виявилась неспроможною 

розв’язувати багато проблем спричинених новими соціально-економічними умовами. У 

зв’язку з цим постає необхідність удосконалення всіх освітніх ланок та загальної середньої 

освіти зокрема. 

Поряд з традиційними методами все більшої актуальності набувають інтегральні та 

інноваційні технології, або адаптація традиційних форм та методів до вимог сучасності. 

Мета: з’ясувати ефективність методів проблемного навчання на уроках біології у 

8 класі закладів загальної середньої освіти. 

Проблемне навчання – це метод навчання, в якому реальні складні проблеми 

використовуються як освітній інструмент. Навчання, що ґрунтується на вирішенні завдань, 

стимулює застосовувати навички критичного мислення та вирішення проблем за 

обмежений час і надає справжній досвід, який сприяє активному процесу вивчення, 

допомагає систематизувати знання та природно інтегрує навчання в школі й реальне життя 

[3].  

При проблемному навчанні діяльність учителя полягає в тому, що він, доводить у 

необхідних випадках пояснення змісту найбільш складних понять, систематично створює 

проблемні ситуації, повідомляє учням фактори й організує (проблемні ситуації) їх 

пізнавальну активність, так що на основі аналізу фактів учні самостійно роблять висновки 

й узагальнення, формують за допомогою учителя визначені поняття, закони [2: 389].  

У результаті в учня виробляються навички розумових операцій і дій, навички 

переносу знань, розвивається увага, воля, творча уява. 

З метою з’ясування ефективності використання проблемних технологій під час 

навчання біології на уроках у 8 класі у продовж 2019-2021 рр. було проведено педагогічний 

експеримент. 

Експериментальна перевірка здійснювалась у два етапи: констатувальний та 

формувальний, яким передувало розробка критерії та показників сформованості 

пізнавальної активності учнів на уроках біології з використання проблемних технологій 

навчання.  

На констатувальному етапі експерименту проводилося вивчення та аналіз 

особливостей використання проблемних технологій навчання на уроці біології у 8 класі.  

У ході експерименту було з’ясовано, що використання проблемних методів на уроці 

біології у 8 класі є недостатнім, а іноді і зовсім не використовується, що робить уроки 

нецікавими та не сприяє розвитку пізнавальної активності учнів та не мотивує їх до 

вивчення біології. 

Метою формувального етапу педагогічного дослідження була практична перевірка 

ефективності застосування проблемного навчання на уроках біології.  

На етапі формувального експерименту проблемні методи навчання (ситуації, задачі ті 

проблемний зміст) включали у такі теми: «Нервова регуляція. Нейрон. Рефлекс. 

Рефлекторна дуга», «Гуморальна регуляція. Поняття про гормони» тощо. 
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По завершенню формувального етапу експериментальна перевірка передбачала 

виконання статичного аналізу експериментальних даних, які були отримані в результаті 

анкетування учнів 8 класів. 

За результатами виконання тесту учні були розподілені на чотири групи відповідно 

до рівнів сформованості пізнавальної активності.  

Аналіз результатів дослідження свідчить про позитивну динаміку активації 

пізнавальної діяльності учнів за умови використання проблемних методів навчання. Таким 

чином, запропоновані методичні підходи використання проблемних методів навчання на 

уроках біології є ефективними та дозволяє стверджувати про позитивний педагогічний 

ефект, а комплексне використання проблемних технологій у поєднанні з традиційними 

методами сприяє комплексному формуванню пізнавальної активності учнів, що відповідає 

сучасній концепції навчально-виховного процесу у закладах загальної середньої освіти. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Грицай Н. Б., доктор педагогічних наук, професор,  

завідувачка кафедри природничих наук з методиками навчання, 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Підготовка вчителя Нової української школи спрямована на формування педагога 

нової генерації, здатного впроваджувати новітні підходи та втілювати інноваційні 

технології в освітньому процесі.  

Так, у ході методичної підготовки в закладі вищої освіти здобувачі ознайомлюються 

із сучасними методами і технологіями навчання, аналізують їхню специфіку на 

використовують у контексті майбутньої професійної діяльності. 

Основні аспекти підготовки майбутніх учителів біології досліджували І. Мороз, 

Л. Нікітченко, В. Оніпко, Р. Романюк, А. Степанюк, О. Цуруль, І. Шмиголь. 

Використання інноваційних технології у процесі підготовки майбутніх учителів 

біології вивчали Т. Бондаренко, М. Гриньова, Н. Міщук, Ю. Шапран. 

Проте особливої уваги потребує проблема застосування інноваційних технологій у 

процесі методичної підготовки здобувачів спеціальності 014.05 Середня освіта «Біологія та 

здоров’я людини». 

Мета статті: визначити та схарактеризувати основні інноваційні технології, які 

доцільно використовувати в методичній підготовці майбутніх учителів біології. 

Методичну підготовку майбутніх педагогів розглядають як взаємопов’язані, 

взаємодоповнювальні і взаємозумовлені процеси:  

1) формування методичних знань і вмінь здобувачів як основи становлення їхньої 

методичної компетентності;  

2) оволодіння основами методичної діяльності, результатом якого є готовність до 

такого виду професійної діяльності; 

https://nus.org.ua/view/yak-i-koly-zastosovuvaty-problemne-navchannya-problem-based-learning/
https://nus.org.ua/view/yak-i-koly-zastosovuvaty-problemne-navchannya-problem-based-learning/
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3) формування особистісно-професійної позиції майбутніх педагогів та 

індивідуального методичного стилю.  

Методичну підготовку майбутніх учителів біології тлумачимо як цілеспрямоване 

засвоєння системи методичних, знань, умінь і навичок майбутніх фахівців у контексті 

розв’язання методичних задач із шкільного курсу біології.   

У ході аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено тенденції 

вдосконалення методичної підготовки майбутніх учителів біології: а) реалізація 

компетентністно орієнтованого навчання; б) оновлення змісту методичної підготовки; 

в) впровадження інноваційних технологій; г) розроблення нового навчально-методичного 

забезпечення; д) розвиток дистанційного навчання; е) підвищення ролі самостійної 

підготовки; є) посилення зв’язку педагогічної теорії з практикою [2].  

За В. Загвязинським, інновації – це нововведення у змісті, формах, технологіях, 

методах, прийомах і засобах методичної підготовки майбутніх учителів, спрямовані на 

підвищення якості освітнього процесу, зростання рівня методичної компетентності 

майбутніх педагогів [3]. 

Відтак, у методичній підготовці здобувачів варто застосовувати такі інноваційні 

технології: технології контекстного навчання; технології інтерактивного навчання; кейс-

технології; проєктна технологія; технологія «методична майстерня»; технологія 

«методичне портфоліо»; інформаційно-комунікаційні технології; технології дистанційного 

навчання. 

Контекстне навчання – це навчання, в якому мовою науки і за допомогою всієї 

системи форм, методів і засобів навчання послідовно моделюється предметний і соціальний 

зміст майбутньої професійної діяльності студентів [1]. 

Основним є не передавання інформації, а розвиток здібностей студентів компетентно 

виконувати професійні функції, вирішувати проблеми та завдання, опановувати цілісну 

професійну діяльність. Замість орієнтації на засвоєння продуктів минулого досвіду 

реалізується установка на майбутню професійну діяльність.  

Інтерактивне навчання – навчання, яке відбувається за умови постійної, активної 

взаємодії всіх учасників освітнього процесу. Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і 

вчитель є рівноправними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлексують 

з приводу того, що вони знають і вміють здійснювати [4].  

Серед інтерактивних технологій розрізняють такі, як: мозковий штурм, мікрофон, 

коло ідей, робота в малих групах, дискусії, займи позицію, акваріум, ажурна пилка, рольові 

ігри, ток-шоу та інші.  

Кейс-технології (кейс-стаді, метод аналізу ситуацій, метод конкретних ситуацій, 

метод вивчення ситуацій, кейс-метод) – це технології активного навчання на основі 

реальних ситуацій. 

Кейс – це дуже деталізовані, контекстуальні, описові доповіді і повідомлення про 

викладання та учіння.  

Кейс-технології спрямовані на розв’язання певної проблеми, яку не подають у 

готовому вигляді, а формулюють відповідно до умов реальної навчальної ситуації [7].  

Метод проєктів (проєктна технологія) – це організація освітнього процесу, за якої 

студенти набувають знань у процесі планування й виконання практичних завдань-проєктів. 

Основна мета методу проєктів – розв’язання творчих ідей.  

Проєкт має три складники: 1) задум; 2) реалізація; 3) продукт.  

Перевагою методу проектів є те, що його застосування сприяє міцному зв’язку теорії 

та практики, привчає до планування діяльності, виробляє вміння спостерігати, перевіряти, 

аналізувати та узагальнювати [2].  

Методична майстерня – технологія, запропонована в 20-х роках ХХ століття le 

Groupe francais d’education nouvelle, що передбачає виконання чітких елементів за певним 

алгоритмом: 

- індукція – створення мотивації до творчої діяльності; 
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- самоконструкція – індивідуальне вирішення проблеми, створення 

творчого продукту; 

- соціоконструкція – робота в міні-групах, що призводить до створення 

спільного (колективного) продукту;  

- соціалізація – спільне обговорення проблеми; 

- афішування – представлення результатів вирішення завдання; 

- розрив – внутрішній емоційний конфлікт; 

- рефлексія – аналіз етапів роботи та почуттів [5; 6]. 

Портфоліо – це своєрідна «папка досягнень» людини, її «досьє», самопрезентація. 

На наш погляд, методичне портфоліо студента може складатися з таких розділів:  

Розділ 1. «Я і моя майбутня професія». 

Розділ 2. «Методична скарбничка»: «Глосарій», «Документація вчителя біології», «У 

світі інновацій», «Методична шпаргалка», «Методичні ідеї», «Каталог методичної 

літератури». 

Розділ 3. «Результати» (власні напрацювання).  

Розділ 4. «Наукові здобутки» [2]. 

До мультимедійних технологій навчання, які можна застосовувати в методичній 

підготовці майбутніх учителів біології, належать: електронні підручники та посібники; 

мультимедійні презентації; віртуальні екскурсії; відеоуроки; навчальні відеофільми; 

віртуальні лабораторії; електронні портфоліо та ін. 

Як стверджує Г. Болдуїн, «навчання, яке ґрунтується на застарілих теоріях і 

технологіях, є тяжким академічним гріхом» [8]. 

Отже, у методичній підготовці ефективним є використання таких інноваційних 

технологій навчання, як технології контекстного навчання; технології інтерактивного 

навчання; кейс-технології; проєктна технологія; технологія «методична майстерня»; 

технологія «методичне портфоліо»; інформаційно-комунікаційні технології та ін. 

Перспективним є аналіз  та впровадження інших технологій навчання, які поширені в 

зарубіжних країнах. 
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ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ 6-9 КЛАСІВ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ 

ЗАСОБАМИ ШКІЛЬНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

Денисюк Н. В., к. б. н., доцент; Тетрека О.Є. , магістрантка 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Сьогодні у закладах загальної середньої освіти відповідно до Рекомендації 

Європейського Парламенту та Ради «Про основні компетенції для навчання протягом 

усього життя» та положень «Концепції Нової української школи» реалізація освітніх 

стандартів і програм повинна забезпечувати формування в учнів 10 ключових 

компетентностей. Велика увага звертається на здоров’язбережувальний та екологічний 

компоненти змісту програм. Випускник освітнього закладу має свідомо ставитись до 

власного здоров’я та з відповідальністю ставитись до природного середовища. 

Наш час вимагає від кожної людини активності, вміння актуалізувати здібності та 

реалізувати себе як особистість у різних сферах діяльності. Головним завданням педагогів 

є виховання творчої молодої людини з активною життєвою позицією та високими 

моральними якостями. Значним потенціалом у формуванні активної життєвої позиції 

людини наділена біологічна освіта, освітня галузь «Природознавство» в цілому [1]. 

Беззаперечно, що всі учасники освітнього процесу здійснюють певний внесок у цю справу. 

Життєва позиція особистості тлумачиться як «моральні принципи та ціннісні 

установки, що визначають поведінку людини», «вибраний людиною спосіб свого власного 

життя, сукупність ставлень, життєвих цінностей, ідеалів та надійний характер їх реалізації, 

який забезпечує становлення людини та подальше її життя» [5, с. 146]. 

Життєва позиція особистості є цілісним ставленням до навколишньої дійсності, що 

виявляється в думках і вчинках та впливає на здатність долати труднощі й досягати успіхів, 

спонукає до позитивної, впевненої та активної діяльності. Вважаємо, що формування 

активної життєвої позиції на засадах шкільного курсу біології передбачає усвідомлення 

особистістю власної причетності та відповідальності за забруднення довкілля і здатність 

приймати екологічно доцільні рішення у життєвих ситуаціях, як у побутових, так і в 

природному оточенні, розуміння цінності життя та здоров’я. 

Активна життєва позиція є мірою участі людини у вирішенні власних, суспільних та 

соціальних проблем. Учень має активну життєву позицію, коли в його характері 

проявляються наступні риси: цілеспрямованість і усвідомленість дій та вчинків, 

відповідальність та активність, сміливість, ініціативність, готовність діяти, риси 

екоцентричного типу тощо. 

Слід відмітити, що активна життєва позиція не є усталеним способом мислення, 

оцінок та дій. Особистість може втратити активність і стати більш пасивною. Основними 

чинниками впливу на зміну активності життєвої позиції є: тиск інших людей, вплив 

традицій, авторитету старших за віком чи посадою, референтних осіб, інших учасників 

освітнього простору – батьків, друзів, громади, ЗМІ, соціальних мереж тощо. Тому вчителю 

слід враховувати всі фактори та виховні можливості, що сприяють підвищенню 

ефективності навчально-виховного процесу. 

У цьому напрямі вчитель біології використовує традиційні та нетрадиційні форми і 

методи навчання у поєднанні з інноваційними. Традиційні форми роботи з учнями (класні 

години, консультації, відвідування родини учнів) дають можливість ознайомитись з 

традиціями сім’ї щодо поводження в довкіллі та умовами життя. Під час нетрадиційних 

форм роботи (консультації, тематичні вечори, різноманітні заходи, подорожі, відвідування 

музеїв, тренінги та ін.) вчитель має змогу помітити зміни в особистості чи поведінці 

школярів. Інноваційні методи та форми роботи з учнями передбачають використання 

інтерактивних технологій: вправ («Малі дії – значні наслідки», «Поведінка», «Агресія», 

«Стратегії поведінки», «Корисне – шкідливе», «Звична поведінка», «Природа і вчинок», 

«Екологічний слід людини», «Почни з себе» та ін.), екологічних дидактичних ігор, 
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пошуково-ситуаційних і проблемних завдань, які сприяють усвідомленню того, що 

потрібно починати з себе, власного життя і малих справ [3; 4]. За допомогою інтерактивних 

технологій освітній процес відбувається шляхом співнавчання (колективного, 

кооперованого, навчання у співпраці), у якому вчитель та учні є суб’єктами навчання [2, 

с. 21]. 

Отже, шкільний курс біології є дієвим засобом формування активної життєвої позиції 

учня. Ефективними умовами цього процесу виступають системність, систематичність та 

послідовність у роботі щодо подолання негативних стереотипів та звичок у природі, 

критичного аналізу інформації екологічного змісту, самоаналізу та самооцінки впливу своєї 

діяльності на природу та власне майбутнє, розуміння того, що ніколи не пізно змінити своє 

життя до кращого. 
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У контексті компетентнісного навчання сучасний педагог має не лише досконало 

володіти навчальним матеріалом, педагогічними здібностями, а й уміти поєднувати слова і 

засоби наочності, зацікавити предметом, показати можливості застосування знань в 

конкретних ситуаціях у різних сферах життя. 

В інтегрованому курсі «Природничі науки» наочність є одним з основних принципів 

навчання. Ще у ХVІІ ст. Ян Амос Коменський сформулював та обґрунтував золоте правило 

в дидактиці, яке полягало у тому, що все, що тільки можна, потрібно давати для сприйняття 

почуттям. Природничі науки мають невичерпні можливості використання цих засобів в 

освітньому процесі за допомогою різних форм і методів їх застосування. 

До засобів навчання відносять «різноманітні матеріальні предмети, які допомагають 

вчителю організувати навчання того чи іншого предмета, а учням – повноцінно 

здійснювати свою діяльність [1, с. 147]. А під засобами наочності в широкому розумінні 

мають на увазі все те, що можна сприймати за допомогою різних органів чуття [2, c. 80; 4, 

с. 14]. 

Ураховуючи думки видатних педагогів, таких як: Я. А. Коменський, К. Д. Ушинський, 

А. С. Макаренко щодо використання наочних засобів навчання та фізіологічні механізми 

засвоєння знань, їх роль у цьому процесі за І. П. Павловим, застосування наочності в процесі 
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навчання природничих наук будемо розуміти так, що у засвоєнні знань мусять брати участь 

якомога більше органів чуття. 

Існують різні форми поєднання слова вчителя і засобів наочності. Основна з них 

полягає у тому, що за посередництва слова вчитель здійснює керівництво спостереженням, 

яке ведуть школярі, а від спостережуваних об’єктів учні отримують знання про зовнішній 

вигляд об’єкта, його будову, різноманітні процеси тощо. За допомогою іншої форми 

вчитель поєднує відомості про предмети і процеси з використанням словесних повідомлень, 

а наочні засоби слугують їх своєрідним підтвердженням або конкретизацією. 

Знання вчителем форм та різних варіантів поєднання слова і засобів наочності, їх 

порівняльної ефективності дасть змогу творчо застосовувати візуальні засоби відповідно до 

дидактичних завдань та особливостей змісту навчального матеріалу. 

Одним з новітніх способів візуального поєднання інформації, поєднання тексту і 

графіки, створеного з метою повідомити певну інформацію у великому обсязі, є 

інфографіка. Це спосіб або метод подання інформації, даних і знань графічними 

зображеннями, який заснував Джастін Біґель [2, с. 81]. Основна мета використання 

інфографіки полягає у досягненні більш глибокого осмислення учнями навчального 

матеріалу та його образного сприйняття. Емоційний вплив на учнів текстової інформації, 

повідомлення вчителя відбувається під час застосування карт, схем, навчальних картин, 

відео- та аудіоматеріалів, поданих в електронному вигляді. 

Використовуючи інфографіку, вчитель має можливість провести цікаві дискусії, 

вікторини, бесіди, запропонувати учням підготувати виступи тощо. Цінним є те, що 

інфографіку можна використовувати на будь-якому етапі уроку. Для посилення 

зацікавленості учнів найчастіше використовують тактику оповіді за участю різних 

персонажів, розгляду конфліктних ситуацій, проблем, рішень та історій [2, c. 94]. 

Для того, щоб підготувати інфографічну наочність, вчителю слід підібрати 5-

10 цікавих фактів в інфографіці та перевірити їх на істинність, знайти підтвердження в 

інших джерелах; написати невелике резюме наведеної в зображенні інформації, зробити 

стислу усну презентацію. Однак, створювати інфографіку можуть і самі учні, 

встановлюючи взаємозв’язки, створюючи власний алгоритм та схеми, певні символи до 

своїх ідей. Під час створення таких засобів наочності учні самостійно здобувають необхідну 

інформацію та обробляють її, систематизують факти, а також наочно представляють 

результат своєї праці у вигляді презентації. У такий спосіб подана інформація більше 

зацікавлює однокласників, ніж звичайна розповідь або конспект. 

Слід відмітити, що за допомогою інфографіки на уроках з «Природничих наук» можна 

використовувати інші методи та форми роботи, наприклад, на етапі узагальнення вивченого 

матеріалу – «Асоціативний кущ», «Гронування», роботу в малих групах та ін.  

Не менш цікавим методом представлення графічної наочності є ментальні карти, які 

ще називають інтелект-картами, картами пам’яті, картами знань, використання яких теж 

полегшує розуміння навчального матеріалу, сприяє кращому засвоєнню знань учнями. Цю 

техніку розробив Тоні Бьюзен, назвавши майндмеппінгом [2, c. 88]. На уроках 

природознавства їх доречно застосовувати для наукової класифікації живих організмів, 

мінералів, органічних сполук, історичних фактів, визначення біологічних циклів життя, 

опису географічних регіонів, системного викладення перебігу наукового експерименту, 

дослідження та планування, запису даних та сортування формул тощо. 

Ментальні карти дають можливість організувати прийоми актуалізації, а також 

повторити й узагальнити раніше вивчений матеріал [2, c. 94]. Карта пам’яті найчастіше має 

вигляд діаграми, на якій зображено слова, завдання, ідеї тощо, зв’язані гілками, що 

відходять від центрального образу і утворюють  вузлову структуру, а також комплексу 

спеціальних фігур. Для їх створення слід користуватись спеціальними комп’ютерними 

програмами, як безкоштовними, так і на платній основі, які слід самостійно опанувати, що 

є посильним для старшокласників. 



34 
 

Поруч з традиційними методами - складання графіків, діаграм, шкал, таблиць, блок-

схем, набув широкого використання й прийом «фішбоун», спрямований на розвиток 

критичного мислення учнів у наочно-змістовній формі [3, с. 294]. Він дозволяє встановити 

причинно-наслідкові взаємозв’язки між об’єктом і факторами впливу на нього. 

Дуже важливо, щоб вчитель використовував візуальні засоби цілеспрямовано, не 

захаращуючи уроки великою їх кількістю та систематично, привчаючи правильно 

сприймати явища, аналізувати і узагальнювати їх у зв’язку з навчальним завданням. 

Таким чином, широке використання традиційних та інноваційних візуальних засобів 

навчання під час вивчення як окремих природничих предметів, так й інтегрованого курсу у 

старшій школі, впливає на організацію навчально-виховного процесу, підвищує його 

ефективність, дозволяє змінити акцент із домінуючої ролі вчителя за традиційного підходу 

на активну діяльність учнів, дає змогу розвивати в учнів навички роботи з інформацією, її 

узагальнення й уміння ставити та вирішувати проблеми. 
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Під час навчання в школі учень отримує багато нових знань, які повинні сприяти 

розвитку розумових здібностей – такий принцип запропонував В. Сухомлинський. 

Навчання має бути різностороннім, а не тільки націлене на те щоб збільшувати об’єм знань. 

Важливим є спрямувати діяльність учнів таким чином щоб, сприяти розвитку пам’яті, 

міркуванню та самостійному здобутті знань. 

Новітня дидактика, використовуючи ігрові форми та цікаві завдання, визначає 

важливим взаємодію учнів з вчителем, що є дуже продуктивною формою спілкування з 

елементами змагання та природного інтересу [1]. 

Психологи виявили, що розумно організована гра є дієвим засобом для формування 

важливих рис особистості, таких як дисциплінованість, кмітливість, стриманість, 

винахідливість, рішучість, організованість. Розвиваючі і пізнавальні ігри розвивають у 

дітей логічне мислення, просторове уявлення, багату уяву, фантазію, інтуїцію, 

конструктивні здібності, волю, пам'ять і увагу. Також ігри допомагають сформувати 

здатність учня аналізувати і синтезувати, абстрагувати і конкретизувати поведінку, 

узагальнювати і протиставляти. Під час гри покращується творча можливість та 

розкриваються здібності учня, дитина вчиться використовувати розумові здібності, 

контролювати себе дотримуючись правил гри. Під час гри учень думає на граничних 

можливостях. Тому, навчальні ігри мають бути важливим компонентом діяльності 

школярів [2]. 

Педагоги довели, що за допомогою дидактичних ігор, ігрових занять і прийомів 

підвищується ефективність сприймання учнями навчального матеріалу, а також ігри 

урізноманітнюють навчання, наповнюють цікавими елементами і як результат покращують 

рівень успішності учнів.  
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Застосування ігор під час навчання є просто необхідним адже, їх застосування сприяє 

успішному формуванню і закріпленню позитивного відношення учнів до навчальної 

діяльності. Граючись під час навчання, діти стають більш розкутими психологічно, що в 

свою чергу впливає на прояв їх творчих здібностей, в учнів зникає негативне ставлення до 

одноманітного навчання. Учням хочеться продовжити гру на більш складному рівні 

завдань. Під час ігор учень швидко «втягується» у навчальну діяльність, йому стає цікаво 

продовжувати навчальну діяльність. Під час гри учень усвідомлює, що «я зможу зробити 

це» набуває впевненості в собі й розуміє, що йому це необхідно, цікаво і зовсім не 

страшно [3]. 

Під час навчання для розвитку творчості, реалізації потреби в спілкуванні та 

зацікавлення учнів варто використовувати: урок-конференція, урок-подорож, урок-брейн-

ринг, урок-КВН, урок-аукціон. При застосуванні таких методів навчання учні повною 

мірою можуть виявити свою індивідуальність, позбутися страхів перед складним завданням 

чи опитуваннями, в учнів з'являється інтерес до вивчення предмету та навчання вцілому. 

Зрозуміло, що постійно проводити урок-гру не можливо, тому раціональніше буде 

застосувати саме ігрові моменти, наприклад: кросворди, «Знайди помилки», «Далі, далі», 

«Правильно-неправильно», головоломки. 

Сучасна методика навчання біології надає значну перевагу нетрадиційним методам 

навчання, які зможуть максимально визначити зміст предмету, вікові особливості та 

потреби учнів, поєднати як раціональне так і емоціональне у викладанні в навчанні, 

наприклад це можуть бути різноманітні вікторини, кросворди, чайнворди, ребуси, шаради, 

біологічне лото, рольові ігри, ігри-подорожі, квести, змагання, тощо. У процесі гри в учнів 

виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись 

грою, учні не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть 

найпасивніші учні.  

Доцільним буде виділяти на гру від 10 до 15 хв. та спрямувати на розвиток 

пізнавальної діяльності та вміння застосувати нові знання у нестандартній ситуації [4]. 

Добираючи ігри, продумуючи ігрову ситуацію, необхідно обов'язково поєднувати два 

елементи – пізнавальний та ігровий. Мета дидактичної гри - підвищити інтерес учнів до 

навчального предмету, сприяти зміцненню та пізнанню учнями нових знань, умінь та 

навичок. 

Займатися розробкою методики використання гри вимагають особливості школярів: 

їм притаманне, крім понятійного, наочно-образне мислення, практичне відношення до 

розв'язування завдань, спрямованість уваги на результат, а не на спосіб дій. Ці особливості 

учнів вимагають від учителя вміння використовувати гру. Як показує практика, ігровий 

сюжет полегшує сприймання нового поняття, концентрує увагу на його основних ознаках. 

Одним із видів ігрової ситуації може бути надання відповідної форми діяльності учнів, 

тобто введення елементів сюжетно-рольової гри. Засвоюючи різні поняття, учні уявляють 

себе учасниками різних подій (ролей), спеціалістами різних професій. До такої гри можна 

залучати одного учня, групу учнів або цілий клас [5]. 

Ігрова діяльність є одним з основних напрямків реалізації творчості в умовах 

навчання, за допомогою ігор в учня розвивається уява, виникають ідеї, продукти діяльності, 

які емоційно приваблюють дитину. Гра є цікавою для дитини, ще через те, що учень може 

проявити себе, має свободу творчості та самовираження. Важливим є систематичне 

задіяння ігри в навчальній діяльності з використанням інтерактивних технологій. 

Доречним буде застосовувати на уроках біології такі методи, як: 

- Мозковий штурм; 

- Активізуючі вікторини; 

- Коло ідей; 

- Мікрофон; 

- Навчаючи-вчуся [6]. 
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Одноманітність на уроках призводить до неефективності проведення навчання. Учнів 

цікавлять нестандартні методи навчання, за допомогою яких учні непомітно для себе будуть 

навчатись. Таким методом навчання є гра. Використання ігрових моментів під час уроку зможе 

мотивувати учня, зацікавлювати та активізувати начальну діяльність. Гра є засобом, як навчання 

так і виховання, адже під час ігор учні вчаться працювати в колективі та знаходити компроміси, 

тобто гра є цілісним педагогічним процесом. 

Застосування різноманітних ігрових форм на уроці сприятиме активній пізнавальній 

діяльності учнів і зацікавленню їх до навчання, застосування нетрадиційних методів навчання 

дасть змогу учням використати здобуті біологічні знання, для цього вчитель має добре володіти 

новітніми методами навчання, які спонукали дітей навчатись та пізнавати нове. 

При виборі дидактичної гри вчитель має ретельно продумати ігрову ситуацію та 

обов’язково поєднувати пізнавальний та ігровий компонент. Коли вчитель створює ігрову 

ситуацію важливо що вона відповідала змісту програми, а діяльність учнів під час гри була 

чітко спланована та спрямована на досягнення поставленої цілі. 
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Останнім часом педагоги відзначають, що зацікавленість учнів у вивченні шкільних 

предметів, зокрема біології, значно знизилася. Як наслідок школярі не бажають розуміти, 

аналізувати та запам’ятовувати навчальний матеріал. Матеріал з біології має значний обсяг, 

тому учні не в усіх випадках спроможні легко його запам’ятати. Є теми важкі для 

розуміння. Трапляється, що важкі терміни учням легше, тоді як більш простий матеріал 

забувається. Ефективність застосованих на уроці прийомів та методів може бути різна, вона 

визначається індивідуальними особливостями кожної дитини. Отже, перед учителем 

формується завдання розробити і провести урок таким чином, щоб зробити матеріал 

доступним, зацікавити учнів в ньому, забезпечити його запам’ятовування і можливість 

відтворення через деякий час. 

Віднедавна провідні педагоги стали розглядати мнемотехніку, як методичний прийом, 

застосування якого на уроках досить ефективне. Цей прийом допомагає розвивати пам’ять 

та творчу уяву учнів. 

«Мнемоніка (мнемотехніка) – сукупність спеціальних прийомів і способів, що 

полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення штучних 

асоціацій» [1]. 
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У Давній Греції мнемоніка була лише частиною риторики і слугувала для 

запам’ятовування об’ємних промов [4]. З часом вона відокремилася в окрему дисципліну. 

Зокрема в Кембриджі Джордано Бруном викладалася класична мнемотехніка. П. Рамус 

вважається засновником педагогічної мнемотехніки, яка на відміну від класичної хоча й 

була менш ефективною але легшою для розуміння. Саме методи педагогічної мнемотехніки 

застосовують і в наш час у педагогічній діяльності [3,6]. 

Український науковець Г. А. Чепурний є автором сучасної класифікації методів 

ефективного засвоєння інформації. Вона спирається на принцип групування прийомів 

мнемотехніки у методи залежно від функціонального призначення [5]. Прийом 

мнемотехніки являє собою порядок та спосіб дій, які збільшують ефективність засвоєння 

знань. Тоді метод мнемотехніки є групою прийомів, які мають подібний механізм дії [2]. 

Аналітичний огляд методів та прийомів мнемотехніки, описаних у літературі, 

дозволяє виокремити п'ять методів: перетворення, зв'язування, порядкова система, 

підсилення та збереження, кожен з яких складається з певної кількості мнемотехнічних 

прийомів. 

Поділ методів досить умовний. На практиці зазвичай застосовують об’єднання 

кількох прийомів для посилення ефективності запам’ятовування інформації. Таких 

комбінацій може бути безліч. На основі отриманих знань кожен учень створює власний 

метод, який є найефективнішим та найзручнішим.  

Опанувати методи запам’ятовування досить легко. Складність в засвоєнні методик 

полягає у значних витратах часу на уроках. Ефективнішим є проведення тренінгів, де учні 

в ігровій формі опановують відомі методи. Засвоєні прийоми та методи можливо 

застосовувати при викладанні різних дисциплін, вони не потребують значних змін у 

власному стилі та методиці викладання. 
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Процес становлення нової Української школи зумовлений суспільно-економічними 

потребами держави в підготовці майбутніх фахівців до професійної діяльності в нових 

ринкових умовах. Головна роль у вирішенні цього питання належить закладам загальної 

середньої освіти. Сучасна система освіти потребує докорінного реформування, але вжиті 

державою заходи без їх розуміння і підтримки всередині системи не в змозі розв’язати всі 
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проблеми. Суть основних суперечностей системи освіти у необхідності розробки і 

впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес та інертності до 

змін всередині існуючої системи. 

Пошуки вчених спрямовані на таку побудову навчально-виховного процесу, яка була 

б ефективною у складних багатогранних умовах масового навчання, відповідала б світовим 

стандартам, забезпечувала б успіх діяльності кожного педагога. Серед завдань, які вирішує 

сучасна методика навчання у школі, одним із основних є організація науково 

обґрунтованого навчального процесу, що стане вирішальним фактором підвищення 

ефективності системи освіти. Таким інструментом, що поєднує сучасну педагогічну теорію 

з практичним її втіленням, є технології навчання, які повинні стати надійним важелем для 

тих, хто реалізує інноваційні ідеї на практиці. Природничо-наукова основа розуміння 

педагогічних технологій полягає в тому, що існують об’єктивні закономірності навчально-

пізнавального процесу, які необхідно знати й уміло використовувати для досягнення 

поставлених цілей. Чим повніше будуть відкриті, освоєні і реалізовані ці закони, тим 

більшої ефективності та гарантованості результатів буде досягнуто у певних умовах 

освітнього процесу. 

За останні роки у вітчизняній методиці активізувались дослідження, предметом яких 

є інноваційні технології навчання (А.М. Алексюк, І.О. Смолюк, І.М. Богданова, 

Н.С. Сушик, О.С. Гохберг, С.О. Сисоєва П.М. Гусак, І.П. Підласий, О.В. Євдокимов, 

О.І. Пометун, І.М. Дичківська, І.А. Зязюн, О.М. Пєхота, І.В. Лозова, О.С. Падалка, та інші).  

Сучасні дослідження розвитку теорії та практики технологій навчання 

характеризуються розширенням творчого, розвиваючого навчання, в якому ініціатива 

належить учням, як активним суб’єктам пізнавальної діяльності. Як наслідок, основна увага 

дослідників інноваційних педагогічних технологій акцентується на змісті навчання і 

процесі освітньо-пізнавальної діяльності учнів. Переорієнтація вчителя із виконання ролі 

“джерела інформації” на реалізацію організуючої і спрямовуючої функції зумовлює 

зростання його відповідальності за результати навчально-виховного процесу. Успіх 

впровадження нових технологій залежить від особистості вчителя, його фахової, 

психолого-педагогічної та методичної підготовки.  

Сьогодні педагоги мають можливість конструювати й обирати педагогічні технології, 

які відповідали б особливостям навчальних предметів, контингенту учнів та 

індивідуальним якостям педагога. У зв’язку з цим, посилюється актуальність розробки та 

реалізації ефективних технологій навчання, обґрунтування методичних засад їх 

використання у закладах загальної середньої освіти. 

Основними характеристиками, які визначають суть ПТ І.В. Осипова [2] вважає: 

- предметність, наявність того, на що спрямовані технологічні процеси; 

- цілеспрямованість на досягнення нового стану предмету; 

- процесуальність як рух до мети, яка досягається лише в процесі здійснення певної 

послідовності операцій; 

- структурність і цілісність всіх компонентів технології: етапів, методів, засобів, дій та ін.; 

- результативність. 

Розвиток інноваційних процесів у педагогічних технологіях загальноосвітньої школи 

зумовлений також гуманістичним, особистісним спрямуванням сучасного навчального 

процесу. Складність і різноплановість розвитку особистості потребує об’єднання досягнень 

різних наук, багатоваріантних підходів і шляхів досягнення поставлених цілей.  

Особливостями інноваційних технологій навчання Н. Б. Грицай вважає зміну 

«характеру діяльності суб’єктів навчального процесу та зміну пріоритетів від трансляції 

знань до створення умов для більш повної реалізації особистісного потенціалу тих, хто 

навчається. Інноваційними називають такі технології, які спираються на нові знання, 

уміння та компетенції і спрямовані на формування компетентних конкурентоздатних 

фахівців» [1]. 
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В. Стрельніков, І. Брітченко вказують на якісні особливості інноваційності технологій 

навчання: 1) випереджувальний їхній характер; 2) особистісно орієнтований підхід; 3) 

структурування особистісних знань; 4) опора на сукупність інформаційно-знаннєвих 

систем; 5) спрямованість на організацію самостійної пізнавально-пошукової діяльності 

студента; 6) визнання технологій як системоутворювального чинника практичного 

перетворення системи навчання в закладі освіти відповідно до сучасних завдань[3]. 

У контексті нашого дослідження важливим є внесок науковців, роботи яких 

присвячені методиці навчання біології у загальноосвітній школі (М.О. Антонченко, 

Д.К. Богданова, Л.С. Ващенко, О.М. Дон, К.Л. Задорожний, Г.Г. Захарченко, 

А.В. Степанюк, В.І. Шулдик та ін.). Їх значення вбачаємо у тому, що вони розкривають ряд 

загальних питань методики навчання біології, що робить можливим врахування окремих з 

них при дослідженні методичних засад розробки і використання інноваційних технологій 

навчання біології у закладах загальної середньої освіти. 

Результати педагогічних досліджень свідчать, що навчальний процес у закладах 

загальної середньої освіти в більшості здійснюється формально, базуючись на 

суб'єктивному підході до планування і реалізації поставлених завдань.  

Більшість опитаних нами вчителів біології (61%), як показали результати 

експерименту, визнають, що вони не мають необхідного рівня підготовки для наукового 

аналізу особистої навчально-виховної діяльності або не вбачає його необхідності. Тому 

удосконалення навчального процесу відбувається безсистемно, не запроваджуються в 

практику результати і висновки, одержані у процесі необхідного в умовах швидких темпів 

розвитку педагогічних наук систематичного дослідження (моніторингу) процесу навчання 

біології у загальноосвітній школі. 

Аналіз результатів опитування вчителів біології дозволив виявити перелік суттєвих 

завдань серед яких: 

- організувати спільну діяльність, яка б сприяла інтелектуальному і культурному розвитку 

учнів; 

- сприяти розвитку теоретичного мислення; 

- формувати мотивацію учнів до самоосвіти і саморозвитку; 

- створювати умови для індивідуалізації навчання з метою забезпечення можливостей для 

повного розвитку здібностей і потреби глибшого оволодіння матеріалом; 

- сформувати культуру навчання (спілкування), тобто вміння вести дискусію, слухати, 

поважати думку партнера, аргументувати свою точку зору; 

- забезпечувати найбільш ефективне, ґрунтовне і творче засвоєння учнями відібраного 

змісту навчального матеріалу за рахунок оптимальності обраної технології навчання. 

Біологія як предмет відрізняється своєрідністю форм і методів викладання. Вона 

вивчає конкретні об'єкти (рослини, тварин і людини), рівні організації життя і складні 

явища живої природи і її розвиток. Це вимагає особливих форм організації освітньої 

діяльності (екскурсій, лабораторних занять, домашніх, позаурочних і позакласних робіт), 

методів навчання з переважним застосуванням наочності і практичних робіт. 

Вивчення конкретних фактів життєдіяльності організмів, закономірності еволюції 

органічного світу, взаємозв'язку процесів у природі, створює природничо-наукове 

підґрунтя для формування особистості і світогляду учня. Біологічні знання дають зрозуміти 

й усвідомити значення навколишньої природи, потребу її охороняти і відтворювати, наукові 

й екологічні основи сільського господарства, значення гігієни праці, готують школярів до 

життя у сучасному світі, який постійно змінюється. Безпосереднє спостереження за 

об'єктами живої природи, порівняння, проведення експериментальної діяльності 

спонукають до розвитку логічного мислення учнів. Практичні роботи на уроках, на 

навчально-дослідній ділянці, в живому куточку, гуртку юннатів мають велике виховне 

значення: розвивають пізнавальні інтереси, організаційні навички, виховують культуру 

праці. Ознайомлення з природою, її красотами і багатством на екскурсіях виховує 
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патріотичні і естетичні почуття. Виховання любові до природи і відповідального ставлення 

до неї сприяє розвитку етичних рис школяра.  

Оновлення змісту біологічної освіти, нова соціокультурна орієнтація шкільної 

біології, що стимулює розвиток у школярів творчих здібностей, потребує вдосконалення 

усієї системи навчання біології: використання різноманітних інноваційних педагогічних 

технологій, форм, методів і засобів, підвищення пізнавальної активності учнів, їх 

самостійності та забезпечення методичних засад для реалізації поставлених завдань.  

У процесі опитування з’ясовано, що для підвищення ефективності навчального 

процесу вчителі біології ЗЗСО потребують: 

- оперативнішого забезпечення новою науковою та методичною літературою (89%); 

- консультацій досвідчених спеціалістів у галузі методики викладання (57%); 

- можливості відвідування центральних бібліотек за межами міста (54%); 

- проведення спеціальних курсів, семінарів з проблем навчання біології (29%); 

- обговорення проблемних питань в межах школи, району, області (23%). 

З метою з’ясування думки щодо ефективності застосування різних інноваційних 

технологій навчання, їх перспективності, до анкет були включені питання експертного 

характеру. З’ясовано, що найбільш перспективним напрямом у використанні інноваційних 

ПТ 72% респондентів вважають проблемне навчання. Прихильниками використання 

дискусій є 31%, а застосування гри – 37% вчителів. Більш позитивні результати, на їх думку, 

можливі при застосуванні дослідницького, творчого рівня навчання (41%), а також 

частково-пошукового (40%). Репродуктивний рівень обрали лише 9%. Бачимо, що 

переважна більшість респондентів усвідомлює, що сучасному учню недостатньо здобути 

міцний багаж знань, важливіше навчитися мислити, щоб самостійно його поповнювати і 

збагачувати особистими відкриттями. 

Серед названих респондентами чинників, які б могли підвищити ефективність 

педагогічної діяльності вчителів біології аналіз експериментальних даних дозволив 

виділити декілька основних груп: психологічні (самовдосконалення, самоосвіта, знання 

психології спілкування, спрямованість вчителів, особисте прагнення, усвідомлення 

необхідності власного росту, створення атмосфери творчості та пошуку у школі, наявність 

кабінету реабілітації тощо), педагогічні та методичні (усвідомлення законів та 

закономірностей навчання, володіння методикою, використання науково обґрунтованих 

інноваційних технологій навчання, використання сучасних методів, засобів наочності й 

ТЗН, збільшення часу на викладання біології та ін.), матеріально-економічні (забезпечення 

новою літературою за фахом, методичними матеріалами, зменшення навантаження, 

достатня матеріальна база, висока заробітна плата, підвищення кваліфікації, стажування 

тощо). Частіше зустрічаються психологічні й педагогічні чинники, що також свідчить про 

потребу в підвищенні психолого-педагогічної кваліфікації вчителів. 

Підсумовуючи результати аналізу наукових джерел, фахових видань з методики 

викладання біології, можна виокремити основні методичні засади навчання біології. Це 

забезпечення концептуальності й фундаментальності знань предмету, інтеграції і 

структурування його змісту, системного, дедуктивного принципу процесу засвоєння знань, 

що сприяє формуванню цілісної ПНКС учня. Сучасними підходами до побудови 

інноваційних педагогічних технологій є індивідуалізація, проблематизація, диференціація, 

діяльнісно-орієнтована організація пізнавального процесу. 

Результати теоретичного аналізу проблеми й проведеного експерименту дали змогу 

виокремити методичні засади використання інноваційних педагогічних технологій у 

навчанні біології. Серед них: високий рівень компетентності вчителів біології щодо 

розробки і використання педагогічної технології у навчальному процесі ЗЗСО, 

компетентністний підхід, профорієнтаційна спрямованість, методичне забезпечення 

розробленої технології, цілеспрямоване підвищення мотивації та пізнавальної активності 

учнів, моніторинг інноваційної педагогічної технології. Необхідно наголосити на тому, що 
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всі визначені методичні засади, тісно взаємопов’язані між собою, створюють теоретично 

обґрунтовану і практично апробовану основу технології. 
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Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Зниження показників здоров'я різних категорій населення України, особливо дітей, 

вказує на необхідність розширення чисельності і якості підготовки сучасних 

висококваліфікованих фахівців з фізичної культури і спорту з посиленим оздоровчо-

профілактичним акцентом. Медичні установи, що функціонують на даний час у вигляді 

санаторних шкіл, кабінетів ЛФК, лікарсько-фізкультурних диспансерів не забезпечують 

повне охоплення школярів, що мають потребу у фізичній реабілітації здоров'я, так як 

займаються в основному стійкими формами відхилень, травм і захворювань. Ураховуючи 

теперішній стан перебудови системи освіти до міжнародних вимог, є необхідність ширшого 

розкриття актуальних питань становлення наукової та освітньої спеціальності «фізична 

реабілітація» в Україні [1]. 

Державою на законодавчому рівні гарантовано право на освіту осіб з особливими 

освітніми потребами (Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» й інші). За даними ДНУ «ІОА», за 

чотири останні роки в Україні кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах 

закладів загальної середньої освіти, збільшилася у 4,5 рази. Позитивним є відкриття 

інклюзивно-ресурсних центрів (далі – ІРЦ), створених з метою реалізації права дітей з 

особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та 

загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) 

освіти та інших закладах освіти. Таким чином, сегмент інклюзивної освіти зростає, а діти з 

особливими освітніми потребами дістали можливість отримати рівний зі своїми 

однокласниками та однолітками доступ до якісної освіти [7].  

Ураховуючи, що учні більшу частину часу перебувають в школі, здійснюючи 

навчання, корекцію порушень і збереження здоров'я доцільно проводити безпосередньо в 

цій державній установі в групах здоров'я. При цьому, робота повинна проводиться 

дипломованими (сертифікованими) фахівцями з фізичної реабілітації або методистами 

ЛФК з вищою фізкультурною освітою, або фахівцями адаптивної фізкультури, так як 

потрібен ретельний медико-педагогічний контроль навантажень, що застосовується до 

дітей, віднесених до спецгрупи, чітке знання клініки і протипоказань при тому чи іншому 

захворюванні, відхиленні, травмі. Критерієм ефективності роботи спецгруп по відновленню 

здоров'я школярів є річний відсоток поліпшень і одужань дітей, підтверджений лікарями-

фахівцями дитячої поліклініки [2, 3].  

За проведеними розрахунками потреба у педагогічних працівниках в Україні на 

найближчі роки складає 47 тис. осіб щорічно. Її приріст до 2019 р. становив 2,5 тис. 
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працівників. Прогнозована потреба у педагогічних працівниках за спеціальністю 016 

«Спеціальна освіта» становить 2 775 осіб або 5,9 % як за ступенем бакалавр так і магістр 

[7]. 

У нашому ЗВО готують спеціалістів за напрямками 016.03 Спеціальна освіта 

(ортопедагогіка) та 091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація). На різних етапах 

становлення цієї спеціальності, вказаний термін мав різні значення, а саме: реабілітація, 

лікувальна фізична культура (ЛФК), фізична реабілітація та фізична терапія. Програма 

навчання спрямована на підготовку фахівців-реабілітологів, що володіють навичками 

роботи в реабілітаційних центрах, освітніх і спортивних організаціях. Основний акцент 

зроблений на навчання різним підходам реабілітації людей, що мають обмеження здоров'я, 

які мають потребу в особливих формах фізичної активності. Теоретичний і практичний 

напрямок підготовки направлений на забезпечення реабілітації при хворобах кістково-

м’язової системи, травмах, після перенесених оперативних втручань на різних органах, 

особливостей реабілітації дітей та людей похилого віку. На думку багатьох авторів [2 - 6], 

фізична реабілітація, яка перебуває на стику галузей фізичного виховання і охорони 

здоров'я і має на меті максимальне відновлення функціональних можливостей організму 

людини після перенесених травм чи захворювань шляхом використання фізичних вправ, на 

теперішній час посідає одне з основних місць у комплексі реабілітаційних заходів. 

У процесі проходження педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти 

студенти проводять з дітьми спеціальні фізкультхвилинки, корекційні рухливі ігри, сеанси 

лікувального масажу, коригуючу гімнастику, уроки здорового способу життя та інші 

заходи, аналізують спільні інноваційні авторські програми кафедри анатомії, фізіології та 

фізичної реабілітації. 

Слід так само відзначити, що наші випускники за спеціалізацією «Фізична 

реабілітація» щорічно працевлаштовуються і успішно працюють в ДНЗ, в школах зі 

спецгрупами, і так само працюють з різними категоріями населення в фітнесклубах, 

спортивних та медичних закладах. 

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що фізична терапія як наукова 

та освітня сфера є продуктом розвитку кількох галузей, зокрема лікувальної фізичної 

культури, фізичної реабілітації, кінезіотерапії, працетерапії, та прикладних сфер – масажу, 

фізіотерапії, механотерапії, гідрокінезотерапії, ортопедії. Подальша інтеграція України у 

світовий освітній простір сприяла формуванню спеціальності «фізична реабілітація», 

«фізична терапія, ерготерапія».  
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ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МНЕМОТЕХНІКИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ УСПІШНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСУ 
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Шмиголь І. В., кандидат педагогічних наук  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Питання мнемотехніки дуже актуальне при вивченні біології в школі, оскільки у ній 

дуже багато складної термінології та великі об’єми теоретичного матеріалу. Учням важливо 

вибудувати чіткі зв’язки між ними, а тим більше запам’ятати на тривалий час. Інструменти 

мнемотехніки дозволяють застосовувати систему образів, завдяки яким учні із 

задоволенням вивчають біологію. Образи допомагають зрозуміти навчальний матеріал та 

легко його відтворити при роботі на уроці [2:26]. Це підвищує пізнання, навчальні 

досягнення, інтерес до вивчення біології тощо.  

У сучасному трактуванні мнемотехніка – це система прийомів та методів, яка дозволяє 

запам’ятовувати великі обсяги інформації, яка важлива в тій чи іншій галузі. Також термін 

ще трактується як практичне використання методів, що визначені в даній конкретній 

мнемотехніці [1:846].  

Мнемотехніка на досить хорошому рівні науково обґрунтована та досліджена як з 

точки психології, так і з точки педагогіки. Та не зважаючи на таку теоретичну базу 

досліджуваного поняття, його методичне забезпечення потребує більш ґрунтовної розробки 

в плані методології природничих дисциплін. 

Метою дослідження було з’ясувати ефективність запропонованих методик 

використання прийомів мнемотехніки на уроках біології у 7 класі. 

На початку дослідження було проведено анкетування учнів для з’ясування того, чи 

відчувають учні 7 класу труднощі із запам'ятовуванням нових біологічних термінів, в чому 

саме полягають ці труднощі, яким методом користуються учні для запам'ятовування нових 

термінів, чи знають вони поняття «мнемотехніка». 

За результатами анкетування 88% учнів стикаються з труднощами запам'ятовування 

нового матеріалу і лише 12% не відчувають складнощів. Основними причинами 

виникнення труднощів виявилися: брак часу, великий обсяг інформації з предметів, 

відсутність інтересу і бажання вчитися. 

У ході проведення уроків біології для учнів 7 класу було застосовано наступні 

прийоми мнемотехніки:  

- утворення смислових фраз із початкових літер інформації, яку потрібно запам’ятати, 

кодування по співзвуччю, символізації; 

- прийом візуальних асоціацій (мнемонічних картинок, таблиць). 

З метою з’ясування ефективності використання прийомів мнемотехніки було 

проведено аналіз зміни рівня механічного запам'ятовування (асоціативної пам'яті) учнів 

7 класу до та після впровадження прийомів мнемотехніки на уроках біології (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Рівень розвитку механічної (асоціативної) пам'яті в учнів 7 класу, % 

 

Період Низький Середній  Достатній  Високий  

До 4% 32% 52% 12% 

Після 0% 16% 60% 24% 
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Аналіз результатів дослідження, представлених у таблиці 1, свідчить про позитивну 

динаміку розвитку асоціативної пам'яті учнів при використанні прийомів мнемотехніки на 

уроках біології. 

Так, відсоток учнів із низьким рівнем розвитку асоціативної пам’яті зменшився на 4%. 

Показники середнього рівня зменшилися на 16% (з 32% на початку експерименту до 16% 

по завершенню). Щодо достатнього та високого рівнів розвитку асоціативної пам’яті учнів, 

то ці показники після використання прийомів мнемотехніки зросли: на 8% та 12% 

відповідно. Слід зазначити, що показник високого рівня зріс удвічі, оскільки на початку 

дослідження він був 12%, а в кінці став 24%. 

Проведене дослідження ефективності мнемотехніки на уроках біології у 7 класі 

показало, що використовуючи прийоми мнемотехніки при навчанні, учні постійно беруть 

участь у творчому процесі, що сприяє серйозному збільшенню їх кількісних і якісних 

характеристик особистості. Також скорочується час, необхідний для запам'ятовування 

нових термінів. Окрім того, для всіх учасників експерименту, процес запам'ятовування 

нових термінів перетворився в захоплюючу гру, розвиваючу уяву і пам'ять. 
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У дидактиці, за словами А. А. Миролюбова, самостійна робота «це різноманітні види 

індивідуальної та колективної діяльності школярів на класних та позакласних уроках або 

вдома без безпосередньої участі вчителя, але за його завданнями» [2, с. 249 ]. Тобто, для 

вчителя це означає формування не тільки власного плану освітніх дій, але й уявлення про 

схеми засвоєння учнями навчального предмету за допомогою поданих ним завдань. 

Тому, в цілому самостійна робота – це активна розумова діяльність учнів, яка 

пов’язана з використанням ними отриманих знань для того, щоб знайти раціональні 

способи виконання завдань поставлених вчителем, а також це основний засіб виявлення і 

розвитку здібностей учнів, з подальшим використанням у практичній діяльності [1, с 112]. 

Одним із важливих предметів у школі є біологія, який забезпечує можливість учням 

отримати знання про фундаментальні закони природи та сучасні науково-природничі теорії, 

а також сформувати науковий світогляд. Всі природничі явища та факти, які вивчають 

школярі, вимагають точного опису та аналізу. Для цього вчителю необхідно підібрати 

системний підхід, який допоможе виділити різні компоненти, їх структуру і властивості та 

показати їх як одне ціле, щоб учень зміг створити для себе образ всього живого [6]. 

На уроках біології самостійна робота учнів є також важливою частиною освітнього 

процесу та повинна становити єдину цілісну систему протягом усього року. За допомогою 

самостійної діяльності можна викликати пізнавальну активність в учнів до вивчення 

об’єктів та явищ. Крім цього, у школярів сформується чітке уявлення про поняття. Якщо 

систематично проводити самостійні роботи, то це може вплинути на свідоме та міцне 

засвоєння як нового, так і попередньо вивченого матеріалу, а також відбудеться створення 

великої кількості асоціативних зв’язків. Тобто, в освітній процес включаться зорова, 

слухова та рухова пам’яті [4]. 



45 
 

Крім вище вказаного, за допомогою самостійної роботи школярі зможуть розвинути 

свої індивідуальні здібності, працьовитість, спостережливість, допитливість, 

наполегливість. Але найголовніше вони досягнуть самостійності. Якщо вони будуть 

проводити практичні дослідження, працювати з книгою чи робочим зошитом, у них 

виробляться та закріпляться практичні навички у галузі Біології [4]. 

Ретельна і систематична підготовка до самостійної роботи на уроках біології буде 

надавати лише оптимальні результати. Для цього вчителеві необхідно навчати учнів 

прийомам самостійної роботи. Це можна зробити за рахунок використання різних форм і 

методів самостійної роботи на уроках біології. 

Існують різні класифікації форм самостійної роботи. Традиційно форми поділяють на: 

- індивідуальні – робота здійснюється одним учнем (створення повідомлень чи рефератів, 

самостійна науково-дослідницька робота, олімпіади); 

- групові – роботу виконує невелика кількість учнів (навчання у співпраці, проектне 

навчання, ігрове проектування та факультативи); 

- масові – роботу виконує велика кількість учнів (участь у конкурсах, вікторини, квести) 

[3, с. 3]. 

Існує й інша класифікація форм самостійної роботи: 

- робота з підручником та додатковою літературою; 

- повчальні самостійні роботи; 

- технічні диктанти; 

- лабораторні та практичні дослідження; 

- дидактичні ігри; 

- позакласна самостійна робота [5, с. 6]. 

У сучасній педагогіці виділяють різні методи самостійної роботи. Серед них є ті, які 

найчастіше використовуються на уроках біології. До них можна віднести: 

- спостереження за об’єктами; 

- порівняльно-аналітичне спостереження; 

- навчальний експеримент; 

- семінарське заняття; 

- конференція; 

- моделювання; 

- лекція; 

- розв’язування задач [6]. 

Отже, самостійна робота на уроках біології може використовуватися вчителем, щоб 

розкрити потенціал до навчання в учнів. Крім цього, школярі зможуть навчитися 

самостійно опрацьовувати новий матеріал, а також систематизувати та узагальнювати 

попередньо набуті знання. Але потрібно пам’ятати, що лише у поєднанні форм і методів 

самостійної роботи зі словом учителя, це надаватиме позитивний результат у навчанні. 
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Пріоритетом прогресивної держави виступає піклування про здоров’я населення 

країни, зокрема дітей, підлітків і молоді. Здоров’я молоді прямо залежить від особистісного 

ставлення до нього. Тому в Україні, як і в інших європейських країнах, стверджується 

орієнтир світових тенденцій щодо покращення стану здоров’я дітей через освіту. 

Формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів через освітній процес у закладах 

загальної середньої освіти має потужний потенціал. 

В умовах реформаційних перетворень в Україні здоров’я громадян розглядається як 

провідний складник національного розвитку. У зв’язку з цим здоров’язбережувальна 

компетентність є ключовою у державному стандарті базової і повної загальної середньої 

освіти. 

На державному рівні актуальність проблеми формування у молодого покоління 

відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих як найвищої цінності, 

відображено у низці законодавчих і нормативно-правових документів, серед яких 

Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [2], Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні [4], Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в 

Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» 

[3], Концепція «Нова українська школа» [5] тощо. 

Заслуговують на увагу дослідження вітчизняних учених, які розробляли проблеми 

присвячені валеологічній освіті та вихованню зокрема, у працях Т. Бойченко, 

О. Голобородько, О. Дубогай, Б. Долинського, С. Лапаєнко схарактеризовано шляхи та 

засоби формування ЗСЖ учнів і студентів як запоруку збереження та зміцнення їх здоров’я; 

М. Гончаренко, Л. Татарнікова та ін. розглядають ефективне упровадження валеологічної 

освіти в ЗЗСО; О. Омельченко опікувався питанням обґрунтування валеологізації 

освітнього середовища. 

Українське суспільство вимагає розбудови державності валеологічно грамотними, 

творчими громадянами здорового суспільства, що потребує відповідних освітніх методик, 

розробки нових концепцій оздоровчого виховання та навчання. 

Загальновідомо, що здоров’я людини – це цінність, яку людина отримує від 

народження і водночас зміцнює, зберігає, відновлює її упродовж усього життя. Останнім 

часом відсоток здорових дітей та підлітків значно зменшується. Науковці доводять, що 20-

40% негативних чинників, які зумовлюють зниження здоров’я дітей, пов’язані зі ЗЗСО. 

Згідно з науковими дослідженнями, частіше хворіють через слабкі захисні механізми 

організму діти, які успішно навчаються і витрачають багато енергії та часу на навчання. В 

учнів спостерігається збільшення хронічних захворювань, зниження рівня збереження і 

відновлення здоров’я. 
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Тому в учнів 5-9 класів (вікового етапу становлення особистості) необхідно 

формувати уміння й навички самовиховання, самоосвіти, самовдосконалення, самооцінки 

дій, особистісної самореалізації. Тобто у процесі навчання й виховання учнів школа 

повинна формувати в них наукові знання, погляди, переконання, створювати у свідомості 

учня наукову картину світу, яка пов’язана з проблемою збереження, зміцнення, відновлення 

власного здоров’я. Усім вище зазначеним займається валеологія – галузь знань, наука. 

Слушною є позиція Н. Урум [7], яка вказує, що валеологія забезпечує реалізацію таких 

завдань, як:  

- ознайомлення учнів із принципами та компонентами життєдіяльності людини;  

- створення в учнів постійних мотиваційних цінностей для валеологічної поведінки та ЗСЖ, 

збереження та зміцнення здоров’я молодого покоління;  

- виховання в учнів усвідомлення, що людина є складовою природи і що здоров’я прямо 

залежить, формується від різних чинників і гармонійних взаємин із природним і 

суспільним середовищем;  

- свідоме засвоєння учнями знань валеологічного спрямування, оволодіння уміннями і 

навичками реалізовувати їх для формування, збереження і зміцнення індивідуального 

здоров’я. 

Заслуговує на увагу виокремлені М. Гончаренко [1] п’ять етапів становлення та 

розвитку валеології: 

1. Накопичення елементарних побутових знань, умінь і навичок профілактичної 

спрямованості, що необхідні для здійснення життєдіяльності людини. 

2. Створення перших методик профілактичної та лікувальної спрямованості, що 

використовуються в життєдіяльності людини і суспільства. 

3. Теоретичне обґрунтування валеології в системі гігієнічного і санітарного напрямів 

медицини.  

4. Виділення валеології у самостійну наукову і навчальну дисципліну в системі освіти.  

5. Розвиток педагогічної науки, педагогічної валеології і навчальної дисципліни в системі 

освіти. 

Дослідник зазначає, що на останньому етапі відбувається стрімкий розвиток 

педагогічної науки, педагогічної валеології, створюється концепція валеологічної освіти й 

виховання, готуються державні стандарти шкільної та вищої освіти, виділяється напрям – 

формування валеологічної культури здоров’я.  

Валеологізацію освітнього процесу Н. Ткачова [6] розглядає як сукупність освітніх 

заходів, спрямованих на здоров’язбереження учнів, сукупність педагогічних впливів на 

соціальне, духовне, психічне, фізичне здоров’я школярів, які реалізуються як на уроці, так 

і в позакласній роботі. 

М. Гончаренко у своїх дослідженнях акцентує увагу на розкритті змісту 

валеологізації освітнього процесу. Науковець вказує, що зміст валеологізації освітнього 

процесу має багато складників, серед яких провідну роль займають:  

- валеологізація уроку (духовна настанова, дихальна гімнастика, фізкультхвилинки задля 

зняття напруги і проти гіподинамії, психологічна настанова з розвитку всіх функцій: 

зняття стресу, напруження, втоми дихання, поліпшення кисневого та водного обміну, 

гігієнічне нормування, профілактика зору); 

- валеологізація освітнього процесу при навчанні окремим предметам. 

У контексті нашого дослідження під здоров’язбережувальним освітнім середовищем 

будемо розуміти освітнє середовище, що включає в себе валеологічний зміст та різні види 

засобів освіти, які здатні сприяти збереженню та зміцненню здоров’я суб’єктів 

педагогічного процесу і забезпечують продуктивність їх навчально-пізнавальної діяльності.  

Отже, аналіз досліджень показав, що одним із головних завдань сучасної школи є 

створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування свідомого 

ставлення учнів до свого життя. Створення такого середовища є головною передумовою 

зміцнення здоров’я учнівської молоді, що вимагає раціонального планування навчального 
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навантаження на учня; вмілого поєднання рухової активності з розумовою діяльністю, 

організації збалансованого харчування. 

 

Література 

1. Гончаренко М. С., Лупаренко С. Є. Поняття «валеопедагогіка» та «педагогічна 

валеологія» у психолого-педагогічній літературі. Педагогічні науки: теорія, історія, 

інноваційні технології. 2010. № 1(13). С. 30-38. 

2. Національна доктрина розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 року 

№ 347/2002. URL: htpp://www.kmu.gov.ua/control/ uk/publis. 

3. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 

«Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»: Указ Президента України 

від 9 лютого 2016 року № 42/2016. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні (2013-2021). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 344/2013 

5. Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ reforms/ukrainskashkola-compressed.pdf 

6. Ткачова Н. О., Семченко Н. О. Валеологізація виховного процесу у школі. Вісник 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Валеологія: 

сучасність і майбутнє. 2010. № 923. Вип. 9. С. 121-124. 

7. Урум Н. С. Підготовка майбутніх вчителів до забезпечення здорового способу життя 

молодших школярів: дис. ... канд. наук: 13.00.04. Київ, 2008. 213 с. 

 

УДК 372. 857 

ВИКОРИСТАННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 

Мельник В.Й., канд. геогр. наук, професор 

Березовська Т.О., магістрантка 

Рівненський державний гуманітарний університет 

 

Збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді в закладах загальної 

середньої освіти є однією з головних проблем суспільства. Зниження рівня народжуваності 

й тривалості життя, зростання смертності, особливо дитячої, погіршення стану фізичного 

та розумового розвитку підростаючого покоління викликає турботу у суспільства. 

Моніторингові дослідження свідчать про тенденцію зниження відсотку здорових дітей. 

Немаловажним є зростання показника надлишку ваги у дітей, що свідчить про низьку 

культуру харчування підлітків та недотримання правил раціонального харчування. Тому на 

сучасному етапі головним завданням у діяльності навчальних закладів збереження і 

зміцнення здоров’я дітей, формування здорового способу життя у вчителів, учнів та їхніх 

батьків [3]. 

Охорона здоров’я дітей у чинному Законі "Про освіту" входить у число пріоритетів 

діяльності освітніх установ, де здоров’я є умовою успішного росту і розвитку особистості, 

її духовного і фізичного вдосконалення.  

Різноманітні оздоровчі технології, призначені на вирішення завдань зміцнення та 

збереження фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я. Впровадження в 

навчально-виховний процес здоров'язбережуючих технологій, що дають змогу проводити 

оздоровлення в цікавих різноманітних формах оздоровчих технологій [1, 2, 3]. 

Питаннями розробки та впровадження оздоровчих технологій в навчально-виховний 

процес присвячені праці Г. Данилової, Н. Коцур, В. Ільченко, В. Корж та ін. Валеологічний 

напрямок проблеми оздоровлення школярів представлений працями М. Гончаренко, 

М. Гриньової, Н. Денисенко, Н. Максимової, Л. Сущенко. 

Під оздоровчими технологіями в освіті вчені пропонують визнавати комплекс умов та 

методик навчання й виховання дитини в школі; організацію навчального процесу і 

повноцінний та раціонально організований руховий режим. Метою всіх оздоровчих 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/42/2016
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технологій є формування в учнів необхідних знань, вмінь та навичок здорового способу 

життя, їх використання в повсякденному житті. На жаль, сучасна медицина займається не 

здоров'ям, а хворобами, не профілактикою, а лікуванням. Завдання ж школи полягає в 

збереженні здоров'я учнів, формуванні в них відповідального ставлення до власного 

здоров'я. 

У сучасних дослідженнях І. Беха, Г. Зайцева, О. Зазимко, Н. Кичук, О. Савченко та 

інших наголошено, що у педагогічному процесі принцип збереження та зміцнення здоров'я 

передбачає привнесення у систему цінностей здоров'я його суб'єктів. В процесі навчання 

учень повинен отримати достатні знання про своє здоров'я, способи його збереження та 

зміцнення. При правильній організації здоров'язбережувального навчально-виховного 

процесу у кожного учня складаються цілісні знання про здоровий спосіб життя, 

відповідальність самого учня за своє здоров'я. Освітні програми повинні розроблятися з 

урахуванням трьох рівнів здоров'язбережувального навчально-виховного процесу, а саме: 

ціннісноорієнтаційного, предметно-змістовного та організаційно-діяльнісного. Слід 

зауважити, що проблему здоров’язберігаючої діяльності в школі неможливо відділити від 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями.  

Мета дослідження: з’ясувати й експериментально перевірити використання 

оздоровчих технологій та ефективність їх застосування на уроках біології в закладах 

загальної середньої освіти. 

Дослідження проведено у восьмих класах середньої школи №13 в місті Рівне. Учням 

8-А і 8-Б класів пропонувалося відповісти на 20 питань анкети, які стосувалися їхнього 

здоров’я та здоров’я учнів у школі. Крім питань анкети учням запропонували викласти своє 

бачення здорового способу життя. Потім був проведений аналіз отриманих відповідей, який 

дав змогу зробити висновки про організацію освітнього процесу в школі. У дослідженні 

брало участь 46 учнів. Аналіз отриманих результатів свідчить про розуміння учнями 

проблеми здоров’язбереження. Школярі акцентували свою увагу на наступних проблемах: 

дотримання психологічних умов у взаємостосунках між учнями, які приводять до нервових 

стресів і підтриманні санітарно-гігієнічних вимог в школі. Аналіз думок учнів про 

здоров’язберігаючі задачі шкільної освіти свідчить про наступне: зменшити кількість 

домашніх завдань 24 учні (52,2%) та проводити уроки здоров'я 16 учнів (34,8%), 

запровадити медичне обслуговування 6 учнів (13%). 

З’ясовано, що впродовж багатьох років в школі приділяється велика увага здоров’ю 

дітей, створюються необхідні умови для валеологічної освіти учнів, їхньої участі в 

оздоровчо-освітніх заходах. Діяльність педагогічного колективу спрямовується на 

запобігання вживанню учнями алкоголю та наркотиків, контролюється організація 

харчування і медичного обслуговування учнів. В напрямках роботи школи здійснюється 

валеологічне виховання та спортивно-оздоровче виховання учнів. У роботі школи 

запроваджено постійно діючий семінар для класних керівників «Методика роботи класного 

керівника по вихованню здорового способу життя». 

Висновки. Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового 

способу життя залежить від активного залучення учнів до здоров’язберігаючого 

навчального процесу, який позитивно впливає на формування їхнього здоров’я. Вирішення 

проблеми збереження здоров'я дітей та підлітків потребує уваги педагогів, медиків, батьків, 

представників громадськості. Особливе місце та відповідальність з оздоровчій діяльності 

відводиться освітній системі. 
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Сьогодення ставить нові вимоги до рівня освіти, отже якість засвоєння учнями 

біологічних знань є проблемним питанням школи. Аналіз літературних джерел показав, що 

проблема формування біологічних понять в учнів не втратила актуальності. Науковці 

постійно звертають увагу на розвиток і удосконалення формулювання понять у навчально-

виховному процесі. Учені під керівництвом М. М. Верзиліна досліджували як 

загальнобіологічні, так і спеціальні поняття біологічного характеру і обґрунтували свої 

напрацювання ще в 1956 році. На їх погляд висока якість знань в учнів забезпечується 

вибором правильної методики формування та розвитку понять, тобто синергії між змістом 

і методами навчання [1]. У працях А. М. Мягкової (1985), В. М. Пакулової (1980), 

А. В. Степанюк (1999) обґрунтовані загальні теоретичні засади формування біологічних 

понять. Сучасні науковці-методисти О. А. Цуруль, Н. В. Лакоза, Є. О. Неведомська, 

Н. Б. Грицай та інші досліджують, розробляють та вдосконалюють методики формування 

біологічних понять [2, 3, 5, 6, 7, 8]. 

Проблема формування в школярів фізіологічних понять була і є в центрі уваги 

науковців, методистів і вчителів. Так, як аналіз шкільної практики засвідчує невисокий 

рівень засвоєння учнями фізіологічних понять, то проблема вивчення є надзвичайно 

актуальною. 

Мета: здійснити аналіз наукових літературних джерел, навчальних програм та 

підручників для розкриття суті формування біологічних понять на уроках біології в 8 класі 

закладу загальної середньої освіти під час вивчення теми «Виділення. Терморегуляція». 

Мета була реалізована вирішенням таких завдань: 

– здійснити аналіз наукових літературних джерел, навчальних програм та підручників для 

розкриття суті формування біологічних понять при вивченні теми «Виділення. 

Терморегуляція». 

– дослідити методику формування біологічних понять в учнів 8 класу. 

У результаті вивчення були використані такі методи дослідження: аналіз науково-

методичної літератури з проблеми дослідження; практика загальноосвітньої школи 

(спостереження, бесіди та анкетування учнів).  

Результати та обговорення. Поняття – це мова науки, яка починається з наукових 

понять і термінів. Поняття сприймаються учнями, поступово розвиваються і інтегруються 

в старшій школі. Відомо, що сутність процесу формування біологічних понять полягає в 

тому, що кожне поняття проходить три етапи: підготовчий, основний і поглиблений, де їх 

засвоєння повинно розвиватися від простого до складного, від спеціального – до 

загальнобіологічного. Для формування фізіологічних понять необхідно використовувати 

різноманітні методи і методичні прийоми. 

Дослідження проведено нами у восьмому класі середньої школи № 23 у місті Рівне. У 

дослідженні взяли участь 24 учні. Учням пропонували  відповісти на 15 питань анкети, які 

стосувалися фізіологічних понять при вивченні теми «Виділення. Терморегуляція» [4]. 

Необхідно було дати визначення поняттям: нирки, нефрон, виділення, сечоутворення, 



51 
 

шкіра, терморегуляція та ін. Поняття, що формуються в межах даної теми, належать до 

групи фізіологічних понять про системи організму людини.  

Традиційно біологічні поняття в шкільному курсі біологія поділяються на 

морфологічні, анатомічні, фізіологічні, генетичні, екологічні, філогенетичні, цитологічні, 

ембріологічні та ін. Вони можуть бути простими й складними, спеціальними й загально 

біологічними. Поняття про видільну систему організму – це загально біологічні поняття, 

які виникають як фізіологічні і розвиваються в усіх розділах біології. Кожне поняття має 

засвоюватися так, щоб учні могли ним вільно користуватися , знали структури і функції 

систем, набувати нових вмінь і навичок. 

Крім питань анкети учням запропонували охарактеризувати процес 

утворення сечі; роль нирок у здійсненні водно-сольового обміну; чинники, що впливають на 

функції нирок; роль шкіри у виділенні продуктів життєдіяльності; роль шкіри в регуляції 

температури тіла та викласти своє бачення зв’язку процесів виділення і терморегуляції в 

організмі людини. 

Аналіз отриманих відповідей дав змогу зробити висновки про формування 

фізіологічних понять на уроках біології та основи здоров’я і свідчить, в основному, про 

правильність визначення фізіологічних понять з досліджуваної теми.  Відповіді учнів на 

друге запитання засвідчили про низький рівень поглибленого розуміння цих понять. Тобто, 

більшість учнів володіє певним обсягом матеріалу шкільного курсу, проте їхні знання 

обмежуються лише завченими термінами. Здебільшого учні не розуміють сутності 

відображеного в понятті процесу і його ролі у організмі людини, не вміють логічно 

пояснити біологічне значення виділення продуктів обміну речовин тощо. 

Висновки. Формування фізіологічних понять у школярів відбувається протягом 

вивчення всього курсу біології, поетапно від простого до складного. Для поглиблення і  

збагачення формування логічного означення нових понять необхідно, на нашу думку, 

використовувати такі методи і методичні прийоми: проблемне навчання; систему 

неодноразового повторення; використання індивідуально розроблених методичних 

прийомів тощо. 
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Зараз перед людством дуже гостро постала проблема взаємодії суспільства і довкілля, 

яка набуває все більш споживацького характеру. Людина своєю діяльністю змінює видове 

різноманіття флори і фауни, прагне панувати у всіх екосистемах планети, що зумовлює 

появу екологічних катаклізмів і незворотних змін у біосфері. Одним з шляхів подолання 

такого становища є об’єднання зусиль у справі екологічного виховання підростаючого 

покоління. Перед нами постає завдання не лише зберегти природні біоценози, але й 

залучати до цього процесу широкі верстви населення, виховувати в молодого покоління 

ціннісне ставлення до природи, залучати його до проведення природоохоронних заходів, 

формувати знання, вміння і навички здійснення природобезпечної поведінки, вироблення 

активної соціальної позиції у вирішенні екологічних проблем. Тому сьогодні необхідно 

стимулювати активність учнів, їх прагнення до самореалізації, що досягається завдяки 

використанню проєктних технологій. Проєктна діяльність активно сприяє екологічній 

освіті, формує відповідну екологічну культуру учнів, готує їх до реалій життя, до 

раціонального і творчого використання природних і людських ресурсів. 

Проєктні технології зараз широко використовують у різних галузях знань та під час 

вивчення різних навчальних дисциплін. Дослідженням проєктних технологій, методологій 

навчальних проєктів та використання їх у освіті присвячені праці зарубіжних та 

вітчизняних вчених (О. Л. Блохін, О. І. Воінова, І. Г. Єрмаков, О. В. Зосименко, 

П. М. Олійник, Н. Ю. Пахомова, О. А. Пеньковських та ін.).  

За дослідженнями Л. Б. Лук’янової, використання проєктної технології у процесі 

екологічної підготовки має низку позитивних ознак, а саме: 

- акцентує увагу на процесі самостійного пізнання, самостійному досягненні поставленої 

мети;  

- формує мотивацію навчання, поглиблює інтерес як до екологічних проблем, так і до 

власних можливостей щодо особистої участі у їх розв’язанні;  

- формує навички орієнтації в сучасному інформаційному просторі; 

- розвиває вміння співпраці у творчій групі [1]. 

Значною перевагою використання проєктних технологій в екологічному вихованні 

учнів 9 класів є те, що у своїй основі вони відповідають психологічним віковим 

особливостям дев’ятикласників: у центрі уваги постає учень з його інтересами і потребами 

у здійсненні певного виду діяльності; проєктні технології дають змогу враховувати 

індивідуальний темп навчання учня; сприяють розвитку екологічної культури і свідомості 

школярів; універсальне використання в різних ситуаціях базових знань забезпечує 

усвідомлене та глибоке їх засвоєння, унаочнює використання засвоєного матеріалу.  

Вважаємо, що основними завданнями, які вирішуються у процесі застосування 

технології екологічних проєктів є: 

- навчити учнів самостійно набувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці 

для розв’язання екологічних проблем; 

- виробити навички критичного мислення, вміння бачити труднощі у вирішенні 

екологічної проблеми, бачити шляхи її подолання; 

- грамотно працювати та обробляти інформацію; 

- бути комунікабельним, контактним з різними соціальними групами, вести толерантну 

дискусію; 
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- самостійно працювати над розвитком власного інтелекту, над підвищенням рівня своєї 

екологічної вихованості; 

- під час вирішення конкретної екологічної проблеми, бачити глобальність екологічної 

проблематики в цілому; 

- відчувати власну значущість і відповідальність, приймаючи участь в екологічних 

проєктах. 

Головними вимогами до використання проєктних технологій в процесі екологічної 

підготовки учня є: виокремлення вагомої екологічної проблеми; організація самостійно-

пізнавальної діяльності учня; наявність теоретичної та практичної значущості 

передбачуваних результатів екологічного проєкту; визначення структури змістовної 

складової проєкту з поетапним узагальненням результатів та їх оприлюднення [2]. 

Єдиної думки у педагогічній та методичній літературі, щодо планування етапів 

роботи над проєктом, немає. Розглянемо структуру проєкту, яку пропонує Є. С. Полат та 

ін.: вибір теми та типу проєкту, визначення кількості учасників проєкту; визначення 

проблеми учнями за допомогою вчителя; розподіл завдань, обговорення методів роботи, 

пошук інформації та творчих рішень; самостійна робота учнів; проміжні обговорення 

отриманих результатів; захист проєктів (при наявності опонентів); завершення роботи: 

колективне обговорення, експертиза, виставлення оцінок, формулювання висновків [3]. 

Таким чином, pеалізація екологічних проєктів передбачає набуття особистісного 

досвіду природоохоронної роботи, оволодіння учнями вміннями комплексного 

застосування здобутих знань на практиці, дає змогу усвідомити нерозривну єдність 

природи і людини, розвивають такі особистісні якості, як комунікабельність, толерантність, 

вміння працювати в команді. 
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ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО 

ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ ТА ДОСЛІДНИЦЬКИХ НАВИЧОК УЧАСНИКІВ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ 
Осадча О.М., учитель біології  

Драбівський НВК «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

С. В. Васильченка-гімназія» Драбівської селищної ради  

 

Розвиток сучасної освіти ставить нові вимоги до учителя закладу середньої освіти, 

передбачає новий рівень професіоналізму кожного педагога. Якісна і, головне, вчасно 

отримана та чи інша інформація є необхідною умовою для професійного зростання кожного 

педагога сучасного загальноосвітнього закладу. На сучасному етапі змішаного навчання, з 

переходом до дистанційного навчання дедалі очевиднішим стає те, що традиційна школа, 

орієнтована на передавання знань, умінь і навичок учням, не встигає за темпами їх 

нагромадження. Підвищенням професійної компетенції педагога є активізація його 

пізнавальної діяльності. Підштовхнути педагога до творчого пошуку, розвинути здатність 

працювати в одній команді з учнями, відстоювати свої позиції, обґрунтовувати власну 

думку і толерантно ставитись до думки вихованців можна за допомогою інтерактивних 
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методів навчання, використовуючи медіа-простір.  

Медіа-освіта є невід’ємною частиною освітнього процесу, спрямована на формування 

в суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної взаємодії 

із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані навчальні 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій [3]. 

 Я, як вчитель біології сучасного освітнього закладу, в своїй практичній діяльності 

приділяю важливу роль мультимедійним засобам навчання.  

 Мультимедійні засоби дозволяють задіяти майже всі органи чуття учасників 

освітнього процесу, поєднуючи друкований текст, графічне зображення, рухоме відео 

біологічного експерименту, статичні фотографії та аудіозапис, створюючи «віртуальну 

реальність» справжнього дійства. Зважаючи на сучасний стан матеріально-технічного 

забезпечення біологічного шкільного кабінету, вчитель може досягти успіху в навчанні, 

маючи в своєму портфоліо мультимедійні методичні матеріали. Великі можливості у 

підвищенні ефективності процесу викладання біології та екології є використання мережі 

Інтернет. Зазвичай, найпростіше застосування Інтернету у навчанні біології – це 

використання його як джерела додаткових матеріалів, відео матеріалів. 

Існують певні проблеми щодо застосування ІКТ, які є загальними для багатьох 

освітніх закладах України. Це, насамперед, недостатня матеріально-технічна база, яка не 

дозволяє широко використовувати ПК для вивчення біології та екології, недостатнє 

програмне забезпечення, відсутність відповідних науково-методичних засобів, необхідних 

для організації самостійної роботи учнів, обмеженість доступу до Інтернету.  

Хочу поділитись власною методикою впровадження медіа – простору в навчальний 

процес при вивченні біології – це інноваційне впровадження хмарних технологій. Хмарні 

рішення є хорошою альтернативою класичній моделі сучасного підходу до навчання. 

Головним її плюсом можна вважати значну економію коштів освітньої установи, в якому 

вони використовуються. Документи, електронні листи, програми, відео хімічних дослідів 

та інші дані учасників освітнього процесу зберігаються на віддалених серверах провайдера. 

При цьому для школи немає необхідності утримувати власну дорогу інформаційну 

технологію (ІТ) – інфраструктуру і переплачувати за обчислювальні ресурси, які не задіяні 

на повну потужність. Єдине, чим необхідно забезпечити вчителів і учнів з використанням 

хмарних технологій – доступ до мережі Інтернет [1]. 

У хмарних рішеннях вбачаю наступні ключові характеристики: 

- самообслуговування на вимогу – учень – споживач самостійно вибирає, яким 

ресурсом він буде користуватися (наприклад, мережеві сховища, бази даних, обсяг 

оперативної пам'яті). Також споживач може при необхідності змінювати цей набір без 

узгодження з провайдером в автоматичному режимі. 

- висока еластичність сервісів – обчислювальну потужність можна легко зменшити 

або збільшити, виходячи з потреб користувача.  

Так, все більш суттєвим стає використання хмарних технологій у процесі навчання, 

зокрема у професійному розвитку вчителів, які є основною ланкою модернізації системи 

освіти. Важливим з цього приводу є аналіз світового досвіду [6]. 

Методом хмарних технологій я забезпечую учнів комплексом матеріалів, які не 

обтяжують їх при вивченні нового матеріалу, виконання домашнього завдання, перегляд 

експерименту чи досліду.  

У своїй педагогічній діяльності використовую медіатехнології на різних етапах уроку: 

при вивченні нового матеріалу (як джерело інформації, наочний посібник), відпрацювання 

умінь і навичок (як тренажер, засіб індивідуальної діагностики розуміння матеріалу), при 

узагальненні, систематизації знань і вмінь учнів (схеми, таблиці, інструкційні картки, 

плакати, карти, моделі, різноманітні сюжети, тощо), при проведенні контролю знань ( 

тестові, творчі завдання), при проведенні лабораторних та практичних робіт (віртуальна 

біологічна лабораторія). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%9C%D0%86
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Хочу зазначити основні переваги застосування медіа на уроках для учнів: робить урок 

цікавішим, надає більших можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває 

мотивацію; учні починають розуміти складні ідеї біологічної науки завдяки більш ясної і 

динамічної подачі інформації; розвиває особистісні і соціальні навички у вивченні 

предмету; учні працюють творчо, стають впевненішими у собі. 

З власного досвіду хочу зазначити основні переваги для педагога, який моделює урок 

із застосуванням медіа-простору: яскраве унаочнення матеріалу; дозволяє демонструвати 

готові фрагменти уроку, в повному обсязі використовувати інформацію ППЗ; зручно 

працювати з класом, або групою учнів; дозволяє збільшити обсяг навчального матеріалу, 

швидка обробка інформації; інтерактивний контроль знань і вмінь учнів; дає можливість 

розвивати практичні та дослідницькі вміння учнів, відповідно до вимог навчальної 

програми; надихає на пошук нових підходів, форм, методів у навчанні, стимулює 

професійний ріст учителя. 

У свою практику вчителя біології впроваджую: електронний посібник “Віртуальна 

біологічна лабораторія 8-11 клас”, медіа-посібник “Досліди з біології”, медіа-посібник 

«Екологічний стан навколо нас», навчальне програмне забезпечення «Біологія», бібліотека 

електронних наочностей. 

Для роботи учні використовують IPAD, ноутбуки або нетбуки, що підтримують 

безпровідне підключення за стандартом Wi-fi. Наповнення електронного освітнього 

простору здійснюю разом із активними учнями школи. Основні переваги, які можуть дати 

хмарні технології школі, очевидні:  

- економія засобів на придбання програмного забезпечення (використання технології 

Office Web Apps (Office онлайн));  

- зниження потреби в спеціалізованих приміщеннях; 

- виконання багатьох видів навчальної роботи, контролю і оцінки on-line;  

- економія дискового простору;  

- антивірусна, "антихакреська" безпека, відкритість освітнього середовища для вчителів і 

для учнів [1]. 

У своїй педагогічній діяльності вчитель біології сучасного освітнього закладу може 

використовувати такі хмарні технології: Web-додатків, он-лайн сервіси для учбового 

процесу, спілкування, тестування, систему дистанційного навчання, бібліотека, медіатека, 

сховища файлів, спільний доступ, спільна робота над проєктами з обдарованими учнями, 

проведення лабораторних та практичних робіт, електронна пошта. 

Хмаринки, безумовно, покращують навчальний процес, оскільки вони зацікавлюють 

учнів, спонукають нестандартно мислити, самостійно шукати відповіді на питання та 

шляхи розв'язання проблем. Для них це нове, незвичне та корисне. 

Хмарні технології також можна використовувати для: 

- розміщення електронних матеріалів для учнів, з якими вони будуть працювати для 

виконання конкретного завдання. Для цього учням не обов’язково бути 

зареєстрованими на хмарному сервісі, достатньо дати їм посилання на папку, де 

буде зберігатися даний матеріал; 

- результатів роботи кожного учня – при цьому кожен з учнів з групи має бути 

зареєстрованим на хмарному сервісі та мати доступ до папки, в яку необхідно 

викласти виконане завдання. У цьому випадку, кожен учень з групи має право 

переглядати роботи інших учнів групи та аналізувати результати. 

Хмарний сервіс можна використовувати як сховище матеріалів: домашньої роботи з 

біології та екології, роботи учня на уроці, до уроку, лабораторні та практичні роботи. 

Спільна робота учнів за допомогою хмарних технологій може бути організована в 

реальному часі одночасно. У цьому випадку кожен учень бачить, як працюють інші, на 

якому етапі вони виконують завдання, що саме пишуть чи малюють. Таким чином вони самі 

контролюють один одного.  

Це спонукає учнів до активної пізнавальної діяльності, бо ніхто з учнів не хоче бути 
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гіршим за інших. Також групова робота учнів може бути організована таким чином, що 

кожен з них буде працювати у спільному документі саме тоді, коли йому буде зручно. При 

цьому учень виконує тільки свою частину роботу. Тут також присутній елемент контролю 

учнів учнями, бо вони бачать, хто вже зробив роботу, хто ні і як саме [1]. 

Досить ефективно методом хмаринки виконувати біологічні дослідницькі проєкти, які 

завжди орієнтовані на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку 

вони виконують у відведений для цієї роботи час (від декількох хвилин уроку до декількох 

тижнів, а іноді й місяців). 

В умовах відкритого інформаційно-освітнього простору ІКТ стають невід’ємним 

атрибутом навчального процесу. Вони відкривають можливості для вдосконалення 

діяльності вчителя за рахунок організації особистісно-орієнтованого навчання на вищому 

рівні. Націлює вчителя на творчий пошук нових шляхів реалізації освітніх, виховних і 

розвиваючих цілей медіа - засобами [2]. 

Отже, використання медіа - простору у процесі викладання біології та екології: значно 

розширює та урізноманітнює програму вивчення даних предметів у школах, надає доступ 

до різноманітних автентичних матеріалів, зацікавлює учнів до вивчення дидактичних основ 

біології людини, екології, сприяє індивідуальному вивченню матеріалу учнями, підвищує 

розвиток практичних та дослідницьких навичок. 

Нові засоби навчання і нові інформаційні технології вимагають високого ступеня 

підготовленості, навченості і готовності учителів застосовувати різні досягнення 

інформаційних технологій у процесі навчання. Нам, вчителям слід усвідомити, що без 

удосконалення і розширення своїх знань і навичок у сфері використання медіа-простору 

вони можуть відстати від своїх учнів і тим самим втратити авторитет вчителя. Сучасний 

учитель – це генератор ідей, організатор, режисер, який визначає ролі і процес навчання, 

поєднуючи традиційні і новітні методики, прийоми і засоби. Він повинен знайти мотивацію 

для учня і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і 

відкривати нове. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ WEBQUEST В УМОВАХ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ. 

Понирко С. Ф., магістрант 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

 

В умовах XXI століття модернізація освіти базується на нових технологіях, 

передбачає формування нових моделей навчальної діяльності, що використовують 

інформаційні та телекомунікаційні засоби навчання. Отже, сучасна освіта потребує 

модернізації і знаходиться в процесі пошуку оптимальних форм і методів навчання. Зростає 

інтерес до механізмів включення студентів в діяльність, що сприяє розвитку їх здібностей. 

Педагогічна теорія і практика свідчать, що формування будь-якої компетентності 

відбувається через практичну діяльність. В якості таких дієвих механізмів виступають 

технології навчання. 

У програмних документах національної стратегії розвитку освіти в Україні зазначено 

[5] – головним результатом має стати її відповідність цілям випереджаючої освіти, а 

вивчати доцільно способи і технології, які стануть в нагоді в майбутньому. Пріоритетами 

моделі випереджаючої освіти вважаємо такі : безперервність, фундаменталізація, 

відкритість, варіативність, цілісність, діяльнісна спрямованість, інформатизація, природо 

відповідність. 

Такі перетворення потребують розвитку технологій освіти з використанням різних 

сервісів мережі Інтернет, і поширення електронних освітніх ресурсів. 

Web-квест – це одна з нових та перспективних технологій в медіа дидактиці, 

орієнтована на певний діяльнісний формат уроку, під час якого використовується інтернет-

сайт який має інформаційний контент, котрий визначається змістом навчальної теми, 

цілями і завданнями її вивчення, з яким безпосередньо працюють учні, реалізуючи 

констуктивний підхід до навчання. 

Вперше термін "Веб-квест" (WebQuest) був запропонований влітку в 1995 року Берні 

Доджем [BernieDodge,1] професором освітніх технологій Університету Сан-Дієго (США) 

та його ученем Томом Марч [Tom March, 2]. Автори розробляли інноваційні додатки 

Інтернету для інтеграції в навчальний процес при викладанні різних навчальних предметів 

на різних рівнях навчання. 

Влучне визначення поняття дає Я. С. Биховський: «освітній веб-квест – це сайт в 

Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу»[4].  

Подальші розробки проблеми дозволили Берні Доджу виокремити чітку структуру 

веб-квесту: Introduction (введення), Task (завдання), Process (виконання), Evaluation 

(оцінювання), Сonclusion (висновок), Credits (використані матеріали), Teacher Page 

(Коментарі для викладача) . 

Зауважимо, що запропонована структура не є чимось застиглим і використовується 

тільки як основа, яку у разі необхідності можна змінити. Викладач може конструювати 

власні веб-квести відповідно до рівня і потреб студентів. 

Однією з перспектив використання технології web-квест, є її використання під час 

дистанційного навчання. Технологія надає змогу проводити роботу повністю в on-line 

форматі, обмінюючись лиш результатами та коментарями під час конференцій в Google 

meet, Zoom та ін. 

На базі web-квесту та ресурсів мережі Інтернет можна створити цілісний дидактичний 

конструкт, що включатиме в себе зміст, методи навчання та контролю, унікальну форму 

навчання та надасть змогу дистанційно керувати навчальною діяльністю студентів у 

підготовленому та дидактично структурованому інтернет-середовищі. 

Таким чином викладач матиме змогу не тільки визначити прогалини в знаннях 

кожного студента з певної теми, а й підібрати індивідуальні завдання для того щоб ці 

прогалини заповнити. 
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Веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх в 

навчальний процес, допоможе більш ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань: 

учасник квесту отримує додаткову можливість професійної експертизи своїх творчих 

здібностей і умінь; вчиться використовувати інформаційний простір мережі Інтернет для 

розширення сфери своєї творчої діяльності та ін.  

Технологія web-квест є досить перспективною для впровадження та активного її 

використання в сучасних умовах пандемії, дистанційного та змішаного навчання. 
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 завідувач кафедри природничих наук з методиками навчання 
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Останнім часом дуже поширеною формою навчання є тренінг. Традиційно тренінги 

проводять психологи, але на сьогодні вони стали популярними під час викладання різних 

шкільних предметів. 

Тренінг – форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і творчу взаємодію 

учасників між собою і з учителем. Хоча тренінг є формою організації освітнього процесу, 

він не схожий на класичні уроки. 

Особливості тренінгів у викладанні біології розглядали Р. Мельниченко, Н. Поліщук, 

О. Цуруль та ін. 

Так само, як композитор пише музику, а художник малює полотна, драматург пише 

вистави для театру, педагог також створює урок як витвір своєї майстерності, розробляє 

його для учнів і разом з ними. Відзнакою уроку є його неповторність, яка забезпечується 

індивідуальним методичним стилем учителя, специфічними особливостями школярів та 

іншими факторами. 

На уроці не лише повідомляють знання, а й розкриваються, формуються й 

реалізуються особистісні особливості школярів. Надзвичайно цікавими для учнів є уроки з 

використанням елементів тренінгу. 

Тренінг насамперед передбачає застосування активних методів групової роботи учнів 

(наприклад, рольових ігор). Відтак, вони дуже імпонують школярам і створюють у них 

святковий настрій, хоча під час тренінгу можна засвоїти набагато більше, ніж під час 

традиційного уроку. 

Є кілька підходів до визначення тренінгів. Погоджуємося з Р. Мельниченко, що 

тренінг розглядають, з одного боку, як активну організаційну форму освітнього процесу, 

http://ito.bitpro.ru/1999
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яка ґрунтується на досвіді і знаннях учасників, активних практичних психолого-

педагогічних методах. З іншого боку, тренінг є своєрідною інтерактивною технологією 

навчання з чіткою структурою й ознаками, що має здатність до ефективного відтворення та 

гарантує якість освітнього процесу та досягнення практичних результатів [2]. 

До методів, які забезпечують активну участь і взаємодію учасників між собою та з 

учителем (тренером) належать: робота в групах; мозкові штурми; рольові ігри; аналіз 

ситуацій. 

Обговорення під час дискусій можна проводити всім класом, проте вони більш 

ефективні під час проведення в групах. Таке групове обговорення сприяє зростанню 

активності і підвищення ролі кожного учасника. 

Групове обговорення допомагає учням краще дізнатися одне про одного, підвищує 

ймовірність того, що школярі мають емпатію до почуттів та позицій інших. 

Важливе значення має форма проведення тренінгу, проте найістотнішим є його зміст, 

який спрямований на: 

 орієнтування на досягнення мети і завдань; 

 опертя на результати сучасних наукових досліджень з біології; 

 надання відповідей на реальні проблеми учнів; 

 вплив на формування знань, умінь і навичок, цінностей і ставлень, які є основою 

поведінки [1]. 

Під час тренінгу основний акцент роблять на виконання практичних вправ. Хоча на 

тренінгу не можна обійтись зовсім без пояснень, проте не потрібно розповідати учням якусь 

просту, елементарну інформацію, а доцільніше подати цю інформацію в електронному чи 

паперовому вигляді. Це дасть змогу заощадити час і замість того, щоб слухати всю лекцію 

під диктовку, можна оперативно прочитати її, обговорити або виконати творче завдання. 

Для того, щоб оцінити ефективність тренінгу, наприкінці заняття проводять експрес-

опитування або голосування учнів. Можна скласти «зірковий» рейтинг: три зірочки, якщо 

було цікаво і корисно, дві – тільки корисно, однією – лише цікаво, жодної, якщо ця частина 

заняття була неважливою.  

Тривалість тренінгу може бути від 20 хвилин до 7–8 годин. Для учнів закладів 

загальної середньої освіти тривалість становить 60–90 хвилин, тобто півтора-два уроки. За 

цей час потрібно використати всі елементи тренінгу й одержати зворотній зв’язок. Тому 

варто поєднувати два уроки або використовувати години, передбачені для факультативних 

занять. Але навіть під час одного уроку можна організувати тренінг чи впровадити кілька 

його елементів. Це значно пожвавить освітній процес, зробить його цікавішим для школярів 

[3]. 

Найчастіше до і після тренінгів проводять вхідне та вихідне опитування. Опитування 

«до» і «після», зазвичай, проводять анонімно, а отримані дані опрацьовуються для класу в 

цілому. Це є індикатором ефективності тренінгів, показником того, яка інформація засвоєна 

краще, а яка гірше, чи відбулася необхідна зміна психологічних установок (ставлень). 

Тренінг охоплює три частини: вступну, основну та завершальну. 

Вступна частина є обов'язковим елементом і становить не більше 10-20 хвилин. Вона 

передбачає актуалізацію матеріалу попереднього заняття (отримання зворотного зв’язку), 

актуалізацію теми поточного тренінгу і з’ясування очікувань, створення доброзичливої та 

продуктивної атмосфери; підтримання дисципліни у формі прийняття, уточнення або 

повторення правил групи, які розробляють колективно. 

Основна частина тренінгу – це кілька тематичних завдань, які поєднуються з 

руханками. Найефективніший тренінг – це декілька практичних завдань, а в інтервалі між 

ними – дискусії і руханки (вправи на зняття м’язового напруження). 

На завершальному етапі оцінюють дії учасників, дотримуючись максимальної 

лояльності і доброзичливості. Все, що пропонують учні, має бути прийняте або хоча б 

обговорене. Не потрібно вказувати, що це «правильна чи неправильна відповідь», доцільно 

лише допомогти опрацювати інформацію і прийняти власні рішення.  
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Отже, тренінг є важливою формою організації навчання, який будується за певними 

правилами і спрямований на розвиток активності школярів і збагачення їхніх знань. 

 

Література 

1. Воронцова Т. В., Пономаренко В. С. Захисти себе від ВІЛ. Тренінги життєвих навичок: 

методичний посібник для педагога-тренера. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. 

208 с.  

2. Мельниченко Р. К., Поліщук Н. М. Тренінг як форма інтерактивної педагогічної 

технології та його роль у підготовці вчителя біології та основ здоров’я. Проблеми освіти: 

зб. наук.пр. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». 2019, 92. С. 63-67.  

3. Федорчук В. М. Тренінг особистісного зростання: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2014. 250 с. 

 

УДК: 616-053.2:613.95:371.7.+362.76 

ВПЛИВ МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИХ ЧИННИКІВ  

НА ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Руденко С. А., доктор медичних наук, завідувач кафедри фундаментальної медицини 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького,  

ННЦ «Медичний інститут», м. Черкаси 

 

Summary. The article discussed the problems of depending the health and psychophysical 

development of children of school age, depending on the level of academic achievement. It was 

shown the effect of the level of academic achievement on health, anthropometric parameters of 

development, the formation of psychological-pedagogical development of the individual 

parameters: the level of adaptation, the formation of defects in personal development and personal 

perception of defects through the psychological mechanisms of responsiveness to the social 

environment of the child 
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Період шкільного навчання, що супроводжується активним ростом, розвитком та 

формуванням дитини, характеризується на сьогодні комплексним і системним впливом 

таких факторів, як стресова педагогічна тактика, інтенсифікація і невідповідність методик 

учбового процесу віковим і функціональним можливостям дітей, передчасний початок 

дошкільного систематичного навчання, недотримання елементарних гігієнічних вимог до 

організації учбового процесу, неграмотність педагогів і батьків у питаннях збереження 

здоров’я дітей, відсутність системи формування здорового образу життя [3]. Численні 

дослідники та педагоги підкреслюють, що практично незамінним та єдиним (після сім'ї) 

фактором, який може впливати на стан здоров'я дітей та підлітків, є навчальний заклад. 

Інформаційні перевантаження, стресогенної ситуації, модернізація учбового процесу без 

урахування гігієнічних вимог до його організації, поширення шкідливих звичок, 

гіподинамія, сучасні тенденції «швидкої їжі», що спостерігаються у дитячому середовищі; 

відсутність сталих орієнтирів на здоровий спосіб життя вимагають від дитячого організму 

значного перенапруження, що, разом з іншими негативними факторами, призводить 

спочатку до функціональних порушень, а згодом до формування органічної патології. Саме 

тому у віковій групі дітей шкільного і, особливо, підліткового віку реєструється найвища 

захворюваність та починає накопичуватись хронічна патологія. 

Підставою для такого висновку є зростання за останні 5 років показників їх 

захворюваності та поширеності хвороб на 8,5%. Особливе занепокоєння викликає 

зростання серед цієї вікової категорії дітей поширеності тяжких захворювань, які мають 

хронічний перебіг та призводять до інвалідності та смертності. Так, поширеність 



61 
 

новоутворень зросла на 20%, на понад 8% зросла поширеність хвороб органів травлення, 

кістково-м'язової та сечостатевої системи, на 7,6% зросла поширеність хвороб нервової 

системи та на 4,5% розладів психіки та поведінки. Протягом останнього десятиріччя 

поширеність захворювань серед дитячого населення в нашій країні не зменшується. Значні 

коливання частоти реєстрації захворювань, як з діагнозом, встановленим вперше в житті, 

так і хронічної патології, на окремих територіях України вимагають насамперед уваги та 

зусиль педіатрів щодо формування здорового способу життя в сім'ї та громаді, що є визна-

чальним для здоров'я дітей [7, 8]. Особливо актуальною ця проблема стає в умовах 

виникнення та розповсюдження агресивних вірусних інфекцій, які виявляють суттєвий 

вплив не формування гармонійного розвитку дитини.  

Високі інформаційні навантаження, психоемоційне навантаження, загальне 

екосоціальне неблагополуччя сукупно також виявляють негативний вплив на здоров’я 

людини, викликаючи стан напруження, перевтоми, розвитку психосоматичних відхилень. 

Все це сконцентровано в сучасній школі. Сьогодні очевидно і те, що навіть при високому 

рівні освітньої інфраструктури і медичної допомоги не вдається знизити ризик погіршення 

стану здоров’я школярів. Традиційні методики викладання не в змозі переосмислити реалії 

інформаційного вибуху, не перевантажуючи і не виснажуючи молодий організм. Потрібна 

інша, педагогіка розвитку здоров’я, мета якої – підвищити рівень гармонічного розвитку 

особистості. Саме тут підхід, оснований на ранній донозологічній діагностиці, заходах 

первинної профілактики і відновлення порушених функцій і обмежень життєдіяльності є, 

за думкою більшості експертів, найбільш ефективним, організаційно і економічно 

оправданим. Не випадково здійснюються спроби розширення сфер реабілітації і 

відновлювальної медицини, орієнтовані на відносно здорову людину. В основі такого типу 

реабілітаційно-відновлювальних заходів і знаходяться педагогічні технології формування 

здоров’я, які суттєво впливають на ергономічну основу проведення уроку, орієнтовану на 

«пробудження» активацію неспецифічних захисних сил організму, цілісне оздоровлення, 

підвищення ступеня гармонічного розвитку особистості. [9]  

Помірне підвищення інформаційного навантаження, якщо воно збуджує інтерес у 

дитини і не пов’язане з негативними емоціями, може стати позитивним стимулом для 

здоров’я і підвищення імунореактивності [5].Традиційно, на академічному уроці, який є 

домінуючою формою навчання у школі, діяльність учня організована в невластивій його 

природі малорухомому режимі ближнього зору по принципу: «Сиди–слухай–читай–

дивись!». Гіпокінезія на фоні неадекватного для віку компоненту сенсомоторного 

гальмування викривлює, виснажує і дисбалансує регуляторні і функціональні процеси 

організму дитини [1]. Разом з тим, ігнорування особливостей вікового індивідуального 

розвитку та адаптаційних можливостей учнів є головною причиною невідповідності 

існуючої практики навчання і виховання вимогам часу та погіршення стану здоров'я 

школярів [6]. Економетричний аналіз, проведений в ряді розвинених країн, встановив, що 

запровадження шкільних профілактичних програм зміцнення здоров’я забезпечує 

ефективне співвідношення вартості затрат та отриманого виграшу як 1:14. Крім того, в 

умовах школи можливо розвивати і тренувати практичні навички здорового образу життя, 

формувати середовище, в якому живе і навчається дитина, при активній участі самих учнів 

та членів їх сімей [2,4].  

Однак з великим сумом варто відмітити, що співробітництво з медиками у справі 

супроводу освітнього процесу в школі з позицій контролю за збереженням здоров’я, 

розвитком дитини зовсім не створено. Ось чому одні як і раніше вчать, інші лікують. [5]. 

Рівень успішності дітей може бути визначальним у процесі формування стану здоров’я 

дитини шкільного віку. 

При аналізі рівня адаптації діти були розподілені на 4 групи: 1 група – діти з 

задовільним рівнем адаптації, 2 група – з напруженою адаптацією, 3 група – незадовільною 

адаптацією, 4 група зі зривом адаптації. В результаті проведеного аналізу ми виявили більш 

високий рівень адаптації у дітей з високою академічною успішністю. Зокрема рівень 
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напруженої адаптації спостерігався у 60% дітей цієї групи порівняно із 37% дітей з низькою 

успішністю, а питома вага дітей з незадовільним рівнем адаптації була вища у дітей 2 групи 

– 38%, порівняно з 20% у дітей 1 групи. Серед дітей 1 та 2 груп реєструвалась низька питома 

вага дітей із задовільним рівнем адаптації. Викликає занепокоєння наявність в обох високої 

питомої ваги дітей зі зривом адаптації. Діти зі зривом адаптації потребують підтримки 

психолога та додаткового обстеження з метою уточнення діагнозу. При аналізі стану 

здоров’я ми визначили індикативні групи захворювань для різних систем організму : для 

опорно-рухового апарату – сколіоз, для органів дихання - хронічний тонзиліт, ендокринної 

системи – гіперплазію щитовидної залози. Для характеристики відхилень з боку нервової 

системи – вегето-судинна дистонія, шлунково – кишкового тракту – дискінезія шлунково-

кишкового тракту ( табл. 1. ).  

 

Таблиця. 1. Групи розподілу дітей по показникам захворюваності: 
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При аналізі стану здоров’я ми виявили значні відмінності стану соматичної 

проблематики у дітей першої та другої груп. Так для академічно успішних дітей більш 

типовими були захворювання опорно – рухового апарату, зокрема сколіоз та хронічний 

тонзиліт. Для дітей з низьким рівнем успішності захворювання шлунково – кишкового 

тракту та відхилення з боку нервової системи. При вивченні стану життєвої активності ми 

виявили що 89% дітей з групи високої академічної успішності знаходились у зоні високої 

життєвої активності Масив дітей з групи низької академічної успішності розмістився в 

діапазоні від середнього – 23%, нижче середнього – 20 та особливо низького рівня життєвої 

активності – 42%. Зокрема 47% дітей з групи високої академічної активності відносились 

до групи лідерів. Серед дітей з групи низької академічної активності було виявлено 

6 лідерів. З них у двох життєва активність набула деструктивного характеру.  

При вивченні стану формування дефектів у зоні ціннісних особистісних пріоритетів 

було виявлено значні розбіжності у дітей двох груп. Зокрема, у дітей з низьким рівнем 

академічної успішності виявлено значно більший рівень неприйняття родини, друзів, 

навчання, збереження власного здоров’я, що може слугувати базисними параметрами для 

реалізації потенціалу кожної окремої дитини. При вивченні вад особистісного розвитку ми 

отримали більш несприятливі показники теж для групи дітей з низькою академічною 

активністю. 

Висновки 

Встановлено зв'язок показників здоров’я школярів з їх успішністю. Школярі з 

низькою успішністю потребують поглибленого обстеження стану здоров’я та проведення 

відповідних оздоровчих заходів та педагогічного супроводу. Особливу увагу привертають 

групи дітей з низьким і високим рівнями академічної успішності. 

Відновлення системи шкільної медицини через формування шкільних центрів 

здоров’я надасть можливість отримати спільну платформу для вирішення викликів які на 

сьогодні стоять перед медичними працівниками, педагогами та психологами. 
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Урок – основна форма організації освітнього процесу вчителя з класом. На уроках, 

насамперед закладається фундамент світогляду молодого покоління. Отже, його зміст, 

повинен відповідати вимогам науковості й доступності, мати ідейну та виховну 

спрямованість світогляду, так як саме під час нього розв’язуються основні завдання, 

виховуються такі риси, як допитливість, самостійність, індивідуальність. 

Побудова і методи проведення уроків – найголовніша проблема методики навчання. 

Освітній процес виконує ряд функцій: освітню, виховну, розвиваючу, самоосвітню та 

стимулюючу [1].  

Сучасний урок, потребує створення реальних умов для інтелектуального, соціального, 

морального становлення особистості учня, що допомагає досягти високих результатів у 

навчанні. Для цього можна використовувати педагогічні технології [6].  

«Педагогічна технологія» – це така побудова діяльності вчителя, в якій в певній 

послідовності наведені дії, які сприяють досягненню прогнозованого результату. У 

сучасній школі, на перше місце виноситься особистість учня та його діяльність. Тому серед 

пріоритетних технологій виділяють: традиційні технології; проблемне навчання; 

дослідницькі технології; комунікативні технології; інтерактивні технології; дистанційне 

навчання; ігрові технології; тестові технології, тощо [4, 5]. 

В основі раціональної організації освітнього процесу лежать вимоги, дотримання яких 

дозволяє вчителю підвищити коефіцієнт успішності учнів, а отже, і якість їх підготовки. 

Сучасні дидакти виокремлюють наступні основні вимоги до сучасного уроку: освітні; 

загальнопедагогічні; дидактичні; психологічні; гігієнічні; виховні [1]. 

Засвоєння нових знань, формування предметних компетентностей у вивченні 

загальної біології – складний, суперечливий процес. Виникають різні завдання, шляхи, 
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способи і форми вивчення нового навчального матеріалу, що призводить до різноманіття 

типів освітнього процесу, до різних його варіантів. Прийнятою типологією уроків є 

класифікація за В. А. Онищуком: 

- засвоєння нових знань;  

- формування умінь і навичок;  

- застосування знань, умінь і навичок;  

- узагальнення і систематизації знань;  

- перевірки і корекції знань, умінь і навичок;  

- комбінований урок [3]. 

У системі шкільного освітнього процесу при вивченні біології, значна частина 

виділена, саме урокам, засвоєння нових знань. Особливості методики проведення таких 

типів уроків полягають у підготовці учнів до сприйняття нової інформації, встановлення 

зв’язків між вже набутими і новими знаннями, виклику інтересу до нових біологічних 

досліджень. Структура уроку «відкриття» нового матеріалу є дуже значимою, так як кожен 

її елемент, також має свою методику, яка відповідає його меті та завданням. Тому сучасним 

педагогам важливо не тільки слідувати їй, але і детально опрацювати план підготовки 

занять такого типу, від яких багато в чому залежить рівень залучення учнів у процес 

навчання в цілому, а також готовність до участі у позаурочній діяльності, розробленої 

вчителем [2].  

Організація уроків засвоєння нових знань із загальної біології досить складна, 

оскільки вчитель має подати великий обсяг теоретичного матеріалу, який важко 

сприймається та засвоюється учнями. З огляду на це важливо підібрати такі форми і методи 

подачі нового матеріалу, які б забезпечили високий рівень зацікавленості учнів до його 

вивчення, підвищили їх пізнавальну активність, забезпечили концентрацію уваги, 

теоретичний матеріал подавався у доступній для сприйняття і засвоєння формі тощо. Нині 

в арсеналі вчителя є велика кількість методів і методик, педагогічних технологій, засобів 

навчання, однак роль вчителя полягає у відборі найбільш оптимальних, ефективних, 

орієнтованих на особливості того чи іншого класу, окремого учня, виду матеріалу.  

Отже, уроки в шкільному курсі біології займають вагоме місце. Адже, урок – це є 

завершений в смисловому, часовому й організаційному відношенні, етап освітнього 

процесу, на якому, досягається триєдина мета: навчити, виховати, розвинути. Кожен урок 

займає певне місце в методиці теми, адже його організація визначається поставленою 

триєдиною метою всього, і конкретного етапу вивчення теми. При проведенні такого типу 

уроку можна використовуватися різноманітні види педагогічних технологій, 

пояснювально-ілюстративний, проблемний виклад. Освітній процес можна провести у 

формі бесіди, лекції, відео-уроку, навчальної конференції, уявної подорожі чи екскурсії. Під 

час проведення уроку доречні конспектування, складання тез, опорних схем, робота з 

підручником, картою, довідниками, тощо. 
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Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує вдосконалення освітнього 

процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві [4, с. 3]. На сьогоднішній день не може бути 

ефективного розвитку освіти без впровадження в освітній процес інформаційно-

комунікаційних технологій та активного використання онлайн-сервісів під час навчання.  

Біологія є одним із навчальних предметів, у вивченні якого, надзвичайну роль відіграє 

комп’ютерна підтримка, що забезпечує ефективне формування в учнів цілісного уявлення 

сучасної природничо-наукової картини світу, роль людини в природі, вироблення у 

здобувачів освіти ключових компетенцій, яких потребує сучасне життя. 

Актуальність використання різноманітних інтернет-платформ пояснюється 

безперервним інтересом учителів до покращення умов процесу навчання у сучасній школі, 

а з цим пов’язано втілення у життя пріоритетних технологій освітнього характеру. Адже 

створення інформаційно-освітнього середовища в Інтернеті дозволяє реалізувати один із 

принципів демократизації освіти – доступність до якісної освіти: незалежно від форм 

навчання (онлайн, офлайн) учень повинен не тільки отримати знання, а й сформувати 

достатній рівень компетенції. Особливо це стає актуальним сьогодні, коли впроваджується 

дистанційне навчання. 

Про доцільність впровадження в освітній процес комп’ютерних технологій у своїх 

працях наголошували науковці: ідеї позитивності використання в освітньому процесі 

комп’ютерів (В. Ребенок, М. Рубець); проблеми впливу комп’ютерних технологій на 

загальний розвиток дітей (В. Бондаровська, К. Зворигіна, О. Кореганова); ідеї доцільності 

використання комп’ютерних ігор у педагогічному процесі (О. Андрусич, Б. Гершунський, 

О. Кивлюк) [1]. Теоретичні аспекти, які пов’язані з визначенням сутності інтерактивних 

методів, визначенням поширених видів для розв’язання навчальних завдань, їх класифікації 

висвітлені в працях О. Коротаєва, Г. Мітіна, Г. Шевченко, М. Скрипник, Л. Пироженко, 

О. Пометун та ін. учені, які обґрунтовують доцільність застосування інтерактивних методів 

для ефективності процесу навчання. За словами О. Пометун, «інтерактивна технологія – 

жива нитка, що пов’язує вчителя з кожним учнем та учнів між собою. Таке нововведення – 

не данина молоді й не самоціль. Це лише простий і надійний спосіб створити атмосферу 

активної праці, творчості та співробітництва, взаєморозуміння в класі» [2, с. 9]. 

Інтерактивні технології навчання включають очікувані результати, інтерактивні методи та 

засоби навчання, що заохочують до пізнання, за допомогою яких можна отримати 

заплановані результати. 

Основна ідея завдань, створених за допомогою онлайн-платформ полягає в тому, що 

здобувачі освіти можуть перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє 

формуванню їх пізнавального інтересу. «Технології ніколи не замінять вчителя. Але 

вчитель, який ефективно застосовує технології для розвитку своїх учнів, замінить того, хто 

ними не володіє» - зазначила Шеріл Нуссбаум-Біч [10, с.23]. 

Сьогодні є безліч онлайн-платформ, що використовуються для інтерактивного 

навчання. Одні з них можна освоїти швидко, а над деякими доводиться потрудитися, щоб 

навчитися з ними працювати. Кожна з них унікальна. Наприклад: Інтернет-ресурс Kahoot – 

навчальна платформа, що дає змогу проводити інтерактивні заняття та перевірку знань 

здобувачів освіти за допомогою онлайн-тестування. Вчитель самостійно створює запитання 

або вибирає готові з банку запитань. Є банк зображень для візуалізації завдань [8]. 
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Переваги: не потрібна реєстрація учнів; використання учнівських смартфонів, 

планшетів для навчання. Опитування мобільне, яке можна провести там, де є підключення 

до Інтернету.  

Недоліки: потрібен смартфон або планшет для гри і обов'язкова наявність Інтернету 

[3]. 

Google Forms – один із найзручніших та найпростіших сервісів, за допомогою якого 

створюють всілякі типи завдань[8]. Google Forms незамінний ресурс під час дистанційного 

навчання, тому що є одним із найшвидших і простих способів створити тест для перевірки 

домашнього завдання або засвоєння нового матеріалу. Під час офлайн навчання ефективно 

застосовується більше при проведенні контрольних робіт. 

Переваги: форма зберігається на Google диску, можливість редагування та перегляду, 

доступне спільне редагування з іншими колегами, результати формуються у вигляді 

таблиць.  

Недоліки: потрібен доступ до Інтернету, система оцінювання та автоматична 

перевірка є недосконалою. 

Онлайн-тести «На урок» застосовувати можна під час онлайн, офлайн навчання. 

Платформа дає можливість створювати вчителям власні тести, отримувати за це 

сертифікати базового рівня, рівня: «Практик», «Експерт», «Інноватор». Здобувачі освіти 

можуть виконувати онлайн-тести в режимах: «реального часу», «домашня робота».  

Всі перелічені сервіси допоможуть швидко опитати весь клас та відслідкувати, як 

здобувачі освіти засвоюють матеріал. Результати здобувачів освіти відображені на сторінці 

вчителя.  

Створення захоплюючих вправ в Інтернеті стимулює педагогів до вдосконалення 

педагогічної майстерності, нових здобутків та перемог. 

Можна виокремити використання LearningApps, як універсального ресурсу на різних 

етапах уроку: Вправа «Знайти пару» є універсальним завданням, яка може бути 

використана на будь-якому етапі уроку: вивчення нового матеріалу, засвоєння навичок і 

вмінь, узагальнення й систематизація знань (наприклад: повторення теми «Ембріогенез»). 

 
Рисунок 1. Вигляд вправи «Знайди пару» [6] 

Вправа «Класифікація» (сортування понять до відповідної теми «Мутації та їхні 

властивості») використовується як систематизація знань, закріплення відповідного 

навчального матеріалу.  

 
Рисунок 2. Вигляд вправи «Класифікація» [5] 

Вправа «Скласти пазли» (закріплення вивченого матеріалу, наприклад: «Захист 

геному людини від шкідливих мутагенних впливів»). Здобувачі освіти з’ясовують групи 

мутагенів.  
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Рисунок 3. Вигляд вправи «Скласти пазли» [7] 

Вправа «Вікторина» з однією правильною відповіддю має практичне використання 

при розробці вчителем тестових завдань.  

Онлайн-сервіс LearningApps – конструктор для розробки несхожих інтерактивних 

завдань. Вправи поділяються на категорії, у межах яких можна обрати кілька шаблонів [9]. 

Переваги LearningApps: безкоштовний, багатомовний, обмін інтерактивними завданнями, 

можливість використовувати або редагувати завдання, доброзичливий інтерфейс, миттєва 

перевірка правильності виконання. Недоліки: деякі шаблони вправ змінюються або їх 

вилучають з сайту; в шаблонах зустрічаються помилки, які неможливо виправити вручну; 

не всі шаблони підтримують кирилицю [8]. 

Проаналізувавши онлайн-сервіс LearningApps у ході застосування на різних етапах 

уроків можна стверджувати, що він є дієвим інструментом під час проведення сучасного 

уроку. Цей конструктор дозволяє реалізувати особистісно-орієнтований, 

диференційований підхід до навчання. Переваги інтерактивних вправ, створених за 

допомогою сервісу у доступності, креативності, розвитку інтересу.  

На сьогоднішній день, особливо гостро стоїть питання впровадження інтерактивних 

вправ в освітній процес у зв’язку з епідемічною ситуацією в країні, під час якої всі навчальні 

заклади зіткнулися з небувалим викликом. Але завдяки сучасним інструментам комунікації 

навчальні заклади зможуть продовжити навчання і онлайн-платформи в цьому є 

незамінним помічником.  
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Проблема обдарованості учнів з кожним роком стає все більш актуальною. Це 

передусім пов'язано з потребою нинішнього суспільства в неординарних креативних 

особистостях. Відтак, виявлення обдарованих дітей, їхнє навчання, виховання, а також 

розвиток є пріоритетним завданням сучасної вітчизняної системи освіти. 

Проте педагоги-практики на сьогодні ще недостатньо психологічно готові до роботи 

з обдарованими школярами. Бувають випадки, що творче мислення обдарованої дитини 

вважають відхиленням від норми або негативною рисою.  

Учителям закладів загальної середньої освіти дуже важливо помітити прояви 

обдарованості дитини, приділити належну увагу, забезпечити оптимальні умови розвитку 

учнів, організувати комфортне спілкування з однолітками та ін. Важливим завданням 

закладів освіти є підтримка обдарованих учнів, визначення їхніх здібностей, оскільки така 

дитина є цінною для суспільства [5].  

Проблему обдарованості широко вивчають українські вчені: Л. Артем’єва, О. Бєлкіна, 

О. Кульчицька, В. Моляко, Г. Лаврентьєва, М. Литвинова, О. Музика, Р. Семенова, 

Л. Чорна, основною метою досліджень яких є пропаганда знань із проблеми обдарованості, 

ознайомлення з новітніми досягненнями психології в цій галузі. 

Різні аспекти проблеми організації роботи з обдарованими дітьми на уроках 

досліджували науковці: М. Барна, Л. Ващенко, Ю. Гільбух, О. Данилова, М. Макарчук, 

А. Матюшкін, В. Черняк та ін. 

Мета статті: розкрити сутність обдарованості та проаналізувати форми і методи 

роботи з обдарованими учнями на уроках біології та в позакласній роботі з предмета. 

У межах дослідження обдарованість будемо розглядати як системну якість 

особистості, що відзначається високим рівнем розвитку здібностей, ціннісним ставленням 

до них як основи особистісної ідентичності, орієнтуванням на розвиток, саморозвиток і 

творчість. Обдарованість становить творчий потенціал особистості, який забезпечує її 

здатність швидко орієнтуватися й адаптуватися до мінливих умов життя та успішно 

розв’язувати виниклі проблеми.  

В. Моляко, розглядаючи структуру і функції обдарованості, акцентує на її системній 

природі і виокремлює низку складників та функцій, як-от: задатки, схильності, що 

виявляються у динамізмі психічних процесів, їх чутливості й вибірковості до певних 

діяльностей; переважаючі інтереси, їх спрямованість та періодичність виявлення; 

інноваційне мислення (прагнення створювати щось нове, схильність до проблемного 

пошуку); високий рівень інтелекту (швидкість розуміння і засвоєння інформації, 

відповідність оцінок, адекватні дії); асоціативне мислення (утворення асоціативних 

зв’язків; здатність до порівняння, зіставлення; емоційний складник ставлення до життя; 

вольовий складник (цілеспрямованість, наполегливість, рішучість, працьовитість); інтуїція 

(здатність до інтуїтивних оцінок, рішень, прогнозів); уміння розробляти особистісні 

стратегії і тактики під час вирішення загальних і специфічних проблемних завдань, у 

складних, нестандартних ситуаціях тощо [4]. 

На уроках біології під час роботи з обдарованими учнями потрібно створювати таку 

навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність. Рекомендовано 

розробляти індивідуальні освітні маршрути, схеми-плани руху до успіху кожної 

обдарованої дитини. Вони мають акцентувати увагу на сильних сторонах особистості 
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(посилююча модель), або на слабких (коригуюча модель), удосконалювати сильні сторони, 

щоб компенсувати слабкі (компенсуюча модель).  

Ефективність навчання біології з обдарованими учнями можна підвищити за умови 

використання проблемних завдань, оскільки вони сприяють розвитку пізнавального 

інтересу школярів через радість творчості й ті позитивні емоції під час їх розв’язання. 

Школярі вчаться застосовувати свої знання в нових, несподіваних ситуаціях, знаходити 

нестандартні відповіді на запитання, виявляти суперечності, висувати гіпотези й доводити 

їхню справедливість [2].  

Впровадження проблемних завдань на уроках біології допомагає педагогу 

використовувати отримані учнями знання для розв’язання різних практичних, 

дослідницьких і навчальних завдань, розвивати індивідуальні можливості й креативність 

учнів, підвищувати їхній інтерес до теми уроку.  

Саме тому на уроках біології необхідно застосовувати найрізноманітніші форми і 

методи роботи. Це надаватиме обдарованим школярам різноманітні знання і дасть змогу 

випробовувати свої сили і можливості у різних видах діяльності [1]. 

Під час проведення уроку вчитель повинен особливу увагу приділяти обдарованим 

учням, розвивати їхнє логічне мислення, креативність, творчу активність, прагнення 

глибше, ніж інші діти, пізнати загадковий світ живої природи. Це сприятиме формуванню і 

розвитку в обдарованих учнів: 

1) задатків, схильності, що ґрунтуються на певній вибірковості, перевагах та 

динамічності психічних процесів; 

2) пізнавальні інтереси, їх спрямованість, періодичність прояву; 

3) допитливість, бажання створювати нове, схильність до пошуку та розв’язання 

проблем; 

4) оперативність засвоєння нової інформації; 

5) прояв загального інтелекту – сприйняття, розуміння, швидкість оцінювання і 

вибору рішення; 

6) емоційне ставлення, вплив почуттів на суб’єктивне оцінювання; 

7) цілеспрямованість, наполегливість, працьовитість; 

8) інтуїтивізм, схильність до оцінок та прогнозів; 

9) швидкість в оволодінні уміннями і навичками, прийомами; 

10) здатність до вироблення власних стратегій [8]. 

Варто відзначити, що обдаровані діти – це перші помічники учителя на уроці. Вони з 

радістю готують реферати і повідомлення, дивляться телепередачі про рослинний і 

тваринний світ, читають додаткову біологічну літературу, беруть активну участь у 

підготовці і проведенні семінарських занять, конференцій. 

Особливе місце займає індивідуальна форма роботи, під час якої відбувається 

безперервна дія учня і вчителя, в ході якої реалізуються індивідуальні особливості 

школярів, ураховуються його особистісні якості. 

Роботи з обдарованими учнями на уроках біології може складатися з таких етапів:  

1. Виявлення здібностей та обдарувань учнів: 

2. Мотиваційна робота з обдарованими учнями для вироблення в них орієнтації на 

досягнення високих результатів діяльності. 

3. Організація системної роботи школярів: ступенева профілізація навчання; 

впровадження додаткових предметів, курсів за вибором, факультативів, спецкурсів; 

самоосвітня діяльність учнів; робота в мережі Інтернет; співпраця з позашкільними 

установами [6]. 

Проте робота з обдарованими учнями з біології не обмежується уроками, а її потрібно 

проводити і в позакласній роботі. Одним із її напрямів є систематична науково-дослідна 

робота з актуальних питань біології.  
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Вагоме значення у формуванні інтересу до біології має проведення позакласних 

заходів з біології. Вони допомагають вчителю побачити свій актив (школярів, у яких інтерес 

до біології уже сформований) і привернути увагу до предмета інших учнів. 

Позакласні заходи з біології сприяють формуванню потужної команди обдарованих 

дітей, які будуть брати участь в олімпіадах з предметах, конкурсах і турнірах.  

Олімпіади з біології є важливою формою роботи з обдарованими школярами. Їх 

проводять шкільному, районному, обласному і вищих етапах. Обов’язковою умовою участі 

учнів в олімпіадах є їх добровільність [3]. 

Отже, організація роботи з обдарованими дітьми передбачає такі аспекти: активізацію 

пізнавальної діяльності школярів на уроках біології та в позаурочний час; виявлення 

потенційних учасників Всеукраїнських біологічних олімпіад, турнірів юних біологів, учнів, 

схильних до написання науково-дослідницьких робіт в Малій академії наук; створення 

індивідуальних планів-маршрутів для кожної обдарованої дитини з метою постійного 

зростання її розумових та творчих можливостей; заохочення учнів-переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів. 
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Перед сучасною системою освіти стоять важливі завдання – підготовка компетентних, 

творчих, креативних особистостей, готових до постійної самоосвіти та самовдосконалення. 

Одним із перспективних шляхів удосконалення освітнього процесу в закладах загальної 

середньої освіти є пошук та впровадження активних форм і методів навчання, серед яких 

виділяють ігрові методи. 

В освітньому процесі гра виконує наступні функції: навчальну, виховну, 

комунікативну, психологічну, розважальну, розвиваючу. Як зазначає П. Щербань: 

«Використання ігор у навчальному процесі навчального закладу можна розглядати як один 

із важливих шляхів його активізації, а саму гру – як активатор процесу практичної 

діяльності» [2].  

С. Шишковська зазначає, що протягом останніх років у характері біологічної освіти 

відбулися суттєві зміни. Насамперед це орієнтація на активне засвоєння учнями способів 

пізнавальної діяльності, адаптації освітнього процесу до запитів і потреб особистості, 

інноваційність навчання [1]. 



71 
 

Загалом упровадження в освітній процес із біології ігрових методів дозволяє 

підвищити мотивацію учнів до навчання, їх пізнавальну активність, рівень знань з 

предмету, розвинути практичні уміння та навички тощо. 

Важливим аспектом використання ігрових методів навчання є пошук ефективних 

шляхів та засобів їх упровадження на різних етапах уроку, ураховуючи його тип та 

особливості проведення.  

З метою з’ясування ефективності використання ігрових методів навчання на уроках 

біології для підвищення пізнавальної активності та мотивації учнів, нами було розроблено 

та впроваджено в освітній процес із біології в 7 класі серію дидактичних ігор, які були 

спрямовані як на засвоєння нових знань, закріплення матеріалу, розвиток умінь і навичок, 

так і використовувалися при оцінюванні академічної успішності учнів.  

Аналіз результатів анкетування учнів щодо рівня навчальної мотивації до та після 

впровадження ігрових методів на уроках біології засвідчив, що відсоток учнів із високим та 

достатнім рівнями навчальної мотивації зросли на 12,5% відповідно на кожному рівні. 

Відсоток учнів із середньою та низькою мотивацією, навпаки, зменшився. Так, на 14% 

зменшився відсоток учнів із середньою мотивацією та на 11% із низьким рівнем мотивації. 

Отже, використання ігор на уроках біології – це ефективна технологія, яка дає змогу 

підвищити рівень навчальної мотивації учнів до вивчення біології, активізувати їх 

пізнавальну діяльність, зменшити рівень психічної напруги учнів, особливо при діагностиці 

навчальних досягнень школярів.  
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Поширення методу проєктів в освітній процес обумовлено новими соціально-

економічними умовами і потребами сучасної освіти в Україні. Водночас, як показує досвід, 

проєктну діяльність доцільно опановувати цілеспрямовано, в процесі спеціального 

організованого навчання. Реформування змісту шкільної освіти відкриває широкі 

можливості для реалізації проєктного підходу в навчанні. 

Аналіз дослідженості проблеми у педагогічній теорії та практиці показав, що різні 

аспекти розроблення й впровадження проєктної технології в освітній процес школи активно 

розглядалися як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями.  

Нами встановлено, що особливості впровадження проєктної технології при вивченні 

загальноосвітніх предметів розкрито у дослідженнях Г. Балаян (на уроках історії); В. Зуєва 

(при вивченні екології); В. Капустіна (на уроках технології); О. Коберника (творчі проєкти 

на уроках технічної праці, трудового навчання); Н. Коваль (у процесі вивчення курсу «Я і 

Україна»); О. Комдюк (на уроках географії); І. Кочнєвої (на уроках креслення); 

Л. Лук’янової (в екологічній освіті); О. Онопрієнко (при вивченні основ здоров’я); Т. Ремех 

(у громадянській освіті); Т. Романюк (на уроках інформатики); В. Сердюченка (на уроках 

фізики) та ін. Окремі аспекти проєктної технології в екологічній освіті й вихованні 

https://naurok.com.ua/igrovi-metodi-navchannya-na-urokah-biologi-24558.html
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висвітлено у наукових працях вітчизняних дослідників Л. Лук’янової, Н. Пустовіт, 

Л. Титаренко, С. Сапожникова, О. Фастовець та ін. 

Проте проблема застосування проєктних технологій у процесі вивчення біології 

рослин у зазначених працях висвітлена недостатньо. 

Історико-педагогічний аналіз розвитку проєктної технології показав, що метод 

проєктів як педагогічна технологія має тривалу історію, тоді як теорія і практика проєктної 

діяльності і проєктного навчання почала активно поширюватися наприкінці XIX - початку 

XX століть [2]. 

Технологію проєктного навчання ми визначаємо як освітню технологію, яка 

покликана спрямовувати учнів на самостійно-дослідницьке набуття нових знань, у тісному 

зв’язку з реальною практикою, формування в них специфічних вмінь та навичок, завдяки 

системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.  

Наукова розвідка дозволила нам виокремити такі особливості проєктної технології: 

 наявність освітньої проблеми, складність і актуальність якої відповідає навчальним 

запитам і життєвим потребам учнів; 

 дослідницький характер пошуку шляхів розв’язання проблеми; 

 структурування діяльності відповідно до класичних етапів проєктування; 

 моделювання умов для виявлення учнями навчальної проблеми; 

 постановка проблеми, дослідження; пошук шляхів розв’язання, експертиза й 

апробація версій, конструювання підсумкового проєкту, його захист, коригування і 

впровадження; 

 самодіяльний характер творчої активності учасників; 

 практичне або теоретичне значення результату діяльності (проєкту) і готовність до 

застосування (впровадження); 

 педагогічна цінність діяльності (учасники здобувають знання, розвивають 

особистісні якості, опановують необхідні способи мислення і дії) [3]. 

Слід наголосити, важливою ознакою проектної діяльності є її прогностичний 

характер, оскільки вона спрямована на майбутнє. Включення школярів у проєктну 

екологічну діяльність мотивується прагненням брати участь у розв’язанні екологічних 

проблем, коли значення набувають не тільки знання про навколишнє середовище, але і 

уміння проявити творчі здібності, самостійність. 

Метод проєктів – це об’єднана навчально-пізнавальна, проблемно-орієнтована, 

творча діяльність учнів-партнерів, організована на основі комп'ютерних телекомунікацій, 

які мають спільну проблему, мету, способи діяльності, спрямовані на досягнення 

загального результату сумісної діяльності [1]. 

Нами було розроблено і втілено в практику навчання учнів 6 класів екологічний 

проєкт «Лишайники – індикатори чистоти повітря». 

Об’єкт дослідження – лишайникова рослинність села В’язенка Путивльського району 

Сумської області. Предмет дослідження: якісний та кількісний аналіз лишайникового 

покриття дерев на 2–х обраних ділянках (на території школи та біля фруктового саду за 4 

км від школи). 

Мета екологічного проєкту: з’ясувати видовий склад лишайників; порівняти 

видовий склад лишайників на різних видах дерев; установити ступінь забрудненості 

атмосферного повітря шляхом визначення видового та кількісного складу лишайникового 

покриття дерев на досліджуваних ділянках; порівняти ступінь забруднення повітря у центрі 

села та на околиці; вивчити будову лишайників та довести дослідним шляхом, що 

лишайник складається з гриба та водорості; оцінити роль лишайників як біоіндикаторів 

повітря. 

За основу в своєму дослідженні щодо конструювання екологічного проєкту ми взяли 

структуру за Є. Полат, яка включає 6 основних етапів [4]. 

І етап – підготовчий. 
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На цьому етапі узгодили проєкт з адміністрацією школи, з батьками, з вчителем 

біології, які в подальшому надавали допомогу у його проведенні. Визначили термін проєкту 

та узгодили його з планом навчально-виховної роботи школи – це був проєкт середньої 

тривалості розрахований на 3 тижні. Інформацію про початок проєкту поширили класні 

керівники на виховних годинах. Сформували групу учасників проєкту. 

II етап – збір необхідної інформації та матеріалів. 

На цьому етапі ми обговорили з учнями, які джерела інформації про рослин будемо 

використовувати (бібліотека, мережа інтернет та консультація у вчителів). Учнів було 

об’єднано у робочі групи (по 7 осіб у 3 групи) згідно з напрямом дослідження для пошуку 

інформації. Перша група займалась пошуком інформації на тему «Будова лишайників», 

друга – «Види лишайників», третя – «Роль лишайників у природі». Визначили інструменти 

та матеріали, які стануть у нагоді для проведення проєкту. 

ІІІ етап - визначення напрямів діяльності. 

На цьому етапі ми систематизували та проаналізували отримані матеріали за 

напрямами досліджень, групи представили свої доповіді. Також було визначено 2 ділянки: 

на території школи та біля фруктового саду за 4 км від школи. Намічені види та кількість 

дерев, на яких буде проведено дослідження. 

IV етап - реалізація запланованої діяльності. 

На цьому етапі учні визначили видовий склад лишайників на різних видах дерев за 

допомогою визначників. Визначення площі покриття лишайниками стовбурів дерев 

здійснювали за методикою Ю. Мартина. Пробна ділянка обмежувалась на стовбурі рамкою 

розмірами 10 х 10 см, яка була розділена всередині тонким дротом на квадратики по 1 см. 

Діти визначали, які види лишайників зустрічалися на ділянці, який процент загальної площі 

рамки займав кожний вид. Крім того указували життєздатність кожного зразка: здорова чи 

ослаблена слань . Було обстежено на кожній дослідній ділянці по 10 дерев. 

Порівняння даних з двох ділянок засвідчив, що коефіцієнт покриття лишайниками 

дерев біля фруктового саду перевищує аналогічний показник для насаджень на території 

школи. Зроблено висновок, що повітря на околицях села чистіше, ніж у центрі. 

Щоб довести з чого складається лишайник провели дослід: подрібнений в ступці 

лишайник зволожили й витримали при температурі 20 градусів в банці 10-12 діб. Через цей 

час грибниця гриба темніє, а потім згниває. Одноклітинні водорості у вологому середовищі 

розмножуються й у вигляді зеленого нальоту знаходяться на дні й стінках склянки. Аналіз 

результатів досліду дозволяє з’ясувати, з чого складається лишайник.  

V етап - презентація проєкту. 

На цьому етапі ми представили матеріали нашої проробленої роботи з класом на 

учнівських зборах, звітували з мультимедійною презентацією. 

VI етап - оцінювання результатів проєкту. 

На цьому етапі ми узагальнили отриманий досвід, обговорили з учасниками проєкту 

його результати, особливості окремих етапів, з’ясували, що встигли виконати із 

планованого, що залишилось невиконаним. Кожен учасник проєкту мав написати анонімно 

свої враження від проєкту і в кінці вони зачитувались. 

Отже, значення технології проєктного навчання полягає у можливості набуття учнями 

цілісних знань, підвищенні мотивації школярів до здобуття додаткової інформації, 

опануванні найважливішими методами наукового пізнання навичками пошуково-

дослідницької роботи, а також рефлексії та інтерпретації результатів. 
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Формування творчої особистості починається з дитинства. Особлива роль у цьому 

процесі належить школі. У розвитку творчих здібностей школярів велике значення має їхня 

активність. Навчальна діяльність на уроці не завжди дає змогу для самореалізації кожного 

учня, врахування їхніх запитів та вподобань, оскільки ця форма організації навчання 

обмежена часом, програмою, завданнями та структурою. Тому в закладах загальної 

середньої освіти потрібно створити творче освітнє середовище. 

Для цього необхідно використовувати всі засоби навчання, щоб стимулювати творчу 

активність дітей. Цьому сприяють поглиблене опрацювання навчального матеріалу, 

нестандартні ситуації, виконання творчих домашніх робіт, завдання дослідницького 

характеру, проведення екскурсій тощо. 

Проблему творчості та розвитку творчих здібностей досліджували Д. Богоявленська, 

Дж. Гілфорд, Н. Кічук, Н. Кузьміна, В. Моляко, Я. Пономарьов, Р. Стернберг, 

В. Сухомлинський, Е. Торренс, К. Ушинський та ін. Окремі аспекти використання творчих 

завдань у навчанні біології досліджували М. Гриньова, Н. Грицай, Л. Грідіна, І. Казанцева, 

О. Князєва, І. Мазепа, С. Пескун, С. Яланська та ін.  

Використання в освітньому процесі творчих пізнавальних завдань відіграє значну 

роль у формуванні в учнів мотивації до навчання, стимулюванні пізнавального інтересу, 

активізації самостійної пізнавальної діяльності. Особливо актуальними ці завдання є для 

шестикласників, які лише розпочинають вивчення біології, і тому в них спостерігається 

підвищений інтерес до змісту предмета. 

Проте поза увагою багатьох учителів-практиків залишається технологія «майстерня», 

хоча потенційні можливості цієї технології для підвищення якості навчально-пізнавальної 

діяльності та розвитку творчих здібностей учнів досить високі.  

Мета статті: розкрити сутність технології «майстерня» на прикладі уроків біології 

в 6 класі. 

Технологія «майстерня» – це технологія, яка передбачає поєднання різноманітних 

методів навчання, видів та форм навчально-пізнавальної діяльності учнів, складається із 

специфічних етапів та спрямована на розвиток творчих здібностей школярів. Учитель 

виступає в ролі Майстра, який допомагає учням самостійно вибудовувати знання в процесі 

індивідуальної та групової роботи, без примусу та критики. Основне завдання технології 

«майстерня» полягає не в тому, щоб дати учням готові знання, а в тому, щоб навчити 

школярів здобувати їх самостійно, виявляючи свій творчий потенціал та індивідуальні 

здібності [1; 3; 4; 6; 7]. 

Технологія «майстерня» складається з конкретних етапів, які необхідно реалізувати 

під час проведення уроку біології: індукція, самоконструкція, соціоконструкція, 

соціалізація, розрив, афішування, рефлексія.  

Продемонструємо сутність цих етапів на прикладі уроку біології в 6 класі з теми 

«Плід. Поширення плодів та насіння». 

Мета уроку: 

1. Освітня: створити для учнів умови для сприйняття, осмислення, первинного 

закріплення матеріалу про плоди в ході «проживання» в творчій майстерні; ознайомити 
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учнів з різноманітністю плодів у природі та їх класифікацією, розкрити процес поширення 

плодів і насіння у природі; 

2. Розвивальна: розвивати вміння працювати з текстом підручника, натуральними 

об’єктами, дидактичним матеріалом, аналізувати, розділяти об’єкт на частини, робити 

висновки, висловлювати власні погляди. 

3. Виховна: формувати в учнів науковий світогляд на основі знань зв’язку будови і 

виконуваної функції, виховувати любов до природи, вчити піклуватися про неї, розуміти її 

красу і цінність для людини. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань. 

Технологія: педагогічна майстерня. 

Обладнання: колекції сухих плодів, зразки соковитих плодів, таблиці «Будова 

плода», «Типи плодів», «Класифікація плодів», фотографії плодів і насіння, відеофрагмент 

«Поширення плодів і насіння», картки-завдання, чистий папір, кольорові олівці, комп’ютер 

та мультимедійний проектор. 

Структура уроку 

I. Організаційний момент 

II. Актуалізація знань учнів 

В жовтні жовте сонце гріє 

Так, що все навкруг жовтіє. 

Жовті квіти і листочки 

Жовті дині й огірочки, 

Що достигли на насіння, 

Бо прийшла пора осіння. 

Анна Черинь 

Індукція. Будь-яка майстерня починається з етапу індукції – включення емоційної 

сфери дитини і актуалізації її життєвого досвіду. Індуктором може бути незвичайне 

завдання, слово, предмет – все, що може «зачепити» почуття.  

Діти сідають по групах. Для початку роботи потрібне співналаштування один на 

одного і на досліджувану тему.  

Майстер: 
– Як ви думаєте, про що піде сьогодні мова? (відповіді учнів) 

– Вірно, діти, а що ви знаєте про плоди? (відповіді). 

Майстер роздає фотографії із зображенням плодів і насіння, просить їх розглянути і 

записати, які почуття, асоціації, питання виникають. 

Майстер: 
– Наш урок присвячений плодам і насінню, та їх поширенню у природі. 

Учитель (Майстер) пропонує учням розповісти коротко про свій улюблений плід 

відомої їм рослини і починає сам: «Я люблю апельсини. У них чудовий смак і яскравий 

колір».  

Самоконструкція. Прослухавши відповіді учнів, Майстер просить зобразити плоди 

на чистих аркушах паперу за допомогою кольорових олівців, та дати їм назву. 

Афішування. Діти вивішують свої роботи на дошку і розповідають, що зобразили і 

чому. 

ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку. 

Майстер: 

– Ми прослухали вірш, подивилися на фотографії різноманітних плодів і насіння, але ми 

повинні пам’ятати, що плоди – це не тільки прекрасний дар природи. А що ж ще? Щоб 

відповісти на це питання будемо здобувати знання про плоди і насіння. 

IV. Вивчення нового матеріалу. 

Майстер: 

– Плід – навіщо він потрібний рослині? (відповіді учнів). Зараз вам необхідно з’ясувати, для 

чого рослині потрібен плід. 
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Учні працюють в парах, обговорюючи це запитання(етап соціоконструкції. 

Учитель пропонує кожній парі учнів висловити свої точки зору (афішування 

результатів).  

1) Будова плодів. 

Майстер: 

– Ми дійшли спільної думки, що плід потрібен для захисту насіння та їх поширення. 

У всіх квіткових рослин є плоди, але вони не завжди схожі один на одного. Подумайте і 

підпишіть, з яких частин складається плід. 

Роздуми: «З яких частин складається плід?». 

Учні підписують частини плодів у себе на малюнках. 

Афішування отриманих знань. Діти вивішують свої роботи на дошці і порівнюють 

їх між собою. 

Майстер: 

– Подивіться на малюнки ваших товаришів, їх записи. Чи в усіх думки однакові? 

Учитель узагальнює малюнки. 

Учні виділяють подібності і відмінності. Роблять висновок, що не всі думають 

однаково (розрив) 

– Майстер: щоб переконатися в правильності своєї думки, відкрийте підручник і 

прочитайте про будову плодів. Визначте, з яких частин складається плід. 

Робота з підручником (підручник біології для 6 класу за редакцією І. Ю. Костікова). 

Доопрацювання малюнків учнів 

– Зніміть свої роботи, доповніть їх. 

Діти доповнюють свої малюнки, виправляють допущені помилки в будові плодів 

(етап самокорекції). 
Подивитися і доопрацювати малюнки своїх однокласників (етап соціалізації). 

Афішування отриманих знань. Учні розповідають, що вони дізналися про будову 

плодів. 

2) Класифікація плодів Робота в парах за картками. 

Майстер: 

– Плоди рослин різноманітні і діляться на групи: 

1) За складністю; 

2) За кількістю насіння; 

3) За кількістю води. 

Ознайомимося з класифікацією плодів, використовуючи таблиці на дошці і схеми на 

столі.  

Тепер, коли ми ознайомилися з класифікацією плодів, потрібно виконати такі 

завдання:  

- Подивіться на дошку. Тут представлені схеми класифікації плодів, які вам необхідно 

заповнити. Вам було роздано картки із зображенням плодів. Необхідно розподілити їх 

відповідно до класифікації та доповнити схеми. 

Діти працюють в парах. Розглядають малюнки підручника і формують схеми. 

Розглядаючи зображення плодів, учні вчаться їх класифікувати. 

- Всі впоралися з роботою? Озвучте. 

Формулювання висновків. 

3) Поширення плодів та насіння 
Майстер: 

- Як, на вашу думку, у природі поширюються плоди і насіння? (відповіді учнів). 

- Пропоную подивитися відеофрагмент “Поширення плодів і насіння”, щоб дізнатися 

більше. 

 Учні після перегляду обговорюють те, що побачили (етап соціалізації). 

Майстер пропонує дітям розділити плоди і насіння, які зображені на фотографіях, які 

вони отримали раніше, за способами поширення у природі: самопоширення, вітром, 
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тваринами, водою, людиною (етап соціоконструкції). Право приймати рішення 

залишається за групою, у майстра немає права радити, рекомендувати, оцінювати рішення. 

Учні працюють у групах, розглядаючи зображення плодів, проводять класифікацію за 

способами поширення у природі, після чого колективно діляться своїми результатами 

(етап афішування результатів). 

V. Узагальнення та систематизація знань 

Творча робота. Учні розгадують кросворд з теми уроку і відповідають на запитання. 

Плоди 

 
По горизонталі: 

1. Плід вишні, сливи, абрикоса. 

5. Рослина, у якої плід – біб. 

По вертикалі: 

1. Плід маку 

2. Плід капусти 

3. Рослина, у якої плід – зернівка. 

4. Плід клена, ясеня. 

Афішування. 

VI. Домашнє завдання. 
Завдання №1. Прочитати відповідний § у підручнику, відповісти на запитання для 

контролю. 

Завдання №2. Підготувати розповідь «Мій улюблений плід». 

Завдання №3.«Поміркуйте!». Чи може бути більше насінин у плоду, ніж насінних 

зачатків у зав’язі? 

VII. Рефлексія 

На останньому етапі – рефлексія – треба показати важливість самооцінки і ступінь 

своєї участі в процесі пізнання. 

– Скажіть, діти, що ви сьогодні відчували, що пережили?  

– Мені було цікаво!  

– Мені хочеться, щоб малюнки залишилися в кабінеті. 

– Про що будемо згадувати після уроку? – Про те, що нам було цікаво і радісно!  

Оцінки за роботу немає, хоча її чекають.  

– Хіба можна поставити оцінку за радість? – Мабуть, ні. А як же тоді?  

– Ось вляжуться знання в ваших головах, тоді і оцінимо, хто що напрацював. А поки 

скажіть, ви красу побачили? – Так! – Кажуть, що краса в очах того, хто дивиться.  
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– Що Ви взяли з уроку? (підкидають кубик, на сторонах якого написано початок 

речення «Найбільше на уроці мені сподобалося…», «Мене вразила інформація про …», «Я 

дізнався багато нового про…» і т. д., продовжуючи його вголос перед усім класом). 

Отже, встановлено, що уроки біології з використанням технології «майстерня» 

спрямовані на стимулювання пізнавальних інтересів школярів, розвиток їхніх творчих 

здібностей та самостійності, а послідовна реалізація на уроках всіх етапів досліджуваної 

технології забезпечує створення творчого освітнього середовища для вільного висловлення 

своїх поглядів і самостійного розв’язання навчальних завдань з мінімальним втручанням 

учителя. 

Перспективними вважаємо розроблення методичних рекомендації для впровадження 

цієї технології з природничих предметів у різних класах. 
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Використання проблемних технологій на уроках у закладах загальної середньої освіти 

не є новим, однак й донині немає загальноприйнятих рекомендацій їх упровадження в 

освітній процес з біології. Кожен учитель шляхом своїх власних пошуків засобів та шляхів 

їх упровадження намагається організувати уроки з використанням проблемного навчання.  

Українська школа переходить на новий етап розвитку, коли учень повинен навчитися 

самостійно розв’язувати певні проблеми, шукати оптимальні шляхи їх вирішення. Саме 

тому пошук шляхів, засобів, форм, методик організації проблемного навчання є 

актуальним.  

На нашу думку, визначення терміну «проблемне навчання», яке сформулював 

М. Махмутов, повністю розкриває суть поняття. Так, автор вважає, що «проблемне 

навчання – це дидактична система, яка ґрунтується на закономірностях творчого засвоєння 

знань та способів діяльності, що включає спеціальне поєднання прийомів та методів 

навчання, і якій характерна науковість пошуку» [2, с. 73]. 

https://osvita.ua/school/method/1908/
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В. Оконь зазначає, що «суть проблемного навчання базується на вирішенні 

теоретичних та практичних проблемних питань, що формують знання та вміння учнів, а не 

на готовому традиційному наданні інформації» [3, c. 14]. 

Слід зазначити, що проблемне навчання в цілому спрямоване на активне отримання 

знань, формування розумових здібностей учнів, розвиток їх дослідницької діяльності, 

творчості, самостійності. Проблемне навчання також дозволяє учням відпрацьовувати 

навички визначення й аналізу наявної проблеми, висувати та розглядати альтернативні 

гіпотези біологічного дослідження (експерименту), приймати оптимальні рішення. 

За традиційного навчання розвиток творчих здібностей зводиться до мінімуму або 

взагалі нівелюється деякими вчителями. За проблемного навчання учням надається більша 

свобода, вони мають змогу самостійно обирати свої засоби й шляхи пізнання, можуть 

запропонувати вчителеві свої способи та методи роботи на уроках та при виконанні 

домашніх завдань. 

Отже, у педагогічній літературі під проблемним навчанням розуміють навчально-

пізнавальну діяльність учнів із засвоєнням знань та способів діяльності на основі створення 

і розв'язування проблемних ситуацій. 

Для реалізації проблемного завдання (запитання) необхідне виконання наступних 

умов: отриманих раніше знань має бути достатньо, щоб правильно зрозуміти суть завдання 

чи питання; учень має зрозуміти, що стандартних методів та засобів йому не достатньо, щоб 

розв’язати проблемне завдання (питання) [4, c. 8]. 

Є певні етапи, які необхідні для введення на урок даної методики. Перший етап 

полягає в підготовці учнів до розуміння проблеми (актуалізація опорних знань). Другим 

етапом є створення проблемної ситуації. Третя сходинка безпосередньо формування 

проблеми. На останньому, четвертому етапі це розв’язання проблеми, яка підпорядковує 

під себе декілька дій: а) висунення гіпотези; б) створення плану рішення проблеми та 

пізнавальної гіпотези; в) підтвердження або відхилення гіпотези на практиці [5, c. 66-67]. 

Основною категорією проблемного навчання є проблемна ситуація, під якою 

розуміють інтелектуальне утруднення, що виникає в людини, коли вона не в змозі на основі 

своїх знань і досвіду пояснити явище, факт, не може досягти мети вже відомим способом, 

або коли виникає протиріччя між уже відомим і новим знанням [1, с. 7]. 

Проблемна ситуація спрямовує думку дитини, що і допомагає створювати внутрішні 

мотиви для засвоєння нового матеріалу. Проблемна ситуація містить такі складові: 

необхідність виконання такої дії, під час якої з'являється пізнавальна потреба в новому 

ракурсі, знанні чи способі дії; невідоме, яке потрібно розкрити в ситуації, що виникла; 

можливості учнів у виконанні поставленого завдання, в аналізі умов і відкритті «таємниці» 

невідомого.  

На нашу думку, при використанні легких і середніх за рівнем складності завдань 

практично неможливо створити проблемну ситуацію. Учні починають активно мислити 

лише тоді, коли матеріал стимулює мислення. Тоді і відбувається її усвідомлення і 

прийняття. Сформульоване проблемне завдання створює зовнішні умови для усвідомлення 

проблемної ситуації, спонукає учнів до логічного мислення та вирішення проблеми. 

Отже, при розв’язуванні проблемної ситуації розумова діяльність учня отримує 

активний, цілеспрямований характер, мотиви учня співпадають з метою вирішення 

проблеми, запам’ятовування є ефективним. Тому проблемна ситуація і є ядром 

проблемного навчання. 

У цілому проблемне навчання є однією з ефективних технологій сучасної освіти, яка 

має бути застосована у найбільш широких масштабах. Адже саме ця технологія навчання 

забезпечує високу ефективність інтелектуального розвитку особистості. Саме висока 

ефективність розвитку учнів і є найбільш позитивною особливістю технології проблемного 

навчання. 
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Дистанційне навчання в Україні не мало широкого використання. Але з поширенням 

вірусу COVID-19, питання організації та проведення навчання в онлайн режимі стало на 

перший план. Цей вид організації навчання є новим етапом в Українській освіті. З 

розвитком технологій дистанційне навчання отримало новий поштовх розвитку. Проте 

організація та проведення лабораторних робіт з біології за дистанційних умов у закладах 

загальної середньої освіти є доволі складною.  

Дистанційне навчання – це вид форми освітнього процесу, за якого основною є 

самостійна робота людини, яка навчається, застосовуючи сучасні інформаційно-

комунікаційні технології. Такий тип навчання дає можливість здобути бажану освіту для 

широкого кола осіб [1: 28]. 

Дистанційна освіта має ряд переваг та недоліків. Переваги: доступність, можливість 

здійснення навчального процесу у будь-який час, демократичність у співпраці викладача та 

студента, комплексний підхід у програмному забезпеченні, застосування провідних 

освітніх технологій, індивідуальність процесу навчання, гнучкість [2]. Основними 

недоліками такого навчання – не відповідає рівню аналогічних форм навчання у світі, 

відсутня глобальна розроблена система, подолання психологічної ізольованості, проблема 

ефективного керування навчальною діяльністю здобувачів освіти та ефективного 

зворотного зв’язку, їх психологічної непідготовленості до самостійної роботи [3]. 

Лабораторне заняття – форма навчального заняття, за якої учень під керівництвом 

вчителя особисто проводить природничі або імітаційні експерименти чи досліди з метою 

підтвердження окремих теоретичних положень біології [4: 44].  

За дистанційної форми навчання складно на високому рівні та ефективно організувати 

та провести лабораторні роботи з біології. Саме тому організація уроків біології з 

проведенням лабораторних робіт це виклик для майстерності вчителя-предметника. 

Плануючи і проводячи лабораторні заняття дистанційно, необхідно максимально точно 

продумати те, що в можливостях учня здійснити самостійно в домашніх умовах. Кожне 

лабораторне заняття має бути ретельно продумане та підготовлене. Вчитель заздалегідь має 

розробити необхідний методичний матеріал.  

Ефективним у проведенні лабораторних занять під час дистанційного навчання є 

демонстрування фрагментів відео-уроків. Однак вони звісно не замінять того рівня умінь, 

навичок та досвіду, яких учень набуває під час виконання лабораторних робіт на уроках у 

школі власними руками. 

В останній час для забезпечення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання 

є багато різних спеціально створених навчальних онлайн-платформ, зокрема, Moodle, 
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Google Classroom, Zoom, ClassDojo, LearningApps.org. та багато інших. Окрім того, щоб 

ефективно навчати біології в умовах дистанційного навчання, вчитель може створювати 

свої веб-ресурси та застосовувати інші на власний розсуд [5]. Однак ці ресурси, в першу 

чергу, дозволяють організувати освітній процес з біології щодо викладання нового 

матеріалу (уроки засвоєння нових знань, комбіновані уроки), контролю та перевірки рівня 

навчальних досягнень учнів, виконання різноманітних тренувальних вправ. Якщо мова йде 

про зазначені в навчальних програмах з біології демонстрування, то їх також можна 

дистанційно організувати та показати учням.  

Однак використання різних інтернет-платформ для проведення лабораторних робіт з 

біології обмежене, оскільки виконання учнями біологічних досліджень потребує 

відповідних матеріалів, обладнання, реактивів, посуду тощо.  

Щоб ефективно організувати та провести лабораторні роботи з біології дистанційно, 

вчитель передусім визначити ті роботи, які б учні мали змогу самостійно провести в 

домашніх умовах, ураховуючи наявні в них матеріали та обладнання. Наприклад, 

проведення цитологічних та гістологічних лабораторних робіт дистанційно неможливе, 

оскільки вимагає наявності, в першу чергу, мікроскопу, а проведення лабораторних робіт 

по темі «Вегетативне розмноження рослин» цілком можна організувати дистанційно. Для 

того, щоб це здійснити вчитель має заздалегідь продумати хід робіт, інструкції до їх 

виконання, попередити учнів про необхідні засоби (матеріали, обладнання), наголосити на 

необхідності дотримуватися правил безпеки життєдіяльності, змотивувати учнів на 

самостійне домашнє виконання досліджень.  

Окрім того, якщо мова йде, наприклад, про розмноження листковими та стебловими 

живцями, то учитель за кілька тижнів до уроку має попередити про це учнів, надати їм 

інструкцію щодо закладання цього досліду та ходу спостережень за перебігом процесу 

укорінення живців, спроектувати можливі результати, оголосити критерії оцінювання. 

Отже, організувати проведення лабораторних робіт на уроках біології дистанційно 

дуже складно, а заміна їх демонстраціями, навіть з використанням якісних відео, не 

замінить виконання лабораторних досліджень у кабінеті біології, яке дозволяє сформувати 

в учнів саме практичні вміння та навички. 
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Секція 3 

Особливості методичного забезпечення навчання у профільній та вищій  
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Становлення Нової української школи вимагає перегляду змісту, форм, методів і 

технологій навчання учнів в умовах інноваційного освітнього простору. Особливо це 

стосується викладання природничих предметів, адже з 2018 року в 10-11 класах 

впроваджується експериментальний інтегрований курс «Природничі науки» [3], 

спрямований на формування природничої компетентності. 

Однією з провідних технологій, яка забезпечує реалізацію цього завдання, є проєктна 

технологія, яку традиційно називають методом проєктів.  

Основні ознаки проєктної технології розкрито в публікаціях таких учених, як 

О. Зосименко, О. Коберник, Є. Полат, О. Слободяник, Н. Шиян та ін. Особливості 

застосування проєктів у навчанні фізики вивчали Б. Грудинін, М. Головко, Н. Поліхун, 

О. Слободяник, В. Шарко, хімії – І. Букрєєва, Н. Загнибіда, Ю. Момот, біології – 

М. Білянська, Н. Грицай, Т. Коршевнюк, Л. Міронець, Л. Сахнюк та ін. 

Мета статті: розкрити особливості використання проєктної технології у навчанні 

учнів природничих наук у старшій школі. 

Основоположником методу проєктів вважають Дж. Дьюї та його послідовників 

В. Х. Кілпатрика та Е. Коллінгса.  

Розквіт методу проєктів відбувався в 20–30-х роках ХХ століття, що висвітлено в 

наукових розвідках таких українських і зарубіжних учених, як Є. Коваленко, О. Пометун, 

В. Стернберг, О. Сухомлинська, Є. Янжул та ін. Проте потім цей метод був заборонений і 

забутий, а повернувся він у шкільну практику лише в 90-х роках ХХ століття. 

Попри те, що історично більш уживаним є термін «метод проєктів», на наше 

переконання, більш правильно його називати проєктною технологією, оскільки охоплює в 

собі низку методів навчання. Таку думку поділяють В. Беспалько, О. Коберник, Є. Полат, 

О. Пєхота, А. Сіденко, В. Сластьонін, Н. Шиян та ін., які теж вважають метод проєктів 

педагогічною технологією.  

Проєкт завжди має практичну спрямованість і орієнтований на всебічне розв’язання 

певної проблеми, вироблення якогось продукту. Надзвичайно актуальними є міжпредметні 

проєкти, які дають змогу дослідити об’єкт вивчення з усіх можливих боків. Особливо це 

стосується проєктів з природничих наук. Варто констатувати, що навчальні проекти за 

своєю сутністю є міжпредметними, оскільки робота над проєктом передбачає застосування 

знань з інших галузей і показує зв’язок з реальним життям. 

Е. Коллінгс розробив таку класифікацію навчальних проєктів: проєкти-розповіді, 

проєкти ігор, екскурсійні проєкти, конструктивні проєкти [2]. 

У навчальних програмах з біології, хімії та фізики для закладів загальної середньої 

освіти (2017) передбачено низку навчальних проєктів, які учні мають виконати. До них 

також належать дослідницькі проєкти міжпредметного змісту, зокрема навчальні проекти 

здоров’язбережувального та екологічного спрямування. З огляду на це майбутні вчителі 

біології, фізики та хімії мають бути добре підготовлені до організації проєктної діяльності 

школярів. 
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У результаті теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури встановлено, що 

станом на сьогодні в теорії і практиці навчання природничих наук використання проєктної 

технології під час професійної підготовки майбутніх учителів переосмислюється та 

вдосконалюється. 

Проєктна технологія ефективно застосовується за таких умов: постановки важливої в 

дослідницькому аспекті проблеми, яка вимагає інтегрованих знань з різних галузей, 

творчого пошуку для її розв’язання; вагоме теоретичне і практичне значення запланованих 

результатів; організації самостійної діяльності; чіткого поетапного виконання проєкту; 

активного застосування дослідницьких методів [4, с. 68].  

Однією із сильних сторін виконання проєкту є те, що він забезпечує тісний 

взаємозв’язок теорії та практики, формує уміння планувати свою діяльність, аналізувати, 

порівнювати, систематизувати та узагальнювати.  

Н. Пахомова акцентує, що в процесі групової проєктної діяльності учні передусім 

навчаються висловлювати власну думку, відстоювати свої погляди, уважно слухати інших, 

приходити до компромісу, не сперечатися, якщо власна думка відрізняється від поглядів 

інших, узгоджувати з іншими, що необхідно робити [5].  

Дослідниця С. Генкал зазначає, що використання проєктної технології забезпечує 

активізацію пізнавальної діяльності учнів, що позитивно впливає на розвиток креативного 

мислення, формування дослідницьких умінь, підвищення рівня самостійності, розвиток 

пізнавальних інтересів, сприяє прогресу в освітній діяльності [1].  

У науковій літературі визначають такі ознаки проєктної технології: спрямованість на 

діяльність; командна робота; здатність самоорганізуватися; ситуативність та варіативність; 

зв'язок із реальним життям; врахування попередніх досягнень та досвіду; міжпредметність; 

спрямованість на певний продукт, результат.  

У результаті теоретичного аналізу наукових джерел з’ясовано, що використання 

проєктів в освітньому процесі охоплює певні етапи його втілення:  

- підготовчий етап (визначення учасників та формулювання теми проєкту, встановлення 

мети і форми кінцевого продукту проєктної діяльності, окреслення основних напрямів 

проєкту);  

- навчально-пізнавальний етап (пошук інформації з теми проєкту, її аналіз та обробка);  

- підсумковий етап (підготовка до представлення кінцевого продукту діяльності, 

презентація цього продукту, оцінювання всіх учасників проєктної діяльності) [1-5].  

В окремих наукових розвідках визначено п’ять етапів виконання проєкту: перший – 

пошук ідеї для проєкту, формулювання теми, визначення мети і завдань, основних проблем 

дослідження; другий – планування проєктної діяльності; третій – виконання проєкту; 

четвертий – захист проєкту; п’ятий – рефлексія оцінювання проєкту, рефлексія.  

Проєкти можуть бути індивідуальними та груповими. Якщо виконується груповий 

проєкт, то необхідно сформувати мікрогрупи та розподілити ролі її учасникам, визначити 

завдання відповідно до індивідуальних інтересів та можливостей. 

Зокрема, Н. Шиян пропонує такий розподіл обов’язків:  

1. Адміністратор проєкту – загальне керівництво проєкту та зв’язок із викладачем.  

2. Генератор ідей – пропонує концепцію, креативні ідеї та пропозиції 

3. Дизайнер – загальне оформлення проєкту.  

4. Технолог – розроблення технології виконання проєкту та її опис. 

5. Фахівці з виконання конкретних напрямів діяльності (математична обробка даних, 

комп’ютерний набір) [6].  

Завершальним етапом є розроблення індивідуального проєкту, який є засобом 

самореалізації, виявлення індивідуального характеру, власного досвіду, особистісних 

цінностей і смислів. 

Висновки. Отже, застосування проєктної технології у навчанні учнів природничих 

наук у старшій школі має суттєві переваги порівняно з іншими технологіями навчання:  

- активізує самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову);  
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- вдосконалює уміння орієнтуватися в інформаційному просторі, обирати потрібну 

інформацію з різноманітних (часто – альтернативних) джерел;  

- дає змогу здобувачам обмінюватися між собою власними ідеями й досвідом діяльності; 

- стимулює дослідницьку діяльність школярів;  

- забезпечує індивідуалізацію навчання, реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії;  

- розвиває критичне та креативне мислення учнів;  

- передбачає реальний кінцевий результат – продукт (мультимедійні презентації, розробки, 

буклети, дидактичний матеріал та ін.);  

- стимулює до використання під час виконання проєкту сучасних інформаційних 

технологій, всесвітньої мережі Інтернет;  

- забезпечує розвиток комунікативних, практичних та експериментальних умінь і навичок;  

- підвищує якість освіти шляхом поглиблення та розширення знань з певної теми, 

застосування отриманих знань на практиці.  

Таким чином, можна стверджувати, що впровадження проєктної технології у навчанні 

учнів природничих наук у старшій школі дає змогу їм не лише засвоїти нові знання, 

усвідомити міжпредметні зв’язки в природничій освіті, вдосконалити проєктувальні 

уміння, а й навчитися виконувати міжпредметні навчальні проєкти.  
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На сьогодні проблема креативності у педагогічній науці займає важливе положення, 

оскільки із сучасного покоління хочеться виховати творчих особистостей. На теперішній 

час, коли ми все більше стаємо залежними від інноваційних технологій, і наука 

розвивається швидкими темпами, традиційні методики викладання у школах без 

креативного підходу не зможуть підготовити випускників закладів загальної середньої 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0863729-18#Text
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освіти до виконання професійних завдань, де потрібно використовувати нестандартні 

підходи. 

Пріоритетним завданням хорошого вчителя є розкриття творчого потенціалу кожної 

дитини для того, щоб ефективно взаємодіяти в суспільстві. Саме тому найбільшої 

актуальності набуває розвиток креативності як можливості формування у нинішнього 

покоління творчого мислення, розвитку свого досвіду у процесі навчання. 

Мета статті – розкриття сутності поняття креативність, її значення в сучасній освіті. 

Термін «креативність» походить від латинського create, що означає «творити», і у 

педагогіці та психології набув поширення у 60-ті роки XX століття.  

Чималий внесок у дослідження цього поняття зробили вітчизняні та зарубіжні вчені 

такі, як В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Козленко, О. Лук, А. Маслоу, О. Матюшкін, 

В. Пєтухов, Е. Торенс, К. Тошина, М. Лещенко, В. Франкл, Е. Фром та ін. [1, с. 215]. 

Формувати креативність потрібно з ранніх етапів розвитку особистості. 

Багато авторів тлумачать спроможність до творчості по-різному. Проте загальним 

розумінням поняття є те, що здатність до творчості базується на побудові чогось нового, 

креативного. Критерієм творчості в цьому випадку є не якість результату, а процеси, які 

спонукають до творчої продуктивності. Саме це і називається креативністю (Е. Фром) [2, 

с. 2]. 

Вчені як Д. Богоявленська, Е. Боно, Л. Виготський, В. Давидов, В. Кузін, 

П. Пономарьов, Д. Ельконін та інші активно займалися вивченням творчої діяльності. 

Передусім, у працях М. Зіновіної, І. Медакової, Н. Пейсахова, А. Єсаулова та ін. 

зазначається те, що високий рівень цілісного творчого мислення в процесі професійної 

підготовки переважно залежить від рівня творчого мислення, яке сформувалося на ранніх 

етапах розвитку особистості. Це перш за все здатність до аналізу, синтезу, порівнянню, 

критичності мислення, вміння прогнозувати, продукувати нові ідеї та вирішувати їх у 

образно-графічній формі. 

Як уже було зазначено, креативність варто починати формувати ще на ранніх етапах 

розвитку особистості, тому потрібно звернути увагу на підготовку майбутніх учителів та 

вихователів до збільшення креативного потенціалу ще з раннього віку [3, с. 16]. 

Саме поняття креативність – це творчі здібності індивіда, які характеризуються 

спроможністю до створення принципово нових ідей, що входить в структуру обдарованості. 

На думку П. Торренса, креативність охоплює підвищену чутливість до дефіциту або 

суперечності знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на основі висунення 

гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення [4]. 

Під час освітнього процесу у школярів в процесі творчої діяльності активізується 

механізм особистісної активності. Змістом творчої діяльності є створення нового 

об’єктивного або суб’єктивного продукту, який раніше ще не проявлявся. Саме тому 

основною характеристикою і передумовою креативності є активність школярів. 

За висловлюваннями Е. Воронцової, дитина опановує необхідні способи орієнтації у 

навколишньому світі у процесі розвитку. Їх формуванню сприяє спілкування, вільна гра, 

навчальна та трудова діяльність. Наприклад, під час творчих ігор дитина не ущільнює себе 

знаннями, заборонами, має право реалізувати свій задум та висловлювати свої ідеї. Це 

сприяє тому, що дитина навчається бачити не тільки стандартні способи виконання [5, с. 15-

17]. 

Творчі здібності у дорослої людини проявляються тільки тоді, коли в цьому виникає 

потреба: «Без бажання творити, людину практично неможливо спонукати до творчості» [6, 

с. 31]. 

На ефективність виконання будь-якої діяльності у творчому стилі її виконання 

безумовно впливають творчі здібності. Від їх наявності залежить успішність реалізації 

конкретних видів діяльності. 

Для визначення рівня креативності застосовуються різноманітні тести, 

опитувальники, аналіз результативності діяльності. З метою покращення розвитку творчого 



86 
 

мислення в освітньому процесі використовують навчальні ситуації, які заохочують учнів 

для виникнення великої кількості питань. Отже, здатність створювати феноменальні ідеї, 

відходити від традиційних методів мислення, моментально вирішувати проблемні ситуації 

і є креативністю. 

Під час змін, які відбуваються у нашому світі, виникає потреба у нових знаннях. Це 

сприяло утворенню нового виду освіти – інноваційної. У закладах загальної середньої 

освіти використання «нових інформаційних технологій» сприяє комплексному 

перетворенню умов для навчання школярів, активної творчої діяльності, застосуванню 

інформаційних технологій. Великі можливості комп’ютера сприяють ефективній праці між 

учителем і учнем. Спільна робота щодо створення презентацій, робота з Інтернет-

ресурсами дає змогу піднести навчання на хороший рівень, розвивати в учнів творчі 

здібності, збільшити пізнавальну активність, зацікавленість. Така співпраця полегшить 

адаптацію випускників шкіл до життя в сучасному інформаційному світі. 

Отже, поняття креативність завжди привертало увагу не тільки вітчизняних та 

зарубіжних учених. Воно має особливу увагу і тепер, оскільки креативність зараз настільки 

ж важлива в освіті, як і грамотність. Можна по-різному тлумачити це поняття, та в 

основному ми його розуміємо як щось оригінальне, творче. Якщо ми будемо закладати цю 

особливість нашому майбутньому поколінню, то отримаємо хороший результат в 

освітньому процесі. Наш світ потребує зараз сильних творчих особистостей. 
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Трансформація та переосмислення принципів гуманізму наприкінці 60-х рр. XX ст. 

призвели до появи нової течії у філософсько-етичній думці, нового міждисциплінарного 

наукового напряму – біоетики. Науково-технічна революція XX ст. істотно змінила 

уявлення про природу людини та особливості її існування. Головні закономірності 
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життєдіяльності людини, її життя, смерть і репродукція, стали пріоритетними практичними 

проблемами в розвитку біології та медицини [1, 2]. 

Мета нашого дослідження полягає у визначенні сутності біоетики та її сучасної 

диференціації, систематизації підходів до нормативно-правового регулювання біоетики в 

Україні, а також в обґрунтуванні змісту біоетики як навчальної дисципліни 

загальноосвітньої школи та для студентів-медиків, ветеринарів та біологів. 

Однією з найактуальніших проблем сьогодення є гармонізація проблем, що 

виникають на перетині принципово різних за природою та призначенням біологічної науки 

та етики. Саме термін "світогляд" відноситься до області філософії і означає ставлення 

людини до навколишнього світу. 

Протягом багатьох століть панувала думка про те, що тільки людина представляє 

цінність як жива істота і має право використовувати довільно будь-які об'єкти живої і 

неживої природи. Цей тип світогляду отримав назву антропоцентризму (від грецького слова 

"антропосе" – людина). [5]. 

Проте, протест кращої частини людства проти жорстокого ставлення до тварин, 

розвиток етичної філософської думки, особливо в кінці XIX і в XX ст., привели людство до 

необхідності переглянути свої погляди щодо відношення до тварин, поставити під сумнів 

однобічність своєї етики і виробити більш гуманний справедливий свій статус в 

навколишньому світі 

Справжню глибину біоетична думка набула тільки в XX столітті, коли етика 

ставлення до тварин була сформульована як філософська концепція, як частина сучасного 

світогляду. Обґрунтування необхідності етичного ставлення до тварин дав великий 

гуманіст нашої епохи доктор Альберт Швейцер (1875-1965 рр.). Він побудував струнку 

етико-філософську систему - універсальну етику, згідно з якою етичне ставлення до тварин 

довершувало борг людини перед навколишнім світом. Швейцер говорив: "Помилкою всіх 

існуючих етик була думка про те, що треба розглядати ставлення людини до людини, коли 

в дійсності мова йде про те, як ставиться людина до всього, що її оточує". За А. Швейцером, 

«етика є безмежною відповідальністю за все живе» [8].  

Сучасна біоетика покликана вирішувати етичні питання, що стосуються медицини, 

наук про життя і пов’язаних з ними технологій. При цьому повинен враховуватися увесь 

комплекс соціальних, правових і екологічних аспектів. Світова наукова спільнота і 

міжнародні організації, такі як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, Рада Європи надають велике 

значення цій проблемі, відносять її до пріоритетних. Процес гуманізації сучасної науки, що 

відбувається останнім часом, не може здійснюватися без розвитку етичних принципів. 

Розробка та застосування багатьох новітніх біотехнологій, які включають методи генної 

терапії, клонування, використання стовбурових клітин, пересадку органів тканин, та 

непередбачуваність їх наслідків вимагають належної уваги з точки зору біоетики. Останнім 

часом виникло ще немало нових проблем, вирішення яких тісно пов’язане з біоетикою. 

Найбільш актуальними з них є розробка та поширення нанотехнологій і наноматеріалів. 

Відтак. розвиток технології, розкрадання природних багатств, знищення тварин і 

рослинності, забруднення навколишнього середовища привело до виснаження природних 

ресурсів і поставило людство перед глобальною екологічною кризою. Для людства стало 

очевидно, що необхідні нові світоглядні орієнтири, які б не протиставляли людину природі. 

Напрям етичності поведінки людини по відношенню до тварин, деякі зарубіжні 

автори називають "біологічною біоетикою". Інший напрямок біоетики - етика відносин до 

людських істот; в цьому плані біоетика змикається з медичною етикою - деонтологією. 

Медична біоетика стосується питань біотехнології, генної інженерії, ставлення до 

пацієнтів; в першу чергу, до безпорадних, до дітей, коли люди стають матеріалом для 

спостережень, експериментів.  

В Україні триває процес гуманізації освіти. Саме тому, важливість і актуальність 

проблем біоетики стимулювали перегляд програм системи освіти. Згідно резолюції 

IV Національного конгресу з біоетики (м. Київ, вересень 2010 р.) та Міністерства охорони 
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здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, для студентів вищих медичних 

навчальних закладів і біологічних факультетів університетів впроваджено програму 

навчального курсу “Основи біобезпеки та біоетики” [1]. 

Етична людина не може залишатися байдужим до страждань іншого, навіть якщо цей 

інший - тварина. Етика ставлення до людей і етика ставлення до тварин - біоетика - мають 

одну і ту ж психічну основу – здатність спільного переживання. Тому виховання у дітей 

доброго відношення до тварин формує у них такі соціально важливі якості, як чуйність, 

доброта. 

Моральне виховання дитини полягає в тому, що їй постійно нагадують про інтереси 

інших; коли в основу виховання покладено не просто етика, а універсальна етика, дитині 

нагадують, що і тварини мають потреби.. Універсальна етика розширила рамки філософії і 

доповнила коло осіб, по відношенню до яких людина має відчувати відповідальність; і 

біоетичне виховання – це найбільш повне і логічне рішення задач виховання, це 

формування гармонійно розвиненої особистості, що керується в своїх діях не просто 

традиціями, не антропоцентричною мораллю, виправдовує погані методи благородними 

цілями, але оцінює потреби кожної живої істоти по справедливості і враховує їх у своїй 

діяльності. Під час біоетичного виховання усувається та ущербність світорозуміння, яку 

Швейцер називав грою на роялі, коли не можна торкатися певних клавіш – ці клавіші 

представляли собою ті області діяльності людини, які не витримували критики з точки зору 

етики. Тобто, ставлення людини до тварин. Завдання морального виховання – формування 

етичної людини.  

Зараз стає очевидним, що взаємовідношення людини з навколишнім світом повинні 

відповідати принципам універсальної етики Швейцера – людина повинна поважати все 

живе. Це принцип біоцентризму, і в разі формування у дитини біоцентричного світогляду, 

виграє і суспільство: біоцентричний світогляд передбачає повагу до інтересів всього 

живого, і людей, і тварин. 

Питання біоетики також включені і в шкільні програми і в програми спеціальних і 

вищих навчальних закладів. Дисципліна відноситься до соціально-гуманітарного циклу, 

введена в навчальні плани підготовки магістрів та спеціалістів багатьох класичних 

університетів та сприяє формуванню соціально-особистісних, загальнонаукових та 

загально професійних компетентностей [10]. 

Етичне ставлення до тварин формується у дитини й в школі. Зараз підготовлений 

новий підручник для школи "Біоетика в школі", який повинен використовуватися на уроках 

природознавства і уроках біології. 

Розглядаючи методику формування етичного ставлення учнів до навколишнього світу 

на уроках природознавства та біології, можна виокремити такі три принципи. 

Принцип перший. Формування етичного відношення дитини до оточуючих 

відбувається через вплив на емоції дитини – "шлях через серце". Вибір цього шляху 

диктується віковими особливостями учнів, які гостріше сприймають емоційну інформацію, 

ніж раціональну; хоча в кожному випадку емоції і підкріплюються раціональними 

аргументами. Але останні не повинні стати основою цієї програми навчання. Особливо слід 

уникати посилань на "користь" тварини. Такого роду мотиви не мають відношення до етики 

взаємовідношень людини і тварини. Позитивні емоції у дитини можуть бути сформовані, 

якщо розкрити перед ним самостійну цінність тварини, його здатність відчувати біль і 

радість, здатність думати; якщо вказати на красу тварини, високу організацію його 

поведінки, складність емоцій і розумової діяльності. 

Принцип другий. Принцип дії на емоції дитини і підлітка диктує необхідність 

використання також принципу активності, тобто, особистій зацікавленості в долі тварини, 

особистої участі в долі тварини, в різних формах; збір інформації про неї, діяльність, що 

приносить користь тварині, дискусії, що стосуються питанню ставлення до тварини. Учні в 

класі і при виконанні позакласних робіт обговорюють проблеми, пов'язані з життям тварин, 
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допомагають тваринам, спостерігають за ними, читають про них, пишуть твори, малюють 

тварин, грають в рольові ігри, уявляють себе на місці тварини. 

Принцип третій. Формування етичної особистості вихователя. Найважливішим 

фактором виховання при здійсненні даної програми стає особистість учителя. Тільки його 

щира зацікавленість в темі, добре відношення до тварин переконають дітей в серйозності 

того, що він розповідає. Формальний підхід до здійснення програми етичного вихованням 

призводить до марної втрати часу. 

Учитель біології в старшій школі покликаний формувати в учнів нове ставлення до 

навколишнього світу, вчити їх не просто предмету, фактам про різні види тварин, а 

формувати позитивні емоції, нове філософське відношення до навколишнього світу за 

допомогою біоетичного світогляду. Нові вимоги до викладання біології потребують не 

стільки в інших підручниках, скільки в методиці ведення занять, в атмосфері, створеної 

навколо фактів учителем, в новій особистості вчителя. Тому підготовка вчителів для 

викладання курсу біоетики при проходженні біології складає не тільки освоєння нового 

підходу до викладу матеріалу, але найважливішим моментом є формування позитивного 

ставлення самого вчителя до предмета біоетики. 

Підручники для середньої і вищої шкіл з біоетики покликані виховувати в учнів і 

студентів повагу до життя – до тварин, до природного середовища, до людини. Така 

послідовність враховує вікові особливості дітей, коли дитині легше проявити співчуття до 

тварини, як до слабкого. 

Завдання курсу біоетики для ЗВО – не тільки ознайомити студентів з сучасними 

етико-філософськими концепціями, що стосуються місця і ролі людини в природі, але і 

сприяти формуванню у молодого покоління етичного ставлення до навколишнього світу 

живого. Це допоможе створити умови для перетворення сучасного суспільства в 

суспільство без насильства, взаємини в якому спираються на моральні принципи. Інше 

завдання курсу – за допомогою зміни менталітету молодого покоління сприятиме 

збереженню цивілізації і життя на планеті, яка є єдиним середовищем проживання людини 

та інших істот [10]. 

Для студентів-біологів у Рівненському державному гуманітарному університеті на 

психолого-природничому факультеті здійснюється викладання дисципліни “Основи 

біобезпеки та біоетики”, яка запроваджена в навчальний план у 2010 р. 

Мета і завдання навчальної дисципліни "Основи біобезпеки та біоетики" надати 

студентам знання про сучасне розуміння феномену біоетики, специфіку і етапи історичного 

розуміння біоетики в західній і вітчизняній традиції, створити основу для виховання у 

студентів людської гідності у відповідності їх ставленням до живого. Ознайомити із 

наявними біоетичними концепціями, які розкривають особливості змін парадигмального 

характеру в сучасній біології і взагалі в постнекласичній науці. Теоретичні основи курсу 

тісно пов’язані із низкою медико-біологічних та суспільно-політичних наук, а саме: 

теоретичних основ біотехнології, молекулярної біології та генетики, мікробіології, 

вірусології, філософії, соціології, основ права тощо. 

Після вивчення курсу студенти повинні вміти: застосовувати набуті знання при аналізі 

світоглядно-методологічних проблем сучасного природознавства, формувати та 

обґрунтовувати власну позицію щодо актуальних проблем сьогодення, оцінювати 

потенційні ризики для здоров’я людини та природного навколишнього середовища, що 

пов’язані зі створенням, випробуванням, транспортуванням і використанням генетично 

модифікованих організмів; використовувати сучасну нормативно-правову базу України 

щодо державної системи біобезпеки для ведення розробок у сфері біотехнології, а також 

для використання генетично модифікованих організмів у промисловості, сільському 

господарстві тощо; використовувати сучасну нормативно-правову базу України щодо 

державної системи біобезпеки [7]. 

Особливо важливим є розвиток біоетичного мислення у студентів ветеринарних і 

біологічних факультетів ЗВО, яким належить працювати з тваринами та викладати 
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біологію. Новий термін – ветеринарна біоетика – принципи етичного ставлення до тварин 

ветеринарного фахівця. Система підготовки ветеринарних фахівців за кордоном давно 

спрямована на випуск ветлікарів, пройнятих важливістю надання допомоги тварині. У 

сільськогосподарських закладах вищої освіти підготовка ветеринарних лікарів повинна 

допомогти майбутнім фахівцям орієнтуватися в їх роботі на потреби тварини, бачити в них 

істоти, що мають самостійну цінність, а не просто знаряддя задоволення потреб людини. У 

центрі уваги ветеринарного лікаря повинно залишатися тварина. 

Система підготовки біологів також повинна дозволяти виховувати у майбутніх 

педагогів і дослідників повагу до будь-якого життя, розуміння тваринного і співчуття до 

нього. Хоча ставлення людства в цілому до тварин багато в чому не відповідає принципам 

етики та біоетики, кожен внесок у зміцнення біоетичних поглядів наближає час їх повної 

перемоги. Саме ветеринарні спеціалісти і біологи повинні показувати шлях до гуманізації 

відносин людини і тварин. 

Школа має значні потенційні можливості та перспективи цілісного вивчення живих 

систем, що спрямовує на формування в учнів біоетичних знань. Уроки біології не повинні 

мати лише інформаційний зміст. Інтеграція між біологічним змістом та етичним 

вихованням має використовуватися в повній мірі. Біологічний матеріал повинен 

викладатися на підставі загальних законів природи, між ними та життям учнів обов’язково 

мають проводитися паралелі. Вчителі, усвідомлюючи необхідність такої інтеграції 

відчувають необхідність доповнювати зміст освіти новими досягненнями науки, які 

включають людину в сферу пізнання. 

Однак на сьогодні проблеми інтеграції знань школярів та морально-етичного 

виховання вивчаються, як правило, як окремі об’єкти дослідження. Тому необхідним є 

пошук таких педагогічних умов, які забезпечать формування світогляду випускника, який 

би відповідав сучасним знанням про наукову картину світу. До таких умов ми відносимо: 

інтеграцію фундаментальних та етичних знань у процесі профільного навчання біології; 

наступність формування біоетичних знань від початкової до старшої школи; надання 

навчальному матеріалу особистісного ціннісного значення для школяра; забезпечення 

постійного саморозвитку та самовиховання вчителя. 

Кожен науковець, педагог, як член суспільства, має виконувати не тільки вимоги 

професійної етики, але й загальні моральні вимоги свого суспільства. Особливості моралі 

педагога полягають у тому, що його знання, професіоналізм та вміння повинні зростати зі 

свободою його волі. А свобода волі вимагає культури, гуманності, самодисципліни, 

скромності та сумлінного виконання своїх обов’язків з виховання молодої зміни, бо саме 

моральність породжує моральність. Свобода має виявлятися в стійкості до згубних впливів 

споживацької моралі, нігілізму та занепаду, розпусти, проявів агресивності тощо.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку ми вбачаємо в необхідній 

розробці методичної системи формування біоетичних знань школярів та студентів в процесі 

вивчення біоетики та чітке конструювання навчально-методичного забезпечення. Це 

сприятиме активізації самовиховання, задоволенню потреби школярів у вільному розвитку 

та вихованню компетентнісно-зорієнтованої людини, здатної пристосовуватись до життя у 

мінливому інформаційному світі 

Саме тому величезна необхідність в біоетиці, яка будучи відкритою для розвитку і 

поглиблення наукових знань з біології і медицини, досягнень технічних та соціально 

орієнтованих наук, має залишитися вірною моральним засадам, які спрямовані на 

збереження гідності людини і її розвитку. 
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ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКЛАДАННІ  

ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
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дисциплін 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  

 

Сучасні досягнення в галузі медико-біологічних досліджень нерозривно пов’язані з 

покращенням здоров’я не тільки людини, але й рослин і тварин. На сьогоднішній день 

використовуються досконалі і високоякісні медико-біологічні дослідження, що 

проводяться відповідально, надійно і безпечно і можуть покращити глобальну безпеку в 

галузі охорони здоров’я та сприяти економічному розвитку, науково обґрунтованій 

політиці, суспільній довірі та довірі до науки.  

Однак, на сьогоднішній день виникли величезні ризики, пов’язані із 

розповсюдженням вірусу CОVID-19, створенням ситуації пандемії світового масштабу і 

величезними викликами перед науковою спільнотою і медичною сферою зокрема в 

подоланні цієї загрози для життя і здоров’я людини. 

Що показала практика в дотриманні елементарних засобів біологічної безпеки, а 

простіше захисту від ураження вірусом і відношення людей до проблем біологічної безпеки 

зокрема? Зрозуміло, що кожна країна реагувала на цей виклик по своєму, відповідно до 

інформованості населення, економічного розвитку держави, правової відповідальності і 

контролю зі сторони державних інституцій. 

Аналіз ситуації в Україні показав, перш за все, необізнаність населення часто в 

елементарних питаннях біологічної безпеки і повного ігнорування навіть власної безпеки. 

У чому причина такого нігелізму у виконанні елементарних правил безпеки? На наш 

погляд, він криється в недостатній обізнаності людей, недосконалій системі біобезпекової 

освіти та елементарного забезпечення інформацією широких верств населення. 

В Україні з березня 2013 року розпочала свою діяльність «Українська асоціація з 

біологічної безпеки». Метою і завданням цієї організації є діяльність, спрямована на 

сприяння збільшенню рівня безпеки і біозахисту в Україні за рахунок зменшення ризиків 

виникнення навмисних чи ненавмисних загроз біологічного походження через формування 

світогляду безпечної діяльності вчених і промисловців, які мають відношення до питань 

біобезпеки та біозахисту України. В ряді регіонів України створено осередки цієї Асоціації 

(в тому числі в Черкаській області на базі Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького). Матеріали про Українську Асоціацію з біологічної безпеки 

можна знайти за таким посиланням: https://opendatabot.ua.  
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Згідно з рішенням РНБО України «Про біологічну безпеку України», введеного в дію 

Указом Президента України від 6/04/2009 №220, Національна Академія Наук України 

разом із Українською асоціацією біобезпеки за сприяння Міністерства оборони 

Великобританії з 2014 по 2017 рік було проведено серії семінарів з міжнародною участю 

«Підвищення обізнаності та освіти з біобезпеки та біозахисту в Україні». Метою цих 

семінарів було поширення знань з питань біобезпеки, біозахисту та біоетики, інформації 

про знання, методи та практики так званого «подвійного використання». Семінари були 

орієнтовані на фахівців – представників освітніх установ біологічного, медичного та 

аграрного профілю, а також на співробітників профільних міністерств та відомств, 

залучених до забезпечення біобезпеки країни. Семінари відбувались в рамках та за 

фінансової підтримки Партнерського проекту Р633 «Освіта та поширення знань в Україні 

між Міністерством оборони Великобританії, Українським науково-технологічним центром, 

Інститутом біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України та Українською 

асоціацією біобезпеки. Опубліковані матеріали цих семінарів можна знайти на 

відповідному сайті www.bsseducation.com.ua. Методичні матеріали були надані 

Університетом Бредфорда, Бредфорд, Велика Британія.  

З початку 2021 року діяльність проекту відновлена. Проводять тематичні вебінари з 

питань біологічної безпеки і розглядаються питання пов’язані з проблемами пандемії.  

Ми не ставили за мету зробити аналітичну статтю щодо суті проблем біобезпеки, 

понять біонебезпеки, біозахисту, ризиків з питань лабораторної безпеки тощо. Сьогоднішні 

виклики ставлять перед освітянами завдання: змінити підхід до викладання питань, що 

стосуються основ здоров’я людини підсиливши це викладання питаннями біобезпекового 

напрямку. Це ж стосується і викладання практично всіх розділів біології.  
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Самілик В. І., асистент кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін, 

кандидат педагогічних наук 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

 

Сільська школа за своїм призначенням займає важливе місце в системі освіти та 

суспільстві. Вона не тільки виконує освітні й виховні функції, а й відіграє позитивну роль 

у підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва, соціально-економічному 

розвитку села, зберігає генетичний та культурний потенціал українського етносу. 

Відповідно, актуалізується проблема підготовки вчителя саме для сільської школи.  

Як наголосила у своєму виступі Міністр освіти і науки України Л. Гриневич «Опорна 

школа в сільській місцевості має стати ядром громади та забезпечити якісну освіту для всіх 

українських дітей» [3]. Сільська малокомплектна школа – це особливий тип закладу освіти, 

оскільки її характерною особливістю є низька наповнюваність окремих класів, наявність 

класів-комплектів, викладання вчителем кількох предметів[1, 184]. 

Практика життя свідчить – вчителю малокомплектної школи доцільно мати 

багатопрофільну підготовку. При цьому підготовка повинна бути не предметно, а 

професійно спрямована (Пащенко В., Гриньова М.), і забезпечувати формування вмінь 

вирішувати професійні завдання майбутньої діяльності та виконувати певні педагогічні 

функції з позицій особистісно-зорієнтованої парадигми навчання [1, 21]. Для цього 

потрібно, щоб вищі педагогічні навчальні заклади готували майбутніх вчителів, до 

організації і якісного проведення гурткової роботи, факультативів, студій [1, 185]. А це 

висуває особливі вимоги до побудови навчально-виховного процесу, що підносить 

значення методики викладання спеціальних дисциплін. 

Важливо навчити майбутнього фахівця вчитися впродовж життя, щоб у разі 

необхідності він міг пристосуватися до конкретної ситуації, На наш погляд, у процесі 

http://www.bsseducation.com.ua/
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організації навчально-виховної діяльності важливо створити сприятливі умови для 

стимулювання особистої активності студентів і оптимізації професійно-практичної 

діяльності на основі засвоєних теоретичних знань. Найкращим підходом для реалізації 

поставленої мети вважається інтерактивне навчання. Зокрема, в курсі методики викладання 

біології студенти повинні самостійно опрацьовувати навчальний матеріал до початку 

заняття; лекції перетворюються на всебічне обговорення проблеми; практичне заняття – 

аналіз відеоуроків, творча індивідуальна або групова розробка фрагментів уроків різних 

типів, сценаріїв виховних годин, планів екскурсій, обговорення методичних проблем тощо. 

Рольові та ділові ігри, тренінги, проблемні ситуації, що реконструюють професійну 

діяльність, ставлять студента в активну позицію, стимулюють ініціативність та 

самостійність у ситуаціях вибору між різними мотивами, цінностями, ролями, позиціями. 

За допомогою рефлексії, переосмислення власних стереотипів ці методи призводять до 

творчої переробки ситуації, до саморозвитку особистості майбутнього вчителя [2]. 
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В умовах реформування освіти України сучасна освіта має стати стратегічною 

основою розвитку особистості. Вона повинна формувати і виховувати молоду людину 

нового покоління, здатну до саморозвитку, до опрацьовування різноманітної інформації, 

використання одержаних знань, що необхідні їй для подальшого життєвого і професійного 

вибору, які допоможуть орієнтуватися в сучасних реаліях, бути підготовленою до життя у 

XXI столітті.  

Аналітична хімія є однією з важливих дисциплін у системі природничої освіти. 

Знання, отримані студентами в процесі вивчення даного предмету, є теоретичною основою 

для вивчення профільних дисциплін на старших курсах. 

На зміну авторитарним методам навчання приходять нові: педагогіка 

співробітництва, спрямована на розвиток творчої особистості. Це також сприяє тому, що 

найголовнішим чинником успішності навчального процесу у ВНЗ стає зацікавленість та 

творча ініціатива студента. За таких умов формальні методи, форми та засоби навчання не 

можуть бути ефективними.  

Сучасні молоді фахівці природничих спеціальностей повинні бути підготовлені до 

вирішення нових професійних задач, що вимагають нестандартних творчих рішень і здатні 

до творчого саморозвитку. Перед навчальними закладами стоїть важливе завдання – 

створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу кожного студента і його 

самореалізації у навчально-виховному процесі. Тому, сьогодні особливо актуальним є 

необхідність розробки технології розвитку та формування творчого мислення студентів.  

Метою роботи є визначення і наукове обґрунтування умов підвищення ефективності 

формування творчого мислення студентів природничих спеціальностей засобами 

використання творчих експериментальних завдань на заняттях з аналітичної хімії. 

http://www.pedrada.com.ua/article/272-qqq-16-m11-25-11-2016-shcho-neobhdno-znati-pro-oporn-shkoli?ustp=W
http://www.pedrada.com.ua/article/272-qqq-16-m11-25-11-2016-shcho-neobhdno-znati-pro-oporn-shkoli?ustp=W


94 
 

Актуальним завданням для кожного викладача є впровадження творчих 

експериментальних завдань, використання окремих прийомів, методів на певних етапах 

заняття, так як навчання повинне будуватися таким чином, щоб усі студенти могли і хотіли 

вчитися. Отже, студент у ході заняття не є пасивним слухачем чи спостерігачем, а бере 

активну участь у процесі навчання. 

Формуванню творчого мислення студентів сприяє використання на заняттях з 

аналітичної хімії прийому “Коло ідей”, методу “Мікрофон” [3]. Наприклад, при проведенні 

експериментальних контрольних робіт з аналізу мінеральних добрив або безстружкового 

методу аналізу сплавів. Методи дозволяють залучити всіх учасників до дискусії. “Коло 

ідей” належить використовувати, коли відбувається обговорення питання або виступають 

доповідачі від малих груп. Метою методу є залучення всіх до обговорення поставленого 

питання. 

Цей метод є ефективним також під час вирішення гострих проблем. Попросіть 

студентів написати свою думку або ідею на аркуші паперу без імені. Викладач збирає усі 

відповіді і складає список зазначених у них ідей на дошці або починає дискусію, 

користуючись інформацією з карток. 

Щоб швидко включити студентів у діяльність, підвищити мотивацію до навчання, 

надати можливість удосконалювати вміння висловлювати власну думку, відпрацьовувати 

вміння говорити чітко і лаконічно, мислити, можна використовувати прийом “Незакінчені 

речення” [3].  

Цей прийом часто поєднують із «Мікрофоном». Він дає змогу ґрунтовніше працювати 

над формою висловлювання власних ідей, порівнювати їх з іншими. Робота за такою 

методикою дає присутнім можливість долати стереотипи, вільніше висловлюватися 

стосовно запропонованих тем, відпрацьовувати вміння говорити стисло, але по суті й 

переконливо.  

Наприклад, при вивченні теми: «Методи комплексометричного титрування. 

Комплексонометрія» [1] викладач формулює незакінчену тезу і пропонує студентам 

завершити її. Кожен наступний учасник обговорення має починати свій виступ із 

запропонованої формули. Учасники працюють із відкритими реченнями, наприклад: 

Комплексонометрія – це…; Комплексонами називаються сполуки…; В основі 

меркуриметричного методу аналізу лежить взаємодія …; У комплексонометрії 

використовують такі індикатори як…; ЕДТА розшифровується як…; Загальну твердість 

води характеризують молярною концентрацією речовини еквівалента … і … і виражають 

в…; Загальну твердість води виражають за формулою… . 

Використання кросвордів теж якісно впливає на процес навчання та рівень засвоєння 

навчального матеріалу. Можна використовувати стандартний кросворд, який передбачає 

відповіді на поставленні запитання, а можна студентам повідомити ключове слово і 

кількість літер у певних словах і поставити завдання встановити, що означають 

зашифровані слова. 

Студентам подобається працювати в групах. Під час групової роботи на занятті вони 

із пасивних учасників перетворюються на активних суб'єктів власного навчання, 

відтворюють засвоєні знання, пояснюють їх один одному, здійснюють перевірку, 

поповнюють словниковий запас новими термінами, ознайомлюються із новітніми 

досягненнями науки, заповнюють таблиці, пропонують власні проекти.  

Групова робота дає можливість для реалізації індивідуального підходу до навчання. 

Створюється атмосфера дружнього спілкування, творчості, відповідальності за доручену 

справу. 

Оскільки хімія являється експериментальною наукою, тому розвивати творче 

мислення у студентів доцільно на лабораторних та практичних заняттях [2]. Наприклад, 

підготовка до лабораторної роботи з теми: «Визначення твердості води» починається з 

перевірки домашнього завдання, за яким студенти повинні були знайти інформацію і 

використовуючи її виконати лабораторну роботу [2]. 
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Завдання для пошуку інформації: Які води поширені на Черкащині? Проаналізуйте 

їхній хімічний склад. Чому твердіть водопровідної води може відрізнятися від колодязної? 

Знайти СанПін по воді в м. Черкаси та інших містах. Які «лайфхаки» пропонує інтернет 

(YouTube) для пом’якшення води? Які «лайфхаки» пропонує інтернет (YouTube) для 

боротьби із наслідками використання жорсткої води?  

Роботу виконують студенти невеличкими групами. Розподілення по групах 

відбувається за допомогою жеребкування. Кожна група визначає твердість води того зразка, 

яку вони обрали. Для аналізу було взято водопровідну, бутильовану та воду з криниці. 

Зразки води шифрують за номерами. У кого який зразок невідомо, лише після виконання 

експерименту і творчого підходу студенти зможуть визначити склад дослідженої води та 

зробити висновок про досліджуваний зразок. 

Перед початком експерименту проводиться опитування. Це ефективний метод 

заохочення творчої активності студентів для швидкого генерування великої кількості ідей. 

Він спонукає студентів розвивати уяву і творчість, відверто висловлювати думки, 

знаходити кілька рішень конкретної проблеми. Приклади експериментальних завдань з 

теми: Експериментальне завдання 1. Спираючись на отримані дані, як Ви вважаєте у кого 

був який зразок? (Розшифровка зразків). Експериментальне завдання 2. Запропонуйте 

схему та обґрунтуйте обрання даного методу для усунення твердості води вашого зразка. 

Експериментальне завдання 3. Здійсніть практичним шляхом усунення твердості води. 

Експериментальне завдання 4. Виконайте повторний аналіз зразка і порівняйте чи вдалося 

Вам зменшити твердість води? Якщо так/ні поясніть чому? Експериментальне завдання 5. 

Запропонуйте метод зменшення твердості води в домашніх умовах [4]. 

Формування здібностей, що дозволяють студенту сприймати неочевидні асоціації, 

продукувати нестандартні ідеї й рішення проблем, цілком ймовірно є однією з актуальних 

й у той же час складних педагогічних завдань. Студенти, вирішуючи, як правило, типові 

завдання, звикають до того, що вже в умові відразу проглядається спосіб вирішення 

завдання. Також, для розвитку творчого мислення студентів на заняттях бажано 

організовувати індивідуальну, парну та групову роботу, застосовувати дослідницькі 

проекти, рольові ігри, експериментальні самостійні та групові роботи. 

Для ефективного навчального процесу з використанням творчих завдань з аналітичної 

хімії треба враховувати основні умови: мотивація пізнавальної діяльності студента, 

урахування вікових та індивідуальних особливостей студентів та співпрацю.  

Проведені результати перевірки показали, що рівень засвоєння хімічних знань та 

вмінь з використанням творчих експериментальних завдань вищий. Застосування на 

заняттях творчих експериментальних завдань у поєднанні з іншими формами навчальної 

діяльності допомагає не тільки кращому засвоєнню матеріалу, а й вчить студентів 

використовувати набуті знання й досвід, пов'язуючи їх з реальними життєвими ситуаціями. 

 

Література 

1. Мінаєва В. О. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / В. О. Мінаєва, Т. С. Нінова, Ю. А. Шафорост. – 

Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 456 с. 

2. Мінаєва В. О. Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз: Навчально-

методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. О. Мінаєва, Ю. А. 

Шафорост. – Черкаси : Вид. відділ ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – 166 c. 

3. Ратушняк С.П. Основи правознавства: підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

С.П. Ратушняк. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2017. – 272 с. 

4. Ярова А. С. Система творчих експериментальних завдань у курсі аналітичної хімії як 

засіб формування творчого мислення студентів-хіміків: магістерська робота студентки 

групи ХІ-м-13 / А. С. Ярова, наук. керівник Н. О. Чувасова. – Кривий Ріг, 2018. – 75 с. 

 



96 
 

УДК 373.5.016:57 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ІЗ МЕТОЮ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З БІОЛОГІЇ 

ЛЮДИНИ 

Шевченко М. Г., студент  

Шмиголь І. В., кандидат педагогічних наук  

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Стрімкий рівень інформатизації суспільства, швидкий розвиток науки і техніки 

висувають нові вимоги до сучасної системи освіти. Як зазначає Т. Чепурненко: «Важливим 

фактором, що визначає характер змін у системі освіти, є науково-технічний прогрес, який 

на певному етапі розвитку неможливий без комп'ютерних технологій. На сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства мультимедійні технології є не просто необхідними, 

але й звичними засобами. Оволодіння підростаючим поколінням навичками вільного 

користування засобами мультимедіа в побуті, починаючи ще з раннього дитинства, стає 

дедалі звичним [1]. Саме тому використання на уроках із різних шкільних предметів 

мультимедійних презентацій було та залишається актуальним. Особливо це стосується тих 

предметів, які потребують візуалізації, використання наочності тощо. Мультимедійні 

презентації учитель може використовувати під час проведення різних типів уроків та на 

різних їх етапах, а також при організації самостійної діяльності учнів. Окрім того, учитель 

на уроці може демонструвати як самостійно розроблені мультимедійні презентації, так 

надавати можливість учням самим їх розробити та презентувати. Залучення учнів до 

розробки презентацій з певних тем чи окремих положень, на нашу думку, дозволить 

вчителеві підвищити рівень навчальної мотивації учнів, активізувати їх пізнавальну 

активність, розвинути навички самоосвіти, сформувати особистісні риси тощо 

Наскільки ефективним буде використання мультимедійних презентацій при 

організації освітнього процесу в школі, в першу чергу, залежить від самого вчителя, від 

його майстерності, здатності самому зробити та продемонструвати презентацію чи 

організувати відповідну діяльність учнів, вміння вчителя вдало поєднувати можливі шляхи 

та технології використання мультимедійних презентацій на уроках та в позаурочний час 

тощо. 

З метою з’ясування впливу використання мультимедійних презентацій на 

ефективність освітнього процесу з біології людини, було проведено аналіз успішності учнів 

8 класу до та після проведення серії уроків з використанням мультимедійних презентацій. 

Презентації було розроблено з різних тем курсу «Біологія людини» та адаптовано до різних 

типів уроків. Наприклад, на уроках засвоєння нових знань вчитель для викладання нового 

матеріалу використовував власні презентації, провідною метою яких було унаочнення того, 

що пояснював вчитель, наведення конкретних прикладів тощо. На інших типах уроків, 

відповідно зі зміною мети уроку в цілому, змінювалися й особливості використання та 

змісту самих презентацій. За цих умов до підготовки презентацій також залучалися й учні, 

які отримували певне завдання, виконували його, а потім за допомогою презентацій 

доповідали та унаочнювали отримані результати. Також за допомогою презентацій 

здійснювався контроль та оцінювання результатів навчальних досягнень учнів з 

відповідних тем. 

Аналіз результатів педагогічного дослідження дозволяє стверджувати, що серед учнів 

8 класу із початковим рівнем навчальних досягнень суттєвих змін не спостерігалося, навіть 

на 0,07 бали цей показник погіршився.  

Результати аналізу змін навчальних досягнень учнів із середнім рівнем свідчать про 

покращення цього показника як з боку оцінок учнів, так і кількості учнів, що навчалися на 

цьому рівні. Після проведення серії уроків з використанням мультимедійних презентацій 

три учні покращили рівень навчальних досягнень та досягли достатнього рівня.  



97 
 

На достатньому рівні також відбулися позитивні зміни в усіх учнів, які мали цей 

рівень навчальних досягнень, спостерігалося збільшення успішності, а саме в середньому 

на 1,02 бали. Крім того, два учні, котрі попередньо мали оцінки на цьому рівні, після 

проведення експерименту, досягли високого рівня.  

Відповідно також спостерігалося і покращення показників на високому рівні. Так, 

щодо оцінок, спостерігалося зростання на цьому рівні на 0,6 бали, а кількість учнів з 

високим рівнем навчальних досягнень зросла на 2 особи. 

Отже, результати педагогічного експерименту свідчать про ефективність 

використання мультимедійних презентацій на уроках біології людини та необхідності 

подальших методичних розробок з їх упровадження в освітній процес у закладах загальної 

середньої освіти. 
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