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При виконанні цього ж тесту на П-му курсі зовсім неспроможні виконати тест 

було 8,0%, на негативну оцінку (1) виконало норматив 12,0%, на негативну оцінку 

(2) виконало норматив 25,0%, на задовільно (3) виконало норматив значна 

кількість студентів 35,0%, на оцінку добре виконало норматив 6,0%, а на відмінну 

оцінку виконало норматив 4,0%. Запроваджені за програмою вищих навчальних 

закладів заняття фізичним вихованням 2 рази на тиждень не компенсують потребу 

студентів – вони лише загальмовують негативні зміни у стані здоровя студентів.  

Наша система ДСДФН, де на “долю” статичних вправ з еластичними гумовими 

жгутами, еспандерами та утриманням помірних обтяжень – “припадає” до 30-40% 

тренувального часу. Такий підхід допомагає студентам швидко опановувати такий 

складний вид спорту як метання диску, у якому поєднується як динамічна сила, 

так і специфічна витривалість, гнучкість та еластичність і сила мязів. Різко 

зменшилася також кількість травм у студентів метальників диску. Статичні вправи 

ми виконуємо за рахунок власної ваги спортсмена, а також обтяжень, які 

складають до 20-30% власної ваги спортсмена. Крім того, використовуються 

тренажери та скакалки для розвитку гнучкості у плечових суглобах (у вигляді 

багаторазових “проносів” обох рук за спину і назад, з поступовим зменшенням 

відстані.  

Таким чином, спираючись на отримані результати, можна вважати:  

Для покращення фізичних кондицій студентів – метальників диску потрібно їх 

розподіляти при тренуваннях на відповідні підгрупи.  

Кількість рухів на тренуваннях за системою ДСДФН у найсильнішій підгрупі 

(де фізичні навантаження відбуваються практично без відпочинку) має бути 

найбільшою.  

Виконання Державних тестів вимагає постійних і цілеспрямованих занять з 

фізичного виховання та спорту.  

У студентів старших курсів фізичні параметри значно погіршуються у першу 

чергу через недостатню рухову активність.  

ДСДФН значно покращує стан гнучкості студентів – метальників диску.  

Цуруль О.А. 

 Національний педагогічний університет 

 імені М.П. Драгоманова 

МЕТОДИЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ  

БІОЛОГІЧНИХ ПОНЯТЬ ПРО НАДОРГАНІЗМОВІ РІВНІ  

ОРГАНІЗАЦІЇ В УЧНІВ 6-7 КЛАСІВ 

Реалізація загальних принципів реформування загальної середньої освіти 

(гуманізації та демократизації освіти, методологічної переорієнтації процесу 
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навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій) 

зумовлюють радикальну зміну методологічних парадигм вивчення природничих 

наук у загальноосвітніх навчальних закладах, зростання ролі біології у вихованні в 

учнів екологічної культури, системного мислення та формування стратегії 

поведінки сучасної людини у біосфері. Найбільш перспективним шляхом 

створення нової стратегії взаємовідносин людини і біосфери є утвердження 

природно-онтологічної орієнтації у суспільній діяльності та формування 

оздоровчої екозберігаючої свідомості кожної людини як основи оновлення змісту 

шкільної біологічної освіти. 

В умовах переходу від антропоцентричного спрямування викладання 

природничих дисциплін, результатом якого є загострення протиріччя біосферного 

масштабу між природою та найвищим її продуктом – людиною, до біо- та 

поліцентричного спрямування, згідно якого життя – це унікальне 

загальнопланетарне явище, сукупність систем різного рангу (клітина, організм, 

популяція, вид, біоценоз і біосфера), першочергового значення набуває проблема 

формування системотворчих елементів біологічних знань. Такими елементами є 

біологічні поняття про надорганізмові рівні організації живої природи (НРО) як 

реалізація принципів біо- та поліцентризму у навчальному предметі “Біологія”. 

Пошук шляхів вирішення проблеми формування біологічних понять про НРО в 

учнів 6-7 класів здійснений нами у ході спеціального дослідження.  

Одне із завдань проведеного експериментального дослідження  

“Формування в учнів 6-7 класів біологічних понять про надорганізмові рівні 

організації” полягає у виявленні методичних умов ефективного формування 

зазначеної групи біологічних понять. Вирішення завдання здійснювалося у межах 

обґрунтування концептуальних положень та педагогічного проектування моделі 

процесу формування біологічних понять про НРО в учнів 6-7 класів.  

У нашому дослідженні процес формування біологічних понять про НРО 

розглядається як динамічна і відкрита система, яка визначає технологію навчання. 

У результаті усвідомлення цілісності і системності досліджуваного явища 

побудовано прогностичну модель процесу формування в учнів 6-7 класів 

біологічних понять про НРО та здійснено розробку трьох її компонентів: 

змістового, операційно-діяльнісного та оцінно-результативного. При цьому ми 

керувалися важливістю та недостатньою розробленістю змістових і технологічних 

аспектів навчально-виховного процесу з біології у загальноосвітній школі, метою 

якого є формування загальнонаукової картини світу як складової пізнавальної 

культури.  

Одним із основних завдань процесу формування біологічних понять про НРО є 

забезпечення навчального сходження і розвитку особистості учня. У реалізації 

моделі регулювально-спрямовуючу роль виконують цілі як передбачуваний 
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результат формування понять про НРО, на досягнення якого спрямована спільна 

діяльність учителя та учнів. 

Формулювання цілей здійснюється у формі елементів знань та вмінь учнів 6-7 

класів про НРО, що розглядаються як важлива складова інтегрованого результату 

навчальної діяльності – компетенції “соціальна особистість – особистість, що вміє 

орієнтуватися в оточуючому середовищі”: любов до природи, знання про природу, 

знання про оточуюче середовище та про конфлікт інтересів. Виділення системи 

елементів знань та вмінь – очікуваних результатів формування біологічних 

понять про НРО – ми розглядаємо як важливу методичну умову ефективного 

формування досліджуваних понять.  

Основою побудови змістового компоненту моделі є три елементи а) розкриття 

змісту понять б) з’ясування обсягу понять в) встановлення зв’язків і відношень 

між поняттями. Головним завданням кожного з елементів є досягнення мети 

визначити термін, класифікувати й оперувати поняттям. Поняття про НРО 

представлені у вигляді змістовно логічної моделі, що відбиває їх істотні ознаки, 

зв’язки та відношення (рис. 1).  

Виділення фундаментальних понять про НРО у якості змістових одиниць, 

що забезпечують систематизацію та ієрархієзацію відповідного навчального 

змісту базової біологічної освіти є, на нашу думку, важливою методичною 

умовою ефективного формування досліджуваних понять. 
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Рис. 1. Змістовно-логічна модель біологічних понять про надорганізмові рівні організації 

Змістовно-логічна модель є абстрактною інваріантою системи біологічних 

понять про НРО, інтенсивне утворення якої здійснюється у раціонально 

організованій пізнавальній діяльності учнів. Як показало експериментальне 

навчання, утворення абстрактної інваріанти можливе вже на перших (вступних) 

уроках, а подолання її абстрактності відбувається у ході подальшої конкретизації 

споживачі 
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системи біологічних понять про НРО шляхом залучення варіативного матеріалу.  

Тому наступною методичною умовою ефективного формування біологічних 

понять про НРО є їх введення дедуктивним шляхом під час вивчення 

систематичних розділів біології з наступною їх конкретизацією. 

Сформована навіть на цьому абстрактному рівні система біологічних понять 

про НРО дає можливість:  

а) розкрити походження основних понять та їх місце у системі; 

б) активно використовувати метод сходження від абстрактного до конкретного 

у навчально-пізнавальній діяльності учнів; 

в) посилити міжпредметні та внутрішньопредметні зв’язки понять; 

г) активізувати творчу діяльність учнів із пояснення, прогнозування, 

моделювання, еврістичного пошуку знань; 

д) системно засвоїти різномаїття видів живої природи у вигляді теоретичного 

концентрату знань та способів дій; 

е)  посилити у навчанні рефлексію, самоорганізацію та самоконтроль. 

Змістовий компонент моделі передбачає: а) виділення навчального змісту 

розділів біології-6,7, що забезпечує поетапне формування понять про НРО; та б) 

методичну розробку навчальних занять, органічною складовою змісту яких є 

навчальний зміст, що спрямований на формування понять про НРО.  

Систематична робота з формування понять та відповідних їм умінь в умовах 

експериментального навчання здійснюється під час вивчення багатьох тем та 

розділів біології-6,7, тобто має “наскрізний характер”. Дотримуючись умови 

успішного керування процесом формування в учнів наукових понять – врахування 

його цілісності, етапності, наступності та неперервності – було розроблено 

перспективне планування процесу формування в учнів 6-7 класів біологічних 

понять про НРО, зміст якого включає: 

 тематику навчальних занять, на яких організовується пізнавальна 

діяльність з формування понять про НРО; 

 поняття про НРО, формування яких здійснюється на цих заняттях; 

  навчальний зміст, спрямований на формування зазначених понять. 

Експериментально виявлені можливості розділів біології-6,7 у плані 

формування понять про НРО наступні: 33 % (23 із 68) навчальних занять біології-6 

та 51 % (35 із 68) навчальних занять біології-7. 

Операційно-діяльнісний компонент моделі відображає процес формування та 

функціонування біологічних понять про НРО у навчанні. Основним механізмом 

реалізації цілей і змісту навчання біології та формування досліджуваної групи 

біологічних понять є взаємопов’язана діяльність учителя й учнів, а умовою їх 

здійснення є методичне забезпечення навчання.  

У результаті психолого-педагогічного аналізу процесу засвоєння учнями 

наукових понять ми дійшли до висновку про необхідність організації активної 
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пізнавальної діяльності учнів на всіх етапах оволодіння поняттями. Тому 

методичною умовою ефективного формування біологічних понять про НРО є 

організація активної пізнавальної діяльності учнів засобом системи пізнавальних 

завдань.   

Ми виходили із положення про те, що пізнавальні завдання у структурному 

відношенні є комплексним поєднанням окремих елементів змісту знань та джерел 

їх одержання з перевагою тих із них, які відбивають специфічні особливості 

пізнавальної діяльності учнів на певному етапі засвоєння знань. Виконання 

учнями різних видів пізнавальних завдань дає змогу учителю керувати 

пізнавальною діяльністю учнів із урахуванням рівнів їх навчальних можливостей, 

що позитивно позначається на рівні самостійності та творчої активності учнів, а 

також дозволяє домогтися в учнів усвідомлення послідовності, характеру дій, 

операцій та умінь виконувати їх у різноманітних умовах.  

Систему завдань як методичного засобу організації пізнавальної діяльності 

учнів при формуванні біологічних понять про НРО складають завдання, що 

характеризуються сукупністю взаємозв’язаних ознак:  

– вид навчальної діяльності – а) індивідуальні, б) групові та в) фронтальні; 

– характер навчальної діяльності – а) репродуктивно-наслідувальні, 

б) пошуково-виконавчі та в) творчі завдання; 

– навчальний зміст – завдання на формування понять а) популяційно-видового 

(на встановлення видової приналежності організму; з’ясування видової 

пристосованості до умов існування; встановлення характеру впливу факторів 

середовища на популяцію; визначення внутрішньовидових зв’язків) та б) 

біосферно-біоценотичного рівнів (на визначення міжвидових зв’язків; визначення 

екологічних ніш; встановлення видового складу угруповання; визначення об’єктів 

живлення; складання ланцюгів живлення; визначення трофічної структури 

(продуцентів, консументів, редуцентів) екосистеми; встановлення значення виду в 

екосистемі; побудову екологічних пірамід; моделювання мінімальної екологічної 

системи; прогнозування наслідків порушення рівноваги у природних 

угрупованнях); 

– етапи процесу формування біологічних понять про НРО – завдання на 

а) накопичення і розвиток опорних знань (фактів, супідлеглих понять), 

б) інтеграцію (синтез) елементів змісту і визначення (виведення) на цій основі 

поняття (на визначення поняття у словниковому диктанті; визначення об’єкту 

(явища) за визначенням або істотною ознакою;  співвіднесення терміну та його 

визначення; побудову визначень через родо-видові відношення понять), 

в) використання сформованого поняття як цілісного знання на шляху 

абстрагування і подальшого розвитку (поглиблення) та розширення  поняття (на 

поглиблення змісту поняття; розширення обсягу поняття; розширення зв’язків і 

відношень понять), г) співвіднесення із системою понять (на класифікацію понять; 
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класифікацію і систематизацію понять); 

– методи навчання – а) словесні (вербальні), б) наочні та в) практичні;  

– розумові операції – завдання на: а) аналіз (аналіз поняття з метою виділення 

істотних та випадкових ознак; аналіз понять з метою виділення загальних істотних 

ознак; аналіз об’єктів або явищ із метою характеристики виду (популяції, 

біоценозу, екосистеми) як надорганізмової системи (за розробленим планом їх 

характеристики як надорганізмових систем), б) порівняння (на повне порівняння: 

визначення в порівнюваних об’єктах і загального, і особливого – схожого і 

відмінного; неповне, часткове порівняння (визначення або схожого, або 

відмінного); неповне порівняння за однією з ознак), в) абстрагування  (на підбір 

словесних асоціацій; завдання, що передбачають наочне абстрагування), г) 

встановлення причинно-наслідкових зв’язків (на визначення наслідків за даною 

основою; визначення причини за даним наслідком), ґ) узагальнення (на 

узагальнення об’єктів, явищ у поняття: на засвоєння їх ознак та відношень; 

узагальнення у межах засвоєння властивостей певної надорганізмової системи; 

завдання, що забезпечують узагальнення на основі внутрішньо- і міжпредметних 

зв’язків);  

– види диференціювання навчальних завдань – а) питання, б) вправи та 

в) біологічні задачі (задачі-прогнози (задачі на прогнозування екологічної 

ситуації); задачі-внутрішні дискусії; задачі-мислені експерименти; задачі-

розрахунки; задачі-гіпотези; задачі–плани-дій); 

– форми виразу кінцевих результатів – а) усні, б) письмові, в) графічні та 

г) матеріалізовані завдання (завдання з моделями – на визначення залежності між 

поняттями різних рівнів організації; розкриття структури та функціонування 

надорганізмових систем за відомою або новою моделлю; видозміну моделі; 

побудову моделі за відомими властивостями надорганізмових систем). 

У межах оцінно-результативного компонента моделі розроблено рівні 

сформованості біологічних понять про НРО та конкретизовані стосовно 

надорганізмових систем критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з 

біології. 

Ефективність запропонованого підходу до формування біологічних понять про 

НРО перевірялась під час формуючого експерименту. Показниками засвоєння 

досліджуваних понять виступили коефіцієнти повноти засвоєння: змісту поняття, 

обсягу поняття та зв’язків і відношень понять. Для визначення чисельного 

значення вказаних коефіцієнтів пропонувалися питання і завдання, спрямовані на 

з’ясування знань учнів про: термін, що позначає поняття; найближче родове 

поняття, до якого відноситься сформоване поняття; видову якісну відмінність 

сформованого поняття; внутрішню структуру поняття. 

У дослідженні використовувалися також розрахунки коефіцієнтів успішності 
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. Аналіз 

одержаних результатів свідчить, що середні значення коефіцієнтів для 

експериментальних класів помітно вищі, ніж для контрольних. Так, наприклад, 

значення коефіцієнтів повноти засвоєння змісту, обсягу та зв’язків і відношень для 

поняття “біоценоз” відповідно у експериментальних і контрольних класах наступні: 

0, 82 і 0, 34; 0, 43 і 0, 24; 0, 36 і 0, 15. Розраховані для даного поняття значення 

коефіцієнтів   становлять відповідно 1,42 і 1,08, а 


 – 1,32. Середнє значення   

для досліджуваних понять у експериментальних та контрольних класах становить 

відповідно 1,47 і 1,09, а 


 – 1,35. Таким чином, ефективність формування 

біологічних понять про НРО в експериментальних класах вища, ніж у контрольних 

в середньому у 1,35 рази. Внаслідок узагальнення кількісно-якісних характеристик 

відповідей учнів було також досліджено розподіл учнів експериментальних та 

контрольних класів за рівнями сформованості понять про НРО. Кількість учнів, які 

відповідають високому та достатньому рівням в експериментальних класах значно 

більша, ніж у контрольних: 19,5% учнів експериментальних та 1% учнів 

контрольних класів мають високий рівень, а 38 % та 6,5 % – достатній рівень. 

Отримані експериментальні дані доводять правомірність висунутої гіпотези 

дослідження та ефективність запропонованого підходу до формування біологічних 

понять про НРО.  

Таким чином, експериментально виявлені методичні умови ефективного 

формування в учнів 6-7 класів біологічних понять про  НРО наступні: 

а) виділення фундаментальних понять про НРО у якості змістових одиниць, що 

забезпечують систематизацію та ієрархієзацію навчального змісту про 

надорганізмові системи базової біологічної освіти; 

б) введення біологічних понять про НРО дедуктивним шляхом під час 

вивчення систематичних розділів біології з наступною їх конкретизацією; 

в) виділення системи елементів знань та вмінь як очікуваних результатів 

формування біологічних понять про НРО; 

г) організація активної пізнавальної діяльності учнів засобом системи 

пізнавальних завдань. 




