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Показники України в міжнародному дослідженні PISA-2018. 
Природничо-наукові дисципліни

Джерело: [1, С. 55]
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У завданнях із природничо-наукової грамотності перевіряється

здатність учнів використовувати природничо-наукові 
знання та вміння з біології, хімії, географії, фізики, 
астрономії для виокремлення й постановки реальних 
проблем, які можна дослідити та розв’язати за 
допомогою наукових методів, і для формулювання 
висновків, що ґрунтуються на спостереженнях та 
експериментах 
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Структура природничо-наукової грамотності 

Джерело: [2, С. 65]



Приклади завдань дослідження PISA-2018
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Проблеми в природничо-наукових дисциплінах:

виведення наукового знання з категорії абстрактоного 
до категорії практичного;
 нездатність учнів самостійно аналізувати й робити 

висновки;
відсутність у школярів розуміння про необхідність 

проведення оцінки достовірності результатів, 
валідності чинників, що впливають на результати;  
освіта зорієнтована на «середнього» учня.
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Приклади cхожих завдань у підручниках України: 
– лабораторне дослідження «Вивчення властивостей ферментів» [с. 24]
(Остапченко Л, Балан П., Поліщук В. Біологія. 9 клас. Київ, 2017. 236 с.)
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– завдання до рис. 5 (Андерсон О., Віхренко М., Чернінський А. Біологія і екологія.
10 клас. Київ, 2018. 216 с.)
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– завдання [2 с. 59] (Андерсон О., Віхренко М., Чернінський А. Біологія і екологія. 
10 клас. Київ, 2018. 216 с. )
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– лабораторне дослідження «Властивості ферментів» [с. 347]
(Андерсон О., Віхренко М., Чернінський А. Біологія і екологія. 10 клас. Київ, 2018. 216 с.)
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За результатами аналізу підручників 
проблемами залишаються:  

недостатня відповідність змісту навчального матеріалу 
принципам науковості та доступності;
надмірна кількість термінів і понять у параграфі;
абстрактний виклад теоретичного матеріалу; 
іноді відсутній зв’язок між раніше вивченим і новою 

інформацією;
відсутність ситуативної лінії  у викладенні навчального 

матеріалу;  
незначна кількість завдань на відповідність;
відсутність творчих завдань у підручниках;
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За результатами аналізу підручників 
проблемами залишаються:  

матеріал підручників 10 – 11 класів надрукований
суцільним текстом, що ускладнює його сприйняття;
в описі до лабораторних робіт пропонується 

використання досліджень, які здійснюються 
одноразово;
програма 9 класу, а, отже, і зміст підручників

перевантажені;
на тренувальні вправи з молекулярної біології, генетики 

відведено недостатньо годин;
підручник як елемент навчального комплексу.
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Аналіз підручників біології
( Ярошенко О. Г., Ярошенко О. Г, Бойко В. М. Природознавство. 

5 клас. Київ, 2018. 224 с.)

Рубрика «Творчі завдання»:
• Поясніть, чому на екваторі немає

пір року?[с. 112]
• Учень захворів на ангіну. Як він

має себе поводити, щоб не 
заразити своїх родичів, друзів та 
швидко одужати?[с.156]

• Як ви розумієте вислів: «Зайвих
організмів в природі немає –
природі потрібні всі?» [с.188]
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Аналіз підручників біології
(Костіков І.Ю., Волгін С.О., Додь В.В.  Біологія.  6 клас. Київ, 2014. 256 с.)

Рубрика «Творчі завдання» відсутня.
Мало завдань на відповідність або упорядкування понять і 
«Заповнити пропуски». 
Варіанти завдань для 6 класу:
• Поясніть, чому орієнтацію соняшників до сонця вважають не 

ростковим рухом. [с. 167],
• Які ви знаєте загальні заходи з профілактики уражень рослин

мікроскопічними грибами, що викликають у них хвороби?                 
[с. 242],

• Натуральні соки отримують з фруктів, овочів. Де саме у 
рослинній клітині міститься сік? Чому соки не отримують з 
тваринної сировини (наприклад з м'яса). [с. 33]
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Аналіз підручників біології
(Задорожний К.М.  Біологія. 9 клас. Харків, 2017. 240 с.)

Рубрики «Дізнайся більше», «Завдання з зірочкою»:
• Що може перешкоджати роботі ферментів? [ с. 23],
• У чому проявляється схожість процесів у клітинах
представників різних царств організмів? [ с. 75],
• У комах жирове тіло, яке містить багато ліпідів, виконує, у 

тому числі, й функцію виділення, відкладаючи в собі
продукти обміну. Чи пов'язана можливість виконувати такі
функції із властивостями ліпідів? [с. 31]
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Приклади завдань «нового покоління»

 «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»
 «Розпізнавання їстівних та отруйних грибів»
 «Транспорт речовин по рослині»
 «Дослідження процесу росту вегетативних органів»
 «Дослідження умов проростання насіння»

Для учнів 6 класу пропонують проведення досліджень з навчальних
тем:
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Використання методу проєктів
у 9 класі під час вивчення тем:

 «Виявлення рівня антропогенного і техногенного 
впливу в екосистемах Чернігівської області»

 «Складання власного родоводу та демонстрація 
успадкування ознак»
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Пропонуємо до вашої уваги авторські завдання:

•для 9 класу з теми: «Хімічний склад клітини та 
біологічні молекули»:
- Під час переходу по безводній пустелі верблюд масою 380 кг 
втратив 5% своєї маси за рахунок використання жиру. Скільки
він одержав при цьому води, якщо жир окиснився повністю до 
двооксиду карбону й води? (При повному розщепленні 1 г жиру 
утворюється 1.1 г води).
- Відомо,що кількість вуглеводів у листках і бульбах рослин

становить 90% сухої маси, а в клітинах м'язів і печінки тварин
- до 5%, а в інших клітинах тварин - до 1%.Чим можна
пояснити таку різницю?
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Пропонуємо до вашої уваги авторські завдання:

для 9 класу з теми: «Надорганізмові біологічні системи»:
- На території одного з мисливських господарств

випустили 4000 фазанів. Єгері встановили, що 400 фазанів
потрапили до пазурів яструбів, 800 - з'їли лисиці, 210 -
бродячі собаки, а 2400 уполювали мисливці. Яка ймовірність
у фазана вижити?).

для 9 класу з теми: «Кров і кровообіг»:
- В одній пробірці міститься кров людини, яка перехворіла на 

дифтерію, а в другій - людини, яка не хворіла на неї. До обох
цих пробірок додали збудників дифтерії. У першій пробірці
мікроорганізми загинули, а в другій цього не сталося.Чому?
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Пропонуємо до вашої уваги авторські завдання:
1) Із 250 000 видів рослин Землі 1/10 частина знаходиться на 
межі зникнення. Скільки видів рослин на Землі на межі 
зникнення?
2) Найпрацелюбніші санітари лісу — мурашки. У середньому 
вони за хвилину приносять до мурашника 3 десятки комах. 
Скільки комах принесуть мурашки за 1 годину?
3) На сім’ю з трьох чоловік щодоби потрібно 51 кг чистого 
повітря. Скільки кілограмів повітря знадобиться на наш клас 
(у класі 39 учнів)?
4) Учні вирішили зібрати сміття в лісі. Для цього вони 
об’єдналися в 5 груп по 6 осіб і вирушили в різні місця. Під час 
цієї акції кожен учень наповнив сміттям один мішок. Скільки 
мішків заповнили сміттям усі учні?



Найбільш популярні електронні засоби навчання
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Підручники з біології можуть бути лише елементом
навчально-методичного комплекту, що пояснюється
доцільністю застосування в шкільній практиці
навчальних посібників, у яких було б раціональніше
співвідношення завдань різних рівнів складності.
Значна роль у виборі задач до уроку, стимулюванні учнів
до пошуку нестандартних шляхів їх розв’язання, 
створення декількох моделей однієї задачі тощо 
відводиться вчителю.

Висновки
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Київ: УЦОЯО, 2019. 439 с.

2. Уроки PISA-2018: методичні рекомендації / кол.авт.:                          
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думка, 2020. 96 с.
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