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РЕАЛІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У НАВЧАННІ 

БІОЛОГІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 

Згідно Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 рр., 

Проекту Закону України «Про освіту» та Концепції Нової української школи 

розпочинається реформа, яка «перетворить українську школу на важіль 

соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і 

конкурентоспроможності України» 4, с. 7. Передбачаються кардинальні 

зміни в організації навчально-виховного процесу: перехід від традиційного 

(інформаційно-пояснювального) до компетентнісно-орієнтованого навчання. 

Ключовою компонентою Нової української школи є педагогіка партнерства, 

яка визначає доцільність організації інноваційного навчання  зорієнтовану 

на динамічні зміни в навколишньому світі навчальну та освітню діяльність, 

яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 

здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості [1, с. 

4]. Сутнісною характеристикою такого навчання є зміна ставлення до об’єкта 

навчання та перетворення його на суб’єкт, у результаті чого підвищується 

навчально-виховна ефективність занять, зростає рівень реалізації принципів 

свідомості, активності та якості формування компетентностей, необхідних 

для успішної самореалізації в суспільстві. 

Об’єкт дослідження: навчально-виховний процес з біології у ЗНЗ. 



Предмет дослідження: сутність та особливості впровадження 

інноваційних підходів у навчанні біології учнів основної школи.  

Завдання: 

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної літератури та 

шкільної практики з проблеми реалізації інноваційних підходів у навчанні 

біології учнів основної школи. 

2. Охарактеризувати провідні інноваційні підходи до організації 

навчального процесу та особливості їх реалізації у навчанні біології. 

3. Розробити інструктивно-методичні матеріали щодо реалізації 

інноваційних підходів у навчанні біології учнів 8 класу та здійснити їх 

апробацію в умовах реального навчального процесу. 

Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури 2; 3; 5; 6; 8; 9; 

10; 11 з проблеми реалізації інноваційних підходів у навчанні біології 

свідчить, що впровадження в практику інновацій – це складний процес, який 

передбачає поступове оновлення і вдосконалення змісту, методів, засобів та 

педагогічних технологій навчання. Узагальнення результатів аналізу 

шкільної практики навчання біології дає підстави для виокремлення таких 

провідних інноваційних підходів: ІКТ, метод проектів, біологічні розминки, 

елементи ейдетики, інтерактивні прийоми навчання, технологія критичного 

мислення. Реалізація інноваційних підходів дає змогу раціонально 

розподіляти час уроку, забезпечує підвищення активності навчально-

пізнавальної діяльності учнів, формування самостійності мислення, розвиток 

їх творчості та креативності. 

У ході виконання завдань дослідження ми розробили та апробували під 

час педагогічної практики цикл уроків теми 7 «Зв’язок організму людини із 

зовнішнім середовищем. Нервова система» (8 кл., 7), основу яких 

складають: біологічні розминки, ІКТ, прийоми інтерактивого навчання та 

прийоми розвитку критичного мислення.  

Під час дослідження було проведено: 



а) діагностичний зріз № 1 (ДЗ 1), який проводився напередодні, на 

завершальному етапі стандартного, традиційного уроку; 

б) діагностичний зріз № 2 (ДЗ 2), який проводився на завершальному 

етапі заключного уроку, проведеного за авторськими інструктивно-

методичними матеріалами. 

Анкетуванням було охоплено 18 учнів 8 класу однієї зі шкіл м. Києва 

(табл. 1). Анкети містили рефлексивні запитання, які є загальновідомим 

інструментарієм реалізації зворотнього зв’язку щодо якості ходу і результатів 

навчального процесу.   

Таблиця 1 

Результати анкетування 

№ 

з/п 
Запитання Варіанти відповідей 

Кількість учнів (%) 

Приріст (%) 
ДЗ 1 ДЗ 2 

1 
Мій настрій на 

початку уроку 

добрий 83 89 +6 

поганий 17 11  

2 
Матеріал уроку для 

мене був 

зрозумілим 70 80 +10 

незрозумілим 30 20  

корисним 65 70 +5 

некорисним 35 30  

3 Урок мені здався 

цікавим 72 88 +16 

нудним 28 12  

короткотривалим 70 75 +5 

довготривалим 30 25  

4 За урок я 
не втомився/лась 67 78 +11 

втомився/лась 33 22  

5 
Своєю роботою на 

уроці я 

задоволений/на 83 94 +11 

незадоволений/на 17 6  

6 На уроці я був/була активним/ною 22 34 +12 



пасивним/ною 78 66  

7 
Мій настрій 

наприкінці уроку 

поліпшився 70 87 +17 

погіршився 30 13  

8 
Домашнє завдання 

мені здалося 

легким 60 78 +18 

важким 40 22  

цікавим 57 64 +7 

нецікавим 43 36  

Джерело: розроблено авторами.  

Порівняння результатів діагностичних зрізів та їх аналіз дають підстави 

для висновків про позитивну динаміку за більшістю показників, а отже і 

позитивний вплив на учнів розроблених інструктивно-методичних матеріалів 

для проведення уроків біології із застосуванням інноваційних підходів 

навчання. Перспективними вважаємо подальші дослідження проблеми у 

контексті реалізації Концепції Нової української школи.    
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