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Л.М.Кононенко, методист з біології кафедри природничо-математичних дисциплін та 

інформаційних технологій ООІУВ  

 

Особливості викладання біології та екології у 2016/2017 навчальному році 

 

У 2016/2017 навчальному році вивчення біології та екології у класах основної та старшої 

школи здійснюватиметься за чинними програмами: 

 Програма Біологія. 7-11 класи. – К.: Перун, Ірпінь, 2005. – лише для учнів 9 класів  основної 

школи  

 Збірник навчальних програм для загальноосвітніх закладів з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного та технологічного циклу. Біологія. 8-9 класи. – К.: 

Вікторія, 2009. – лише для учнів 9 класів  основної школи  

 Біологія. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. (зі змінами) – для учнів 

10-11 класів  старшої школи на сайті Міністерства освіти і науки України - 

http://www.mon.gov.ua 

 Біологія. 6-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (зі 

змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015                    № 585) – лише для 

учнів 6-8 класів  основної школи на сайті Міністерства освіти і науки України - 

http://www.mon.gov.ua 

 Біологія. 8-9 класи. Навчальна програма для класів з поглибленим вивченням біології. – лише 

для учнів 8 класів  основної школи на сайті Міністерства освіти і науки України - 

http://www.mon.gov.ua 

 Екологія. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. (зі змінами) – для учнів 

10-11 класів  старшої школи на сайті Міністерства освіти і науки України - 

http://www.mon.gov.ua 

Для забезпечення допрофільної та профільної підготовки з  варіативної складової типових 

планів виділяються години на факультативи та курси за вибором (7 – 11 класи – Збірник 

навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для допрофільної підготовки та 

профільного навчання. – Кам’янець-Подільській: Аксіома, 2009.) Слід зазначити, що зміст 

програм курсів за вибором і факультативів як і кількість годин, що передбачена у програмах, є 

орієнтовним. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту цих програм, враховуючи 

інтереси та здібності учнів, потреби регіону, можливості навчально-матеріальної бази школи. 

Також схвалена для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист від 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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30.12.10 № 1-4/ 18-5130) програма курсу за вибором «Екологічна етика та гуманне ставлення до 

тварин і рослин. 8-9 класи» (авт. Борейко В.Є., Васильківський Б.М.), оскільки екологічне 

виховання підростаючого покоління, формування почуття відповідальності за стан оточуючого 

середовища, гуманне та етичне відношення до живої природи – пріоритетні напрямки шкільних 

предметів природничого спрямування та виховної роботи навчальних закладів. 

Сучасна парадигма освіти вважає пріоритетними напрямками запровадження та 

реалізацію компетентнісно спрямованої освіти, яка знаходить відображення у новій навчальній 

програмі при визначенні змісту біологічної та екологічної освіти. Принцип уніфікації, який 

реалізується в озброєнні різних учнів однаковим набором знань, на сьогодні втрачає актуальність 

та головними в реалізації змісту освіти стають принципи  диференціації та індивідуалізації, які 

реалізуються на основі діяльнісного підходу. У світлі сучасних змін в освіті стає нагальним 

формування у особистості емоційно – ціннісного ставлення до світу, яке забезпечується не лише 

одним засвоєнням певної суми знань, а, насамперед, їх реалізацією у нестандартних ситуаціях. 

Орієнтація виключно на академічну науку призводить до деформації у свідомості людини 

реальної картини світу.  Сучасна людина повинна бути інформованою, творчо та критично 

мислячою. Найголовніше завдання сучасного вчителя полягає у створенні умов для розвитку 

пізнавальної сфери учнів на уроках та в позаурочний час, бути мотиватором та спонукати своїх 

вихованців до пізнання себе та оточуючого світу. 

Нова програма з біології, насамперед, розроблена з урахуванням таких змістових ліній: 

різноманітність та еволюція органічного світу; біологічна природа та соціальна сутність людини; 

рівні організації живої природи (молекулярний, клітинний, організмовий, популяційно-видовий 

та біосферний), які логічно вплітаються в навчальний матеріал всіх класів. 

У зміст закладено функціонально-цілісний, системно-структурний, екологічний, 

історичний та порівняльний підходи. Це забезпечує формування уявлень про цілісність живих 

систем; зосереджує увагу на вивченні процесів життєдіяльності, при цьому не слід деталізувати 

морфологічні та анатомічні особливості біологічних об’єктів; сприяє формуванню уявлень про 

зв’язок живих організмів і неживої природи, зв’язок людини і природи, формуванню стратегії 

поведінки сучасної людини у біосфері. Вчителям біології та екології рекомендовано включати у 

зміст матеріали місцевого значення. 

 Навчальний матеріал викладений в програмі за лінійно-концентричним принципом на 

основі провідних змістових ліній у такій послідовності: клітина, одноклітинні організми, 

рослини, гриби, тварини, людина, основи системної біології (сучасний аналог загальної біології, 

що включає питання біохімії, цитології, генетики, біології розвитку, теорії еволюції, основ 

філогенії, основ екології).  

У 2016/2017 навчальному році вивчення біології за новим Державним стандартом та 

новою програмою продовжується у 6-7 класах та вперше розпочинається у 8 класах. 
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 Особливістю програми 8-го класу є вивчення організму людини за функціональним 

принципом, назви тем відповідають важливим функціям нашого організму. Зміст програми 

спрямований на формування в учнів поняття про організм людини як складну 

багатокомпонентну цілісну біологічну систему. Очевидно, що саме функціонально-системний 

підхід є стрижневою методологією формування в учнів уявлень про цілісну картину живої 

природи та людину як біосоціальну істоту – частинку цієї складної системи.  

У навчанні біології провідну роль відіграє пізнавальна діяльність, спрямована на оволодіння 

методами наукового пізнання, яка  реалізується  у програмі через лабораторні дослідження, 

практичні та лабораторні роботи, дослідницький практикум, проекти. У 6-9 класах за новою 

програмою передбачені різні види діяльності практичного спрямування відповідно до вікових 

особливостей:. 

Види пізнавальної діяльності Реалізація та мета 

1.Лабораторні дослідження 

(не підлягають обов’язковому 

оформленню в зошиті. Прийоми 

виконання лабораторних досліджень 

та їх реєстрація визначаються 

учителем під час уроку.) 

 

 

 

 

- виконуються на уроці різними способами 

(фронтально під керівництвом учителя, групою або 

індивідуально за наданим планом) в процесі вивчення 

навчального матеріалу з використанням натуральних 

об’єктів, гербарних зразків, колекцій, моделей, муляжів, 

зображень, відеоматеріалів: 

- розвиток в учнів уміння спостерігати, описувати, 

виділяти істотні ознаки біологічних об’єктів, виконувати 

рисунки біологічних об’єктів, робити висновки; 

формування навичок користування мікроскопом, 

розв’язування пізнавальних завдань тощо. 

2. Практичні роботи (6, 7, 9 класи) та 

лабораторні роботи (8 та 9 класи) 

(відводиться окремий урок, 

оформляються учнями в зошиті та 

обов’язково оцінюються.) 

- виконуються з метою закріплення або перевірки 

засвоєння навчального матеріалу та рівня сформованості 

практичних умінь і навичок. Виконуючі практичні та 

лабораторні роботи учні демонструють:  навички роботи 

з натуральними об’єктами, мікроскопом та лабораторним 

обладнанням; уміння розрізняти біологічні об’єкти, 

розв’язувати пізнавальні завдання за інструктивною 

карточкою; уміння порівнювати, робити висновки, 

розв’язувати вправи та задачі тощо. 

3. Дослідницький практикум 

(передбачає самостійну (або з 

допомогою дорослих) роботу учнів у 

- вироблення особистого досвіду дослідницької 

діяльності у процесі розв’язування  пізнавальних завдань. 
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позаурочний час.) 

4. Міні-проекти (6-7 класи) 

(організація та проведення можливі 

як під час уроків, так і в позаурочний 

час; оформлюється та оцінюється 

індивідуально, на вибір) 

- формування уміння знаходити необхідну 

інформацію про живі організми в різних джерелах (у тому 

числі з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій). 

5. Проекти (8-9 класи) 

(розробляють окремі учні або групи, 

форма представлення може бути 

різноманітною, організація та 

проведення можливі як під час 

уроків, так і в позаурочний час; 

оформлюється та оцінюється 

індивідуально, на вибір) 

- формування в учнів практичних та дослідницьких 

навичок 

- комунікація в групі 

- формування громадянської компетентності, 

підприємливості та ініціативності 

6. Екскурсії (6,7 та 9 класи) 

(використовується резервний час 

програми та в межах позакласної 

роботи з предмету) 

- мотивація до пізнання різноманітності природи 

 

Розподіл годин у програмі орієнтовний. Учитель може аргументовано вносити зміни до 

розподілу годин, змінювати послідовність вивчення питань у межах теми, пропонувати власну 

тематику проектів та дослідницького практикуму, резервний час може бути використаний учителем 

на власний розсуд для організації різноманітних форм навчальної діяльності: екскурсій, проектної 

та дослідницької діяльності учнів, роботи з додатковими джерелами інформації, корекції та 

узагальнення знань. 

Уроки узагальнення та систематизації знань, які також називаються уроками 

узагальнюючого повторення, забезпечують суб’єктам навчання можливість мобілізації знань та 

досвіду, які наполегливо здобувалися протягом вивчення теми, розділу, в нових ситуативних 

умовах, цілісно та взаємопов’язано.  Під час таких занять в учнів виникає потреба виділити 

найбільш значущі поняття, закономірності, провідні ідеї. Суб’єкти навчання встановлюють 

причинно-наслідкові та інші зв’язки, співвідношення між найважливішими явищами, процесами. 

Оскільки об’єкти, які вивчаються біологією, є відкриті саморегулюючі системи, стає можливим 

проведення уроків, на яких є можна «зібрати» всі компоненти, які вивчалися на уроках протягом 

теми у функціональну систему та ще й порівняти більш складніші структури між собою.  
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Узагальнюючий урок є найбільш складним типом уроку. При підготовці до даного уроку 

необхідно враховувати вікові особливості дітей (це впливає на вибір форм і методів роботи), 

ступінь складності вивченого матеріалу, взаємозв’язок тем, розділів, що вже вивчалися та будуть 

вивчатися в курсі біології. Робота на уроці здійснюється таким чином, що учні мають змогу 

застосовувати на практиці теоретичні знання, занурюючись у світ систем засобами інтерактивних 

технологій та інноваційних форм роботи. 

Пропонуємо вчителям для використання на уроках узагальнюючого повторення ряд методів 

та форм організації роботи, які, на наш погляд, є ефективними для систематизації знань з біології: 

- самоперевірка та взаємоперевірка формують вміння самостійного знаходження помилкових 

суджень, уміння дітей оперувати термінами та поняттями; 

- практичний метод підтверджує отримані теоретичні знання та формує уміння діяти, що є 

нагальною потребою при розвитку компетентної особистості; 

- евристичний метод має на меті формування умінь використовувати надбані знання та 

знаходити необхідну інформацію з додаткової літератури при складанні структурно-логічних схем, 

графіків, підборі ілюстративного матеріалу. Метод дозволяє зануритись у ситуацію, критично 

мислити, ліквідувати відчуття  «чистого аркуша», яке може виникати в учнів при перенесенні знань 

із звичних умов на нестандартні; 

- групові форми роботи надають можливість більш плідно виконувати завдання пошукового, 

творчого характеру. Організація роботи в групах сприяє розкриванню індивідуальності кожного 

учня, його уміння адаптуватися в соціумі, розраховувати власні сили для вирішення тих чи інших 

проблем; 

- метод «мозковий штурм» активізує творчі здібності учнів, дозволяє мислити вголос та 

висловлювати свою думку, пропонувати різні варіанти ідей для вирішення тієї чи іншої проблеми. 

При цьому суб’єкти навчання вступають у дискусію і приходять до висновку, який опирається на 

певні закони, гіпотези та теорії біології; 

- метод «навчаючи-навчаюсь» дозволяє вчителю організувати роботу в гетерогенних групах, 

малих групах (робота в парах), групах змінного складу, опираючись на учнів-консультантів, учнів 

творчого рівня навчальних досягнень; 

- ігрові методи, крім вирішення дидактичних задач, забезпечують емоційність уроку, мотивацію 

на позитив, дають можливість дітям самореалізуватися, забезпечують максимальну свободу 

інтелектуальної діяльності, яка обмежується лише правилами гри. Грати можуть всі вікові категорії 

учнів, адже, як говорить народна мудрість, „Граючий є мислячий, бо душевно розбуджений”. 

Для запобігання перенавантаженню учнів тематичні контрольні роботи                        (дві на 

рік) не рекомендовано проводити в кінці семестру, семестрові контрольні роботи з біології 

окремо програмою не передбачені. Обов’язковим елементом контрольної роботи, крім завдань  в 

тестовій формі, повинні бути завдання з короткою та розгорнутою відповіддю. 
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Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи розроблені відповідно 

до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 21.08. 

2013  №  1222).  

При  оцінюванні рівня навчальних досягнень учнів з біології враховується:  

– рівень оволодіння  біологічними ідеями, що становлять важливу складову загальнолюдської 

культури; 

– обсяг відтворення знань, рівень розуміння навчального матеріалу; 

– самостійність суджень, систематизація та глибина знань; 

– дієвість знань, уміння застосовувати їх у практичній діяльності з метою розв’язування 

практичних задач; 

– уміння робити висновки та узагальнення на основі практичної діяльності; 

– рівень оволодіння практичними уміннями та навичками спостереження та дослідження природи.    

При оцінюванні лабораторних і практичних робіт з біології враховується: 

– обсяг виконання завдань роботи; 

– наявність помилок, їх кількість;  

– оформлення роботи (порядок оформлення, виконання рисунків біологічних об’єктів, охайність 

тощо); 

– для лабораторних робіт - наявність і зміст висновків (відповідність меті та змісту завдань 

роботи, повнота, логічність, послідовність тощо); 

– для практичних робіт - наявність і зміст звіту про роботу; 

– рівень самостійності під час виконання завдань і формулювання висновків (написання звіту). 

Звертаємо увагу вчителів біології та екології на необхідність організації домашньої 

самостійної роботи учнів, оскільки деякі види організації пізнавальної діяльності передбачені не 

лише на уроці, а й в позаурочний час (міні-проекти, дослідницькі практикуми, закріплення 

матеріалу під час виконання диференційованих домашніх завдань). Рекомендації щодо обсягу та 

характеру домашніх завдань прописані в листі МОН України від 29.10.2007 № 1/9-651. 

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич зауважила, що «...якісні зрушення в освіті 

стануться тоді, коли цифрова грамотність сучасного вчителя дотягнеться до цифрової грамотності 

учня». 

Очевидно, що сучасний вчитель має активно використовувати ІКТ у власній професійній 

діяльності та постійно розвивати свої інформаційно-комунікаційної компетентності. Лише ті 

індивідууми, які швидко реагують на зміни у природі та суспільстві можуть бути стратегами – адже 

це і є основним завданням сучасного вчителя: виховувати покоління майбутнього Землі. 

Ресурсне забезпечення 
http://www.ooiuv.odessaedu.net -Одеський обласний інститут удосконалення вчителів 
http://www.primati.od.ua – кафедра природничо-математичних дисциплін та інформаційних 

технологій Одеського обласного інституту удосконалення вчителів 

http://www.ooiuv.odessaedu.net/
http://www.primati.od.ua/
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http://floqiston.ru.user – каталог освітніх ресурсів 
http://www.osvita.org.ua - освітній портал 
http://dictionary.fio.ru – педагогічний енциклопедичний словник 
http://www.biology.org.ua – Український біологічний сайт 
http://biology.civicua.org – Асоціація вчителів біології України 
http://studentam.net.ua/content/category/40/195/129/ - матеріали для лекцій 
http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php – Червона книга України 
http://www.menr.gov.ua – Міністерство екології та природних ресурсів України 
http://www.mon.gov.ua – Міністерства освіти і науки України 
http://www.ecostudy.yar.ru/ – екологічний сайт 
http://www.studfiles.ru/ – екологічний сайт 
http://www.refine.org.ua/ – екологічний сайт 
 

http://floqiston.ru.user/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.biology.org.ua/
http://biology.civicua.org/
http://studentam.net.ua/content/category/40/195/129/
http://mail.menr.gov.ua/publ/redbook/redbook.php
http://www.menr.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.ecostudy.yar.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://www.refine.org.ua/

