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Сучасні напрями розвитку біологічної освіти 

В Україні на сьогоднішній день освіта є основою формування людського 

капіталу знань, запорукою майбутнього кожної держави та людини в тому числі. 

Вона є найбільш людиномісткою сферою суспільства, визначальним чинником 

його культурного, соціально-економічної, та духовного розвитку. Нині перед 

закладами загальної середньої освіти постали завдання виховання вільної, 

творчої, освіченої, культурної, естетично грамотної й активної особистості. 

Важлива роль у їхній реалізації належить природничій освіті, зокрема 

біологічній освіті [1;2;15]. 

Біологічна освіта  вивчає життя як особливу форму руху матерії, закони її 

існування й розвитку. Предметом вивчення біології є живі організми, їхня 

будова, функції, зв’язки між ними [3;6;11]. 

На сьогоднішній день біологічна освіта  це  різновид професійної освіти, 

яка забезпечує практичну та теоретичну підготовку фахівців у різних 

галузях біології в тому числі біологічної освіти в школі. Біологічна освіта  

формує світосприйняття, розуміння закономірностей і принципів існування 

біологічних  систем. Тісно пов’язана з медициною, хімією, екологією та іншими 

галузями [5;7;9;10;13]. 

Відповідно до законодавчих актів України реалізація біологічної освіти в 

Україні здійснюється за ступеневим принципом і відповідає міжнародним 

стандартам освіти. Біологічна освіта охоплює всі рівні освіти, в тому числі 

початкову школу  (1–4 класи), базову школу (5–9 класи), повну (10–11 класи). 

У початковій школі вивчається курс «Природознавство», що передбачає 

ознайомлення учнів з живою й неживою природою, елементарними природніми 

процесами і явищами, правилами поведінки щодо природи. Що стосується 

учнів  5-х класів то для них  розроблено спеціальний курс «Природознавство», 

що є продовженням курсу «Природознавство» у початковій школі  який 
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передбачає підготовку школярів до вивчення природничих дисциплін у 

середній та  вищій школах,  він  закладає основи розуміння учнями 

фундаментальних законів природи в цілому [4;12]. 

Метою навчання біології та екології на рівні стандарту в закладах 

середньої освіти є: застосовувати знань з біології та екології у повсякденному 

житті, оцінювання їх ролі для сталого розвитку людства; сформувати   в учнів    

природничо-наукову компетентність шляхом засвоєння системи інтегрованих 

знань про закономірності та функціонування живих систем, їх розвиток і 

взаємозв’язок із довкіллям; зрозуміти біологічну картину світу та цінність такої 

категорії, як життя, природа, здоров’я; свідомо ставитися до природи як 

універсальної, унікальної цінності [6;7;9]. 

Біологічна освіта в школі виконує ряд завдань: [4;12;15]. 

- Набуття  учнями досвіду пошуково-дослідницької діяльності та уміння 

представляти отримані результати;  

- Оволодіння учнями біологічних  термінів та понять, засвоєння 

предметних знань та усвідомлення суті основних законів біології  і 

закономірностей, які дають можливість зрозуміти учням неперервність життя 

та його зв'язок з довкіллям; 

- Використання набутих знань, уміння та навички у повсякденному житті 

для оцінки впливу факторів довкілля, наслідків діяльності людей для 

збереження безпеки та  власного здоров’я; 

- Встановлення міжпредметних, зв’язків біології і екології з метою 

формування в учнів гуманістичних поглядів на природу; 

- Розуміння універсальності і функціональності ознак життя,  принципів та 

вимог підтримання життєдіяльності організму людини та тварин; 

- Розвиток особистісної відповідальності за стан довкілля, формування 

ціннісних орієнтацій на збереження природи, розуміння необхідності 

узгодження стратегії природи і стратегії людини. 

Концепція Нової української школи передбачає орієнтацію на навчання 

біології, яке розвиває критичне і продуктивне мислення учнів, творчо-

пошуковий підхід до вирішення проблем, що виникають під час уроку. На 



думку багатьох психологів і педагогів сучасності найбільш ефективним для 

розвитку мислення є саме проблемне проблемне навчання зокрема 

природничих дисциплін, за якого засвоєння знань учнями відбувається у  

процесі розв’язання конкретної життєвої чи змодельованої проблеми. Це  

виступає визначальним чинником при створенні і використанні завдань у 

процесі навчання біології у школі [2;3;5]. 

На сьогоднішній день вчитель це не джерело предметних  знань, а 

одночасно психолог, вихователь, організатор. І саме тому зростає навантаження 

на вчителя але це необхідно для забезпечення вдалого освітнього процесу [3]. 

Таким чином розширюються  повноваження учителя: він має не лише 

організовувати діяльність учнів задля засвоєння навчального матеріалу, а й 

допомагати учням повірити у свої сили, бачити  майбутні позитивні результати 

своєї плідної праці, відчувати задоволення від отриманого результату. Така 

педагогічна підтримка є одним з проявів поваги до особистості школяра  через 

зацікавленість у його успішній  діяльності і виступає ключовою складовою під 

час вивчення біології у школі. 
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