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А. Маркевич. Формування предметних компетентностей на уроках
біології через використання практично спрямованих завдань
У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи
вчителя біології Рівненської ЗОШ № 27 Маркевич А.М. щодо формування
предметних компетентностей школярів через використання практично
спрямованих завдань. Зроблено опис досвіду, представлені різні форми
організації дослідницької та практичної діяльності учнів 6-го класу на
уроках біології під час виконання практичних робіт, що ілюструють
практичні підходи вчителя щодо реалізації теми досвіду. Також
відображено технологію формування предметних компетентностей
особистості учня. Використано такі методи, форми, прийоми, що сприяють
формуванню та вдосконаленню в учнів практичних вмінь та навичок, у
тому числі вміння застосовувати нові знання. Методична розробка
акцентує увагу читача на практичних, дослідницьких, проблемнопошукових методах навчання.
Упровадження досвіду спрямоване на активізацію та підвищення
ефективності освітнього процесу, дає можливість створити такі умови, за
яких учні долучаються до творчої навчальної діяльності; набувають уміння
визначати цілі та завдання, формулювати проблему, добирати аргументи,
займати відповідну позицію та захищати її, робити висновки.
Практична реалізація досвіду доводить, що стандарти нового
покоління орієнтують педагога на розвиток в учнів мотивації до творчої
праці, готовності до професійного вибору, уміння орієнтуватися в світі
соціальних цінностей. На етапі становлення особистості практична
спрямованість школярів особливо актуальна.
Методична розробка рекомендована для використання вчителям
біології та усім, зацікавленим у пошуку шляхів формування предметних
компетентностей через використання практично спрямованих завдань.
Практичний досвід учителя вивчено, узагальнено та рекомендовано
для поширення (наказ № 1/292 від 09.10.2018р.).
Методичну розробку схвалено методичною радою Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 Рівненської міської ради
(протокол №2 від 26.11.2018 р.)
Схвалено науково-методичною радою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
( протокол №_____ від ____________2018 року)
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Формування предметних компетентностей на уроках біології через
використання практично спрямованих завдань

Опис досвіду
"Розум полягає не тільки в знанні,
але і в умінні використовувати
знання на ділі. "
Аристотель
Усе більшого значення в освіті набуває компетентнісний підхід,
оскільки саме компетентності, на думку багатьох міжнародних експертів, є
тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність учня-випускника
до подальшого особистого розвитку й до активної участі в житті
суспільства.
Складне й відповідальне завдання стоїть перед школою – створити та
реалізувати модель успішного, компетентного та конкурентоздатного
випускника школи.
На сучасному етапі найбільш важливим завданням загальної освіти є
його спрямованість на придбання кожним школярем свого власного
повноцінного особистісного досвіду. Основний шлях досягнення цього –
практично спрямована діяльність учнів.
Актуальність досвіду полягає в необхідності створення системного
та цілеспрямованого підходу до розвитку предметних компетентностей
учнів шляхом втілення в навчальний процес практично спрямованих
завдань. Однією з найважливіших умов підвищення ефективності
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навчального процесу є організація дослідницької діяльності і розвиток її
основного компонента – практичних навичок та вмінь, які не тільки
допомагають школярам краще справлятися з вимогами програми, а й
розвивають у них творчі здібності, логічне мислення, створюють
внутрішню мотивацію навчальної діяльності в цілому.
Практична значущість проблеми спрямована на реалізацію
завдань, визначених чинною програмою з біології, затвердженою
Міністерством освіти і науки України на підставі Державного стандарту
базової і повної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України
від 23. 11. 2011 р. № 1392) та відповідно до положень «Концепції Нової
української школи» (2016 р.), а саме: розвиток і соціалізація особистості
учнів, формування їхньої національної самосвідомості, світоглядних
орієнтирів, екологічного стилю мислення та поведінки, творчих
здібностей, дослідницьких і практичних навичок, здатності до
саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.
Для успішної реальної діяльності сьогодні недостатньо теоретичних
знань, необхідно вміти їх застосовувати на практиці в реальних життєвих
ситуаціях, вирішувати нагальні життєві проблеми, жити й працювати в
колективі й зосереджувати свої зусилля на конкретних завданнях, виявляти
проблему, вести самостійний чи спільний пошук способів її розв’язання,
брати на себе відповідальність за результати дій і вчинків.
Провідна ідея досвіду – посилення практичної спрямованості уроків
через інтеграцію системно-діяльнісного підходу, індивідуалізацію
навчання, використання методів і прийомів, що забезпечують високий
рівень мотивації учнів. Суть досвіду полягає у формуванні необхідних
знань, умінь, цінностей та здатності застосовувати їх у процесі пізнання й
у практичній діяльності, вибудовувати власну траєкторію розвитку
впродовж життя.
Інноваційна значущість. В умовах модернізації змісту національної
освіти в Україні, у пошуку нових освітніх парадигм, орієнтованих на
розвиток всебічно освіченої, творчої особистості, особливого значення
набуває реалізація в педагогічній практиці сучасної школи саме
компетентнісного підходу (додаток 1). Компетентнісний підхід у біології–
інноваційний напрям, який дає змогу по-новому усвідомити та зрозуміти
значущість предмету, формує в учнів готовність використовувати
отримані знання, уміння та навички в реальному житті для розв’язання
практичних завдань та життєво важливих ситуацій. Тому біологічні
знання, що формуються в школі, повинні стати дієвим фундаментом
практичної діяльності, а вміння – основою для формування предметних
компетентностей.
Наукову теоретичну базу досвіду становлять публікації таких
вітчизняних і зарубіжних дослідників: І. Беха, Н. Бібік, О. Пометун, та ін.
Висвітленню різних аспектів компетентнісного навчання біології були
присвячені роботи Л. Ващенко, Т. Коршевнюк, Н. Матяш, О. Овчарук.
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У працях І. Д. Беха, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, А. В. Хуторського
сформовано категоріальний апарат компетентнісного підходу, розроблено
принципи та умови організації компетентнісно орієнтованого навчання на
різних освітніх рівнях[11;12] .
У працях Н. М. Матяш висвітлено підходи до вивчення організмів,
акцентовано увагу на способах відображення в них знаннєвого,
діяльнісного та ціннісного компонентів предметної біологічної
компетентності та дидактичних функціях пізнавальних завдань; пропозиції
щодо подолання проблем у виконанні практичної частини програми. [9;
10].
Суть досвіду. Компетентність – набута в процесі навчання
інтегрована здатність учня, у складі якої знання, уміння, досвід, цінності і
ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці [3;7].
Компетентнісний підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю
сучасної освіти.
Поняття «предметна компетентність» закладена в Державному
стандарті загальної середньої освіти й означає «цілісне особистісне
утворення, що поєднує в собі фундаментальні біологічні знання, уміння,
навички, досвід різних способів діяльності, ціннісне ставлення до об’єктів
живої природи, життя, здатність учня застосовувати їх в певних життєвих
ситуаціях» [3]. На основі результатів аналізу різних джерел визначено
загальну структуру предметної компетентності, у яку включені такі
компоненти: знаннєвий, ціннісний та діяльнісний.
Знаннєвий компонент біологічної компетентності зорієнтований на
засвоєння біологічних понять, фактів, законів і теорій, формування
загально біологічних понять, що розкриваються на всіх рівнях організації
життя.
Ціннісний компонент базується на засвоєнні таких ціннісних
категорій, як знання, природа, життя, здоров’я; оцінюванні ролі
біологічних знань для суспільного розвитку, перспектив розвитку біології
як науки [1;9] .
Безпосередньо в освіті компетентність виступає як певний зв'язок
двох видів діяльності учня: сьогоднішньої – освітньої та майбутньої
– практичної і, відповідно, потребує доповнення традиційного змісту
освіти елементами, що забезпечать здатність учня ефективно діяти за
межами навчальних ситуацій, продуктивно розв'язувати в повсякденному
житті реальні проблеми – від побутових до виробничих і соціальних.
Як учитель, вважаю, що головне завдання педагогічної діяльності не
тільки дати певну суму знань (розширити словниковий запас учнів,
показати екологічні проблеми і представити можливі шляхи їх вирішення
та ін.). Не менш важливо показати практичну цінність і необхідність
застосування знань у подальшому житті. Залишаючи стіни школи, діти
повинні не тільки вміти грамотно говорити, активно володіти багатством
усної і писемної мови, а й мислити, мати бажання до подальшого розвитку
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власних творчих здібностей. Саме тому особливу увагу в педагогічній
практиці приділяю діяльнісному компоненту біологічної компетентності.
Діяльнісний компонент зорієнтований на застосування біологічних
знань у житті та професійній діяльності, розвиток інтелектуальних і
практичних умінь у процесі виконання різних видів пізнавальної
діяльності, виконанні лабораторного дослідження, лабораторної роботи,
дослідницького практикуму, учнівських проектів тощо [9].
Цей процес тісно поєднаний із різними методами наукового пізнання:
спостереження за біологічними об’єктами, їх порівняння, біологічний
експеримент, опис його результатів, прогнозування тощо; застосування
знань із біології у повсякденному житті.
Проаналізувавши навчальну програму, можна зробити підсумок, що у
загальноосвітній підготовці учнів основної школи найбільше проявляє себе
знанєвий компонент. У навчальній програмі багато теоретичного
матеріалу[9].
У зв’язку з цим у своїй педагогічній діяльності приділяю велику
увагу створенню умов для розвитку пізнавальної компетентності
особистості учня, його практичних та дослідницьких умінь. Роблю це
через практичну спрямованість викладання біології. Діти в будь-якому віці
володіють певним багажем знань, умінь, навичок. Вважаю, що,
використовуючи цей життєвий досвід, створюю умови для усвідомленого
отримання нового соціального досвіду, сприяю розвитку вміння вчитися.
Перевага практичних методів навчання полягає в тому, що в разі їх
застосування новий матеріал подається в результатах самостійної
дослідницької діяльності учнів. Результат виконаної учнями роботи
розкриває суть біологічного явища, яке вони мають зрозуміти. Так,
спостереження в ході практичної роботи передбачає не пасивне споглядання об'єкта, а безпосереднє вивчення його: обстеження, вимірювання,
препарування, оцінювання тощо [4].
Досліджуючи проблему формування діяльнісного компонента
біологічних компетентностей, ставлю перед собою завдання :
–модернізувати освітній процес шляхом підвищення його якості на
основі компетентнісного підходу до навчання;
–активно стимулювати учнів до самостійної діяльності, формувати
навички самостійного здобуття знань із різних джерел інформації;
– підвищувати рівень мотивації навчального процесу, практичну
спрямованість навчання;
– використовувати нові педагогічні технології навчання, що сприяє
самовираженню та самореалізації особистості.
Ефективно застосовуючи практичні завдання на уроках біології,
дійшла висновку, що оригінальність мислення, творчість школярів
найбільш повно розкриваються і проявляються саме в тій навчальній
діяльності, що має практичну спрямованість.
Зазвичай учителю не завжди вдається на практиці створити творче
середовище, що спонукає дитину до активного пізнавального процесу,
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сприяє залученню його в дослідницьку діяльність. Вважаю, вирішити цю
задачу можна, використовуючи різноманітні методи, що лежать в основі
навчання. Саме розвиток пізнавального інтересу школярів впливає на
розвиток усіх компетентностей. Компетентність у сфері самостійної
пізнавальної діяльності сприяє розвитку комунікативних якостей
особистості, формування умінь працювати з різними джерелами
інформації, придбання досвіду діяльності, виникнення потреби постійно
розвиватися. Виробила певну систему роботи (додаток 2) та обрала для
себе такі шляхи вирішення завдань:
по-перше, довести, що знання – це не просто спосіб отримання
інформації, яка може швидко змінюватися, це вміння знайти інформацію,
виокремити її від другорядної, перевести в досвід власної діяльності;
по-друге, сформувати вміння і навички самостійного здобуття знань
із різних джерел інформації, використовувати ці знання в конкретній
ситуації; розуміння того, яким способом можна отримати ці знання;
по-третє, навчити учнів адекватно оцінювати свою діяльність,
сприймати навколишній світ, бачити своє місце в ньому; здобути
конкретні знання, необхідні для практичної діяльності, а також обирати
методи і способи отримання або використання цих знань.
Досвід свідчить, що традиційні засоби навчання сприяють зниженню
дитячого інтересу і творчого потенціалу школярів, зникає дитяча
ініціативність, потреба в практичній діяльності. Саме тому, готуючись до
уроків, передбачаю таку мету:
- розвиток допитливості учнів;
- формування умінь читати літературу і робити аналіз тексту;
- розширення кругозору школярів.
З метою зацікавлення учнів предметом, використовую такі форми
діяльності, як практичні роботи, лабораторні дослідження, екскурсії,
практично спрямовані заняття в позаурочний час. Адже вони сприяють
пізнанню навколишнього світу, формують уміння спостерігати,
порівнювати, вимірювати, здійснювати експеримент, узагальнювати
результати.
Наприклад, при проведенні дослідницького практикуму в 6 класі
«Дослідження умов проростання насінини» проводжу з дітьми не лише
дослід, а й запроваджую елементи експерименту. Так, одну банку з
оптимальними умовами, необхідними для проростання насіння, діти
ставлять на світло, а іншу у темне місце. Порівнюючи стан проростків,
учні роблять висновок, що для життя живого організму необхідною
умовою є поєднання кількох факторів, а відсутність хоча б одного веде до
його загибелі. Завдання такого характеру сприяють розвитку
спостережливості та логічного мислення.
Під час уроків спонукаю учнів бути активними учасниками
освітнього процесу. З метою створення умов для постійної активної
взаємодії школярів, зацікавлення їх предметом на різних етапах уроку
застосовую новітні технології (додаток 3). Найбільш ефективними у
9

формуванні практичних вмінь і навичок учнів вважаю проектну
технологію та метод проблемних завдань.
Виконання проектних завдань сприяє формуванню особистого
досвіду учнів, розвитку дослідницьких та практичних умінь, критичного
мислення. Творчі роботи збагачуються відомостями з наукової та
довідкової літератури[8]. Використовую цю технологію, зазвичай, на
заключних уроках з теми. Проект готується не за одну годину. Він вимагає
тривалої, кропіткої роботи в творчих групах, розподілу обов’язків між її
членами. Це тривала дослідницька робота з боку учнів під керівництвом
вчителя. Тому ще на початку вивчення теми ділю учнів на творчі групи,
пропоную тему для дослідження, організовую пошуково-дослідницьку
діяльність школярів, а під час вивчення теми допомагаю реалізувати
проект. Останній урок теми – це урок-презентація результатів
дослідження. Так, перед вивченням теми «Рослини» в 6 класі розподіляю
учнів на дві творчі групи, одна з яких отримує завдання – розкрити тему
«Значення листопаду в житті рослин», а друга – «Рослини-мандрівники».
Виконання проекту передбачає декілька послідовних дій: визначення мети
проекту; висування ідей проекту і вибір з-поміж них кращої; планування
проектної діяльності; безпосередня реалізація проекту; презентація
проекту; оцінювання проекту і власної діяльності у ньому
(самооцінювання). Основними критеріями є:
• самостійність роботи над проектом;
• актуальність та значимість теми;
• повнота розкриття теми;
• оригінальність вирішення проблеми;
• артистизм і виразність виступу;
• розкриття змісту проекту на презентації;
• використання засобів наочності, технічних засобів[8].
Участь у проектній діяльності передбачає розвиток в учнів
самостійності, ініціативності, креативності, здатності визначати мету
діяльності. Підсумковий урок– це урок-презентація створених проектів.
Після завершення проекту учні обговорюють результати своєї діяльності.
Кожен із них визначає особисті навчальні досягнення, а також оцінює
власну участь та участь інших членів групи в реалізації проекту.
У проектній діяльності проявляється індивідуальність дитини, яка
здатна самостійно визначатися з вибором способу діяльності. Учень,
працюючи над проектом, проходить стадії планування, аналізу, синтезу,
активної діяльності.
Для проведення практичних робіт і лабораторних досліджень
застосовую проблемний підхід, який активізує пізнавальну діяльність
учнів. Саме такий підхід сприяє розвитку пізнавального інтересу школярів,
які вчиться міркувати та здійснювати мислительні операції. Для
ефективності розв’язання проблемних завдань використовую біологічні
досліди. Це підвищує як якість знань учнів, так і їхній інтерес до
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предмету, розвиває індивідуальні здібності. Досліди базуються на
самоспостереженні учнів за власним організмом та його реакціями.
Наприклад, під час вивчення теми «Кровообіг» у 8 класі на
запитання, як довести, що судини, які ми бачимо під шкірою, – вени,
пропоную такий дослід: перетягнути легенько зап’ясток піддослідному
учневі і спостерігати, з якої сторони розширяться судини (Вени – це
судини, у яких кров рухається від периферії до серця).
Під час вивчення теми «Травлення» на запитання, чому ми ковтаємо,
коли людина не може ковтати, пропоную такий дослід: зробити підряд 4-5
ковтальних рухи. Коли в роті не залишиться слини, людина не зможе
ковтати (Ковтання – це вегетативний рефлекс, який виникає тільки при
наявності подразника: слини, їжі, води. Без подразника рефлекс не
виникає).
Під час вивчення теми «Сенсорні системи» у 8 класі на запитання,
що є причиною звуження та розширення зіниць, пропоную такий дослід.
Учень просить свого сусіда по парті подивитися у вікно. Зіниці при цьому
звужені. Потім просить затулити очі рукою. Коли піддослідний їх
розтуляє, видно звуження розширених зіниць.
Велике значення у формуванні предметних компетентностей мають
практичні завдання, спрямовані на математичну грамотність учнів. Саме
тому належну увагу приділяю розв’язанню біологічних задач.
Так, під час вивчення теми в 9 класі «Фотосинтез. Хемосинтез»,
«Обмін речовин та енергії у клітині та організмах» пропоную учням такі
практично спрямовані задачі:
1. У процесі фотосинтезу одна рослина поглинає 280 г вуглекислого
газу за день. Скільки утворюється в листках глюкози і виділяється
кисню за 5 днів?
2. За добу людина масою 60 кг споживає 430 г кисню. Одна 25-річна
тополя за 5 місяців вегетації поглинає 42 кг вуглекислого газу.
Скільки таких дерев необхідно для забезпечення киснем однієї
людини на рік?
3. У процесі дисиміляції в тканинах відбулося розщеплення 6 молів
глюкози, з яких повному кисневому розщепленню піддалася лише
половина. Визначте, скільки грамів молочної кислоти і
вуглекислого газу утворилося внаслідок реакції. Скільки атомів
АТФ утворилось, яка кількість енергії і в якому вигляді
акумульована в ній?
Значну увагу в навчальній діяльності приділяю урокам застосування
знань, вмінь і навичок. Виконання практичних робіт і лабораторних
досліджень є фундаментом вивчення біології в основній школі.
Спостерігаючи явища, розглядаючи організми, проводячи досліди, учні
отримують корисну інформацію самостійно. Це ті знання, яким вони
довіряють. Проведення лабораторних робіт, постановка дослідів,
спостереження розвивають практичне мислення, вимогливість до
результатів роботи. Уміння перевіряти теорію практично, осмислювати і
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об'єктивно оцінювати інформацію знадобиться учням в їх повсякденній
практичній діяльності.
Проведення практичних робіт розвиває творчий потенціал учнів.
Саме тому будую уроки застосування вмінь та навичок за відповідною
структурою та добираю завдання практичного спрямування (додаток 4 )
[8].
Як приклад дослідницького практикуму, метою якого є застосування
знань, умінь і навичок, пропоную тему «Вегетативне розмноження
рослин» (6 клас). Під час цієї роботи учні застосовують знання про різні
види вегетативного розмноження рослин на практиці, використовуючи як
об’єкти кімнатні рослини.
Формування навичок практичної діяльності здійснюю не лише на
уроках, а й у позаурочній діяльності. Наприклад, учні нашої школи з
великим інтересом виконують дослідницькі проекти з біології. Їм
подобається аналізувати і досліджувати біологічні закономірності, вплив
екологічних факторів на організми, вивчати літературу, експериментувати,
знаходити нові альтернативні способи їх застосування з урахуванням
потреб.
Отже, необхідність формування предметних компетентностей учнів
зумовлена реалізацією оновленого змісту освіти. Системне використання
практично спрямованих завдань є актуальною складовою діяльнісного
компоненту біологічної освіти. Його застосування у викладанні біології
забезпечує більш повноцінне засвоєння навчального матеріалу. Саме за
допомогою практичних завдань відбувається здійснення зв'язку теорії з
практикою, перетворення знань учня в переконання.
Результативність досвіду. Навчальна діяльність на уроках біології
покликана не просто дати дитині суму знань, умінь і навичок, а й
сформувати в ній компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на
знаннях, досвіді, здібностях, отриманих завдяки навчанню. Ефективність
роботи полягає в тому, що суть її виражається в спрямованості на розвиток
здібностей, можливостей, інтересів кожної дитини. Такий підхід дозволяє
підвищити свідомість навчання, сприяє самореалізації і, в кінцевому
результаті, формує життєву компетентність учня.
Результати системної роботи. Практична реалізація досвіду
засвідчила: учні мають стійку потребу в знаннях, прагнуть глибше пізнати
явища, спостерігають, аналізують. Вони прагнуть виконувати різноманітні
завдання дослідницького характеру, шукають неординарні рішення,
приділяють увагу саморозвитку та самовдосконаленню, спроможні
самостійно приймати рішення. Учні є призерами І-ІІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з біології, екології, активно долучаються до конкурсу-захисту
науково-дослідницьких
робіт
МАН;
команда
старшокласників
неодноразово ставала призером міського та обласного
етапу
Всеукраїнського турніру юних біологів. Школярі охоче беруть участь у
Всеукраїнському природничому конкурсі «Колосок».
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Труднощі. Сучасне суспільство зацікавлене в людях, які вміють
творчо мислити, котрі прагнуть до самореалізації, саморозвитку,
відповідальності. Володіння учнями практичними навичками необхідне
для їхньої творчої самореалізації і саморозвитку в процесі навчальнодослідницької діяльності. Особисті спостереження свідчать про те, що в
традиційній освітній практиці поряд із великими перевагами застосування
практично-дослідницького методу виникають певні труднощі. Це
відсутність стійкої системи ціннісних орієнтацій на творчу самореалізацію
і саморозвиток в навчально-дослідницької діяльності, дефіцит навчального
часу, неоднорідність учнів у класі, недостатня матеріально-технічна база
кабінетів біології та ін.
Ефективність. Головним змістом дослідження в галузі освіти є те,
що воно є навчальним. Це означає, що його головною метою є розвиток
особистості учня, виховання його наукового світосприйняття. Якщо в
науці головною метою є отримання нових знань, то в освіті мета
практичної діяльності – у придбанні учнями навичок дослідження як
універсального способу освоєння дійсності, розвитку здатності до
дослідницького типу мислення, активізації особистісної позиції учня в
освітньому процесі на основі придбання нових знань. Це є запорукою
формування майбутніх висококваліфікованих працівників, які вміють
знаходити вихід із різних складних життєвих ситуацій, передбачати
можливі наслідки діяльності, орієнтуватися в сучасному суспільстві,
інформаційному просторі, подальшому здобутті освіти.
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Додаток 4

Структура уроку практичного застосування
знань, навичок і умінь (за В.О. Онищуком)

Список використаних джерел
1. Біологія. 6–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх
навчальних
закладів.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу: http://iitzo.gov.ua/serednya-osvita-navchalni-prohramy/.
2. Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент
навчальних досягнень учнів / С. Бондар. // Біологія і хімія в школі. – 2003.
– № 2.
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3.Державний

стандарт базової і повної загальної середньої освіти (2011).
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.
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