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Методика формування екологічних знань старшокласників у профільних 
класах біологічного спрямування  

 
У сучасному освітньому просторі України особлива увага приділяється 

новим формам і методам організації навчально – виховного процесу у 
профільних класах біологічного спрямування. Cтворення умов для розвитку 
інтересів та здібностей старшокласників профільної школи, їх професійного 
самовизначення, формування різноманітних компетенцій, а також 
забезпечення зв’язків між загальною середньою і професійною освітою 
відповідно до обраного профілю, перспективні завдання профільного 
навчання. 

Актуальність цього питання зумовила сьогоднішній педагогічній пошук 
та мету нашого дослідження. З огляду на це актуальним є завдання профільної 
школи вчити старшокласників самостійно здобувати знання, а навчальний 
процес, на нашу думку, має будуватися з позицій наукового дослідження. 
Мотивація наукового дослідження виникає там, де зібраного в науці матеріалу 
недостатньо для пояснення нових фактів, а також для визначення шляхів і 
методів пізнання, завдання дослідження, плану пошуку. Спочатку подається 
припущення або гіпотеза, а для перевірки плануються методи дослідження – 
спостереження, експеримент, створюються теоретичні і фактичні моделі. 
Експериментально підтверджена гіпотеза стає теорією, розкриває суть 
процесів і явищ, надає можливості описувати, пояснювати, прогнозувати та 
застосовувати на практиці результати пізнання [7, 8]. 

Основою методики викладання біології у профільній школі має бути 
загальна методологія, яка вивчає закономірності наукового пізнання 
об’єктивної реальності. Ці закономірності і принципи методології є 
загальними і спільними для всіх наук. На думку Б.Д. Комісарова, неодмінною 
умовою реалізації мети біологічної освіти є засвоєння знань у єдності з 
науковою методологією, методами і прийомами їх одержання [6]. 

Методи навчання були об’єктом дослідження багатьох дидактів: 
А.М. Алексюка, Ю.К. Бабанського, М.М. Верзіліна, М.А. Данилова, І.Я. Лернера, 
В.О. Онищука, М.М. Скаткіна, А.М. Сохора та інших вчених. Крім класичних 
методів навчання на сучасному етапі розвитку педагогічної науки найбільш 
прийнятними методами, які сприяють оптимізації провідних ланок процесу 
навчання, підвищенню педагогічної ефективності, забезпечення 
систематизації знань, науковці вважають такі, як: методи проблемного 
навчання, згорнутих інформаційних структур, нелінійного структурування 
навчального процесу, дистанційного навчання. Питання систематизації та 
узагальнення знань предметів природничого циклу досліджували 
Н.М. Буринська, Всесвятський, С.У. Гончаренко, Н.Є. Кузнєцова, 
Б.В. Комісаров, К. Мягкова, Г.М. Понурова, В.Г. Розумовський, 
К.П. Ягодовський та інші. 

Процес пізнання екологічних знань школярами профільної школи має 
характеризуватись принципами, а знання вчителем принципів біологічного 



пізнання допомогають правильно визначити структуру змісту навчання. 
Принцип детермінізму визнає всезагальний закономірний зв’язок між 
явищами і процесами, який реалізується в різних формах, в основному у 
відносинах причинності. Системність – принцип дослідження, орієнтований 
на з’ясування стабільності, стійкості, відповідності явищ і їх взаємодії. 
Застосування системного підходу надає можливості виділити рівні вивчення і 
організації екологічних об’єктів, провести їх класифікацію, приступити до 
моделювання наслідків втручання людини у їх функціонування [5]. Історизм – 
ґрунтується на усвідомленні часу як неперервного і незворотного процесу і 
передбачає вивчення екологічних явищ в історичному розвитку (від 
виникнення до всіх наступних етапів у розвитку і перетворення його) та 
пояснення кожної наступної ланки його з погляду розвитку попередньої. 
Редукціонізм – зведення складної цілісної системи (наприклад, біосфери) 
через аналіз його частин до суми простих, елементарних одиниць з метою 
вивчення кожної з них і акцентування уваги на одній певній ознаці. 
Інтегратизм – науково пізнавальний напрям, в центрі уваги якого вивчення 
системного характеру біологічної організації, ієрархічної структури її, 
цілісності живої системи як взаємозв’язку частин, а не їх суми [2, 3]. 

На нашу думку особливістю профільного навчання має бути – 
плюралізм і дисперсність – широка варіативність авторських проектів, планів і 
програм на основі базового, інваріантного рівня знань із врахуванням потреб, 
інтересів і нахилів старшокласників профільної школи, а також – 
превентивність – характерний для екології принцип, який полягає в тому, що 
знання, які можуть знадобитися людині в конкретний момент її життя (в 
екстремальних чи циклічно повторюваних умовах) суб’єкт навчання одержує 
упереджувально. 

Формування в учнів основних понять з навчального предмета у 
відповідності до теорії навчальної діяльності Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова 
відбувається як рух по спіралі від центру до периферії, де в центрі знаходиться 
абстрактно-загальне уявлення про певне поняття, а на периферії це загальне 
уявлення конкретизується, збагачуючись частковими і тим самим 
перетворюється в справжнє науково-теоретичне поняття [1]. Таке 
структурування навчального матеріалу принципово відрізняється від традиційно 
застосовуваного лінійного способу, коли навчання йде від розглядання часткових 
фактів і явищ до їх наступного узагальнення на завершальному ступені навчання. 

Ми вважаємо, що одним з принципів особистісно-орієнтованого 
навчання, є принцип спіралевидної побудови навчального матеріалу від 
повернення до раніше вивченого до його розгляду на більш складному рівні. 
Ознаками спіралеподібної організації змісту навчальних предметів має бути 
рівномірність та поступовість навчання, якісне зростання поглиблення 
навчання, застосовуваність, продуктивність, творчий характер навчання. Такі 
ознаки спіралеподібної організації вказують на її відмінність від лінійної та 
циклічної організації змісту навчання. Спіралеподібна організація забезпечує 
активізацію засвоєння, закріплення, поглиблення та застосування основних 
елементів освіти. Принцип спіралевидної будови навчального матеріалу 
дозволяє повертатися до раніше вивченого і розглядати його з різних сторін на 



більш складному рівні, що дає можливість слабим учням закріпити, а сильним 
поглибити знання. 

У свою чергу інтегративність розглядається як всезагальний принцип 
розвитку суспільства, науки, виробництва, освіти, що забезпечує 
міждисциплінарну комплексність, узагальненість, ущільненість знань, методів 
і засобів пізнання, вивчення педагогічних явищ процесів, новоутворень в 
освітніх структурах [5]. Інтеграція знань профільної школи залежить від того, 
який тип профільного навчання здійснюється, і відіграє суттєву роль у 
формуванні поглиблених знань старшокласників. Врахування даних 
принципів біологічного пізнання сприятиме формуванню в учнів екологічного 
мислення, екологічних знань, цілісної наукової картини світу. 

Безумовно, організація навчально-виховного процессу профільної 
школи з біології має проходити ретельний добір. У профільних класах, на 
факультативних заняттях, при вивченні курсів за вибором значну питому вагу 
мають складати лабораторні, практичні роботи, польова практика, самостійна 
робота учнів з навчальною та науково-популярною літературою, 
розв’язування вправ та задач, навчання з використанням комп’ютерних 
технологій. Сучасний вчитель вже не має бути основним джерелом 
інформації, але натомість зростає його роль в організації самостійної 
пізнавальної діяльності школярів, у її навчанні вчитися, у вмінні 
трансформувати набуті знання у важливу життєву компетентність. 
Поширеною формою роботи в таких класах мають бути семінарські заняття. 
Під час підготовки до них та у ході занять старшокласники вчаться готувати 
доповіді, виступати перед аудиторією, вступати у дискусію тощо. 

Визначальним фактором вибору форм і методів навчання є мета і зміст 
програмного матеріалу [2]. На нашу думку, на етапі осмислення єдності 
людини зі світом природи доцільно використовувати методи і форми, які 
здатні актуалізувати цінностні орієнтації, усвідомити важливість екологічної 
проблеми, викликати емоційний стан, співчуття. Такий стан можна створити з 
допомогою емоційної розповіді, вірша, показу слайдів, відвідування парку, 
лісу. Важливе місце тут відводиться навчальним завданням. На етапі 
формування екологічної проблеми як реального протиріччя у взаємодії 
суспільства і природи застосовують методи, які стимулюють пізнавальну 
діяльність. При цьому ефективними є евристична бесіда, проблемний виклад 
матеріалу, диспут, виконання завдань типу «що буде, якщо?» 

На етапі теоретичного засвоєння екологічних знань старшокласників 
профільної школи при вивченні біології, обґрунтування взаємодії суспільства і 
природи необхідно поєднувати різними формами і методами навчання 
(конкурси рефератів, завдання з моделювання ситуацій морального вибору: 
«Яке місце в природі посідаєте Ви?» Важливе місце в обґрунтуванні взаємодії 
суспільства і природи займають спостереження під час екскурсій, практикумів 
в природі, походів. Спілкування з природою викликає емоційно значимі 
переживання. 

Практична діяльність школярів має бути орієнтована на вирішення 



реальних місцевих екологічних проблем, проведення природоохоронних акцій 
(вода, повітря, грунт і т.п.). Реальна проблема завжди захоплює школярів. 

Методи навчання тісно пов’язані з методами екологічних досліджень: 
спостережень, вимірів, взяття проб, експериментального картування, 
моделювання, прогнозу і т.п. Значна кількість прийомів і методів знаходять 
своє відображення у фронтальній, індивідуальній, колективній формах 
організації навчальної діяльності і їх поєднанні [4, 5]. До фронтальної роботи 
звертаються при ознайомленні школярів з екологічним матеріалом, при 
запровадженні екологічних понять, при поясненні практичних завдань на 
уроці, під час екскурсії в природу. При індивідуальній формі організації 
навчальної діяльності кожен школяр виконує завдання самостійно. Ця форма 
важлива для відпрацювання вмінь, виховання почуття індивідуальної 
відповідальності при прийнятті рішень (робота над рефератом, доповіддю, 
кросвордом і т.ін.). Важливе місце у формуванні екологічних знань мають 
рольові ігри, які розвивають екологічне мислення, емоційність, творчість, 
самостійність школярів. Цим напрацьовується соціальний досвід в прийнятті 
екологічно грамотних рішень. В рольовій грі присутня імітаційна модель 
реальної дійсності (заповідник, експедиція). Особливість рольової гри – їх 
міжпредметна і краєзнавча направленість. У формуванні екологічних знань 
особливе місце займають дискусії. Проблемність у поєднанні з груповим 
обговоренням створюють ситуацію «конфлікту» ідей. Це можуть бути і 
міжпредметні уроки-дискусії, коли на дану проблему дивляться з різних 
позицій. Робота в парах – основа для організації самостійної роботи на уроці, 
проведення взаємоперевірок. Особливо цінною ця форма роботи є на 
факультативах, практикумах, коли школярі зайняті науковими дослідженнями, 
працюють в польових умовах. 

На нашу думку, при виборі методів формування екологічних знань 
старшокласників профільної школи також має переважати блочно-модульний 
принцип групування матеріалу, це робота з логічно завершеними блоками 
навчальної інформації. Їх вибір має відповідати меті комплексного впливу на 
всі форми свідомості (інтелектуальну, емоційну, ціннісну, вольову), що 
створює умови для розкриття екологічних проблем і формування екологічних 
знань старшокласників. Важлива роль у пробудженні інтересу до біологічних 
знань належить новим інформаційним технологіям. Використання 
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення дає можливість провести 
досліди та експерименти, які вчитель не має змоги продемонструвати. Але 
сучасні електронні засоби навчання, які проходили апробацію, потребують 
покращення. В основному – це малюнки, а учні бажають бачити рухові 
моделі, з якими можна працювати. Проблемою є підключення до Інтернету, 
щоб мати можливість використовувати сайти Міністерства освіти і науки 
України, науково-дослідних інститутів природничого спрямування. 

Отже, розглянуті методи навчання мають бути альтернативою 
традиційній тому, що створюють умови для формування екологічних знань 
старшокласників профільної школи, їхньої творчої самосвідомості й стилю 
активної дослідницької діяльності. Завдання педагога полягає у визначенні 
творчих особистостей та створенні належних умов для їхнього розвитку. У 



сучасному навчально-виховному процесі профільної школи біологічного 
спрямування вчителі мають використовувати технології, орієнтовані на 
формування творчої екологічно досвідченої особистості. 
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