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РЕФЕРАТ 

Звіт про НДР: 89 с., 1 ч., табл.- 4, рис. - 5, 1 дод., 28 джерел. 

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ 

НАВЧАННЯ, БІОЛОГІЯ, ХІМІЯ, УЧНІ, ОСНОВНА ШКОЛА. 

 Об’єкт дослідження:   освітній  процес з біології і хімії в основній школі. 

 Мета роботи - теоретичне обґрунтування концептуальних засад 

компетентнісно орієнтованого навчання учнів біології і хімії в основній школі 

та розроблення методик навчання предметів на їх основі. 

Методи дослідження:  теоретичні –  аналіз, порівняння  з метою 

з’ясування стану досліджуваної проблеми; систематизація, узагальнення   з 

метою визначення концептуальних засад дослідження, наукового  

обґрунтування пропонованої методики;   емпіричні – спостереження, 

анкетування, бесіди, опитування, контрольні зрізи для встановлення результатів 

навчальної діяльності учнів;  педагогічний експеримент з метою перевірки 

ефективності розробленої методики;  статистичні – для перевірки об’єктивності 

й валідності здобутих результатів. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в теоретичному  

обґрунтованні науково-методичних засад компетентнісно орієнтованого 

навчання біології і хімії в основній школі; виявленні сутності наскрізних 

змістових ліній курсу, визначених  в оновленій  програмі з хімії і біології; 

визначено структуру предметних компетентностей з біології та хімії;  підходів 

до розроблення методик навчання біології та хімії на компетентнісній основі. 

Подальшого розвитку набули  розкриття поняття «предметна 

компетентність», «ключові компетентності», «метод проектів», «метод 

моделювання»; особистісно-орієнтований,  діяльнісний,  компетентнісний 

підходи до організації навчання біології і хімії учнів основної школи.  

 Практичне використання результатів дослідження. Результати 

дослідження  упроваджено в рукописах методичних  посібників «Навчання 

хімії учнів основної школи» і «Навчання біології учнів основної школи». 

Висновки.  Розроблені концептуальні основи, закладені у методичних 

посібниках з навчання біології і хімії,  спрямовані на підвищення якості фахової 

підготовки і перепідготовки учителів біології і хімії і результативності шкільної 

біологічної і хімічної освіти в основній школі.  

Пропозиції. Розроблення науко-методичних засад навчання біології і 

хімії на компетентнісній основі в основній школі   спрямовано на перспективу і 

може мати продовження в дослідженнях методичних проблем старшої 

профільної школи. 

  Соціальна значущість результатів НДР полягає в організації процесу 

навчання біології і хімії в основній школі на компетентнісній основі, що сприяє 

досягненню результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів, визначених 

нормативними документами.  
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                                   Скорочення   

 

НАПНУ — Національна академія педагогічних наук України 

НУШ —   Нова українська школа 

МОН —    Міністерство освіти і науки України 

НДР —     Науково-дослідна робота 

ІППО — Інститут післядипломної педагогічної освіти 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Зміни в шкільній біологічній і хімічній освіті  здійснюються в контексті 

реалізації концепції «Нова українська школа» і «Закону України «Про освіту». 

Основна спрямованість цих документів полягає у підвищення якості освіти, 

вихованні компетентної особистості,  здатної  до саморозвитку й самореалізації 

в умовах глобальних змін і викликів. Тому основним завданням освіти є 

реалізація компетентнісного підходу до навчання біології і хімії.  

Структура звіту складається з передмови, вступу,  двох розділів, списку 

публікацій з теми дослідження, тлумачного  словника   дефініцій і використаної 

літератури.  

У вступі звіту розкрито:  альтуальність проблеми,  науково-методичні  

основи реалізації компетентнісного підходу до навчання біології і хімії.  

У розділі 1  Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання біології в основній школі: 

-   розкрито етапність виконання науково-дослідної роботи.  Описано 

перший (теоретико-аналітичній) етап, в якому висвітлено аналіз літератури,  

директивних і нормативних документів з питання розроблення проблеми  

компетентнісно-орієнтованого навчання.  

На цій основі теоретично обґрунтовано можливості  розроблення методики 

навчання біології на компетентнісній основі; необхідність створення нової  

структури      календарно-тематичного плану, що відбиває компетентнісний 

підхід до навчання; умовного виокремлення в методиці навчання біології 

трьохкомпонентного складу компетентностей (знаннєвого, діяльнісного і 

ціннісного), які дають змогу чіткіше спрямувати  навчально-пізнавальну 

діяльність учнів і її результат; предметне наповнення наскрізних змістових 

ліній в біології і хімії з урахуванням вікових особливостей кожного шкільного 

періоду (біологія. 6-9-і кл.) і  специфіки змісту предмета.  

 Розкрито другий (експериментальний) етап дослідження, в якому  

висвітлено організацію, хід і результати педагогічного експерименту з 

перевірки окремих аспектів компетентнісно-орієнтованої методики навчання 

біології в реальному освітньому процес.  

 Опис третього (узагальнювально-впроваджувального) етапу спрямований 

на узагальнення результатів дослідження, їх упровадження в освітній процес.  

  Результати дослідження упроваджено в методичному посібнику 

«Навчання біології учнів основної школи», зміст якого  спрямований на 

реалізацію наскрізних змістових ліній і використання компетентнісного 

підходу до навчання біології учнів 6-9-х класів, результатом якого є предметна 

(біологічна) та ключові компетентності. 

У розділі  2. Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання хімії в основній школі  

-  розкрито підходи до розроблення компетентнісно-орієнтованої методики 

навчання хімії, напрацювання якої перевірені в реальному освітньому процесі і  

педагогічну  доцільність пропонованого предметного наповнення наскрізних 

змістових ліній курсу хімії; реалізацію  змісту окремих питань програми і 
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виявлено, що  вони потребують не розширення їх, а внутрішньо- і 

міжпредметної інтеграції;  відповідність розроблених навчальних завдань на 

основі синхроністичної таблиці відповідно до  вимог до компетентнісно 

орієнтованих завдань, доступність їх для учнів;  оновлено структуру 

календарно-тематичного плану з   хімії на компетентнісній основі і доведено, 

що це сприяє планомірному формуванню компетентностей учнів. Розподіл 

вимог до результатів навчальної діяльності учнів за складниками 

компетентності спрощує моніторинг і контроль цієї діяльності. 

Згідно з результатами експериментального дослідження скориговано 

методику навчання хімії, що відображено у   методичному посібнику 

«Навчання хімії учнів основної школи». Зокрема, визначено й виокремлено у 

змісті актуальні питання  навчання хімії, розроблено відповідні рекомендації 

вчителям; розкрито предметне наповнення основних змістових ліній курсу 

хімії. 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА ЗВІТУ 

ВСТУП  

Актуальність дослідження. В освітніх системах європейських країн, 

США, Канади широко використовується компетентність у навчанні як 

характеристика його результатів. В останнє десятиріччя проблеми 

компетентнісно орієнтованої освіти розглядаються міжнародними 

організаціями – ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, радою Європи, Організацією 

європейського співробітництва та розвитку, міжнародним департаментом 

стандартів, які узагальнили доробок педагогів з усього світу.  Науковці 

європейських країн вважають, що  «набуття молоддю знань, умінь і навичок 

спрямоване на вдосконалення їхньої компетентності, сприяє інтелектуальному 

й культурному розвиткові особистості, формуванню в неї здатності швидко 

реагувати на запити часу. Саме тому важливим є усвідомлення самого поняття 

компетентності та як необхідно її формувати, що має бути результатом 

навчання» (О. Овчарук) [16]. Таким чином, з позиції дотримання 

компетентнісного  підходу до   навчання акцент зміщений на способи 

діяльності, а знання є тим засобом, без якого неможливо здійснювати діяльність 

(В.Краевський, А. Хуторской) [15].  

У вітчизняній освіті також здійснюється методологічна переорієнтація 

процесу навчання на розвиток компетентної особистості, що ґрунтується на 

особистісно-орієнтованому та діяльнісному  підходах. Про це зазначають 

вітчизняні учені В. Кремень [13,14],  О. Локшина [17], О. Пометун [16], 

І.Родигіна [18], О.Савченко [20], А.Степанюк [22], О. Топузов [23, 24] та інші.  

Провідні освітянські документи – Державний  стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти (2011 рр.) [14] , Навчальні програми з біології і хімії 

[3, 20] та інші визначають компетентнісно-орієнтований підхід пріоритетом 

розвитку сучасної системи освіти.  

Основна школа концептуально визначена як така, що має забезпечити 

учням базову освіту та сформувати самодостатню особистість, здатну  до 

подальшої самореалізації у житті та подальшого навчання у старшій школі.  

Перехід основної школи на оновлений зміст природничої освіти загалом, 

й біологічної і хімічної  освіти в тому числі, обумовлений досягненнями в 

біологічній,  хімічній, педагогічній і психологічній науках, а також 

закладеними у Державному стандарті базової і повної освіти (2011р.), зокрема  

освітньої галузі «Природознавство» (2011 р.) особистісно-орієнтованим, 

діяльнісним  і  компетентнісним  підходами. У зв’язку з цим «компетентнісний 

підхід переходить зі стадії самовизначення в стадію самореалізації, коли 

заявлені ним загальні принципи й методологічні установки мають підтвердити 

себе в різних прикладних розробках» (Андреєв А.Л., 2005) [1].   

Згідно з Державним стандартом  освіти змістом біологічного та хімічного 

компонентів природничої освіти визначено оволодіння основними методами 

пізнання біологічних і хімічних явищ; закономірності функціонування живих 

систем на різних рівнях їх організації,  їх розвиток і взаємодію, взаємозв’язок із 

неживою природою; розуміння біологічної і хімічної картини світу, цінності 

таких категорій,  як знання, природа, життя, здоров’я; формування свідомого 
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ставлення до екологічних проблем, усвідомлення біосферної етики; 

застосування знань з біології і хімії у повсякденному житті та майбутній 

професійній діяльності, оцінювання їх ролі для суспільного розвитку;  

перспектив розвитку біології і хімії як науки.  

 Стан розроблення проблеми. Упровадження компетентнісно-

орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі  спирається на  розробки 

зарубіжних і вітчизняних учених. Зокрема, загальнодидактичний аспект 

комптентнісно-орієнтованого навчання вивчали і вивчають  зарубіжні (Є. 

Бережнова, В. Краєвський, Дж. Равен, А.Хуторской, С. Шишова та ін.)  і 

вітчизняні  (Н. Бібік, С.Бондар,  О.Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, 

О.Савченко, С.Трубачева та ін.) учені. Сформульовано означення й 

обґрунтування поняття «компетентність», запропоновано ієрархію 

компетентностей (ключові, загально предметні, предметні), виокремлено певні 

групи основних (ключових, життєвих) компетентностей, розроблено їх зміст.  

Водночас детальнішої розробки потребують питання дидактичного та 

методичного обґрунтування компетентнісного підходу, екстраполяція ідей на 

навчально-виховний процес, визначення не тільки теоретичних основ, а й 

процесуальних умов формування компетентності учнів.  

  Предметний  аспект  компетентнісно-орієнтованого навчання розглядають 

Л. Величко [6], М. Савчин [21] та інші – хімічний аспект; А. Степанюк [22],  Л. 

Ващенко [5], Т. Коршевнюк [12], Н. Матяш [18, 19], Н. Новикова [15] та інші  – 

біологічний аспект.  У дослідженнях за останні роки учені-методисти 

намагаються визначитися з поняттями: «предметні компетенції», «предметна 

компетентність»,  розрізнити їх зміст і призначення, розробити структуру 

предметних компетентностей, підходи до застосування компетентнісного 

підходу в реальному навчально-виховному процесі. 

 Вивчення вітчизняних  дисертацій  з теорії і методики навчання біології і 

хімії показали, що дослідники використовують поняття ключові та предметні 

компетентності, але фундаментальних наукових досліджень щодо їх 

формування та упровадження компетентнісного підходу до навчання біології і 

хімії нами не виявлено.  

Аналіз  досвіду роботи учителів біології і хімії показав, що більшість з 

них поняття «компетентності» і «уміння» ототожнюють; мають труднощі  з 

використанням компетентнісного підходу до навчання тощо.  

На практиці спостерігаються суперечності між: 

- знаннєвою освітньою  парадигмою і компетентнісно орієнтованою;  

- задекларованим у Державному стандарті освіти (2011р.) компетентнісним 

підходом і станом його реалізації в реальному навчально-виховному процесі;  

 - необхідністю упровадження компетентнісного підходу і неготовністю 

адекватного навчально-методичного забезпечення;  

- недостатньою теоретичною обґрунтованістю поняття «предметна 

компетентність», тлумачення якого часом полярні: «від ототожнення зі 

знаннями, уміннями і навичками до надання компетенціям абсолютного 

значення і підпорядкування знань практичному застосуванню» (Л.Величко) [6]; 
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- досягнутим учнями рівнем предметної компетентності і необхідним для 

розв’язання поставлених перед ними суспільно обумовлених завдань;  

-  необхідністю  упровадження інноваційних технологій навчання, в основу 

яких закладено компетентнісний підхід, і недостатнім навчально-методичним 

забезпеченням.  

Тому питання методики навчання біології і хімії на компетентнісній 

основі потребувало розроблення. 

 З огляду на актуальність проблеми і її недостатнє розроблення й 

визначено проблему дослідження: «Науково-методичні засади 

компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі».    

 Передбачувана робота є  продовженням попередніх досліджень 

виконавців науково-дослідної роботи, зокрема, які стосуються розроблення 

змісту біологічної і хімічної освіти, а також обумовлена нормативними 

документами  Міністерства освіти і науки України (Державний стандарт 

базової і повної середньої освіти, 2011р., концепції «Нова українська школа», та 

інших документів стосовно основної  школи).   

  Основні результати дослідження: наукові результати -  вітчизняні 

методики навчання біології і хімії доповнено науково обгрунтованими новими 

підходами до реалізації біологічного і хімічного змісту, серед яких  

особистісно-орієнтований, діяльнісний і компетентнісний і наскрізними 

змістовими лініями;  теоретичні – теоретично обґрунтовано компетентнісний 

підхід до навчання, поняття «предметна компетентність» і «ключові 

компетентності»;  прикладні  результати  - розроблено методичні посібники 

«Навчання біології учнів основної школи» і  «Навчання хімії учнів основної 

школи».  

 Очікувані результати співвідносяться із метою та завданнями 

дослідження і розкриваються в окремих розділах. 

 Перелік назв усіх проміжних звітів.  
1. «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання 

біології і хімії  в основній школі» (за теоретико-аналітичний етап) (2016 

р.) 

2. «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання 

біології і хімії в основній школі» (за експериментальний  етап) (2017 р.) 
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ЗМІСТОВА ЧАСТИНА ЗВІТУ 

 1 Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання 

біології  в основній школі  
   

1. 1 Загальна характеристика результатів дослідження.  

 Концепція дослідження включає такі основні положення:   
1. Упровадження компетентнісного підходу до навчання біології – одна з 

ключових тенденцій і умов модернізації біологічної  освіти і ґрунтується  на  

формуванні в учнів ставлення до життя як найвищої цінності та переконання, 

що людина є частиною природи і її повноцінне життя залежить від  збереження 

природних умов; засвоєнні ними  знань про цілісність живої природи та 

формування  біологічної картини світу; розвиткові в учнів уміння оцінювати  

значення біологічних знань у житті і практичній діяльності людини, 

застосовувати їх у різних життєвих ситуаціях і розвиткові досвіду творчої 

діяльності учнів.  

2. Поєднання компетентнісного підходу з особистісно орієнтованим і 

діяльнісним – одна з умов  формування компетентної особистості.   

3. Предметну (біологічну)  компетентність  розглядати як комплексну 

структуру,  складниками якої є фундаментальні науково обґрунтовані 

біологічні знання про життя, його прояви і властивості, розуміння цілісності 

живої природи;  уміння учнів застосовувати біологічні знання у практичній 

діяльності людини, зокрема охорони природи і охорони здоров’я людини та 

уміння постійно поповнювати свої знання; культурно-ціннісне ставлення до 

живої природи і переконання, що людина є частиною природи і її повноцінне 

життя залежить від  збереження природних умов. 

4. Діяльнісний підхід до оволодіння учнями основними методами пізнання 

біологічних явищ - одна з дидактичних умов застосування біологічних знань на 

практиці, що дасть змогу учням цілеспрямовано виконувати різноманітні дії у 

процесі навчання і формувати біологічну компетентність.   

5. Використання сучасних інтерактивних форм, методів і засобів навчання 

біології з урахуванням психолого-фізіологічних особливостей кожного вікового 

періоду учнів основної школи:  (11-15 років) - 6-9 класи (біологія) сприяє 

поетапному формуванню біологічної компетентності. 

6. Компетентнісно орієнтовані  методики  навчання біології  складуть основу 

формування  предметної (біологічної) і розвиток ключових компетентностей.  

Дослідження здійснювалось поетапно.  

 Під час першого  (теоретико-аналітичного) етапу (2016 р.) здійснено 

аналіз педагогічної і методичної літератури,  навчальних програм і шкільних 

підручників (вітчизняних і зарубіжних: Канада, Польща, Росія, США).  

директивних і нормативних документів. 

За результатами теоретичного аналізу з проблеми компетентнісно-

орієнтованого навчання біології:   

- виявлено, що  існують розбіжності в тлумаченнях  понять «компетентність», 

«предметна компетентність»;  не існує єдиної структури поняття «предметна 

компетентність»; відсутнє  предметне наповнення змісту біології;  
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-  з’ясовано методичні утруднення учителів в реалізації компетентнісного 

підходу до навчання біології, що, в основному, полягають із-за відсутності 

відповідних методик; 

- обґрунтувано вихідні концептуальні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання учнів біології в основній школі, серед яких: урахування вікових 

особливостей учнів навчання біології (6-9 кл.); поєднання компетентнісного, 

особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів; результат навчання - 

сформованість предметної компетентності з  біології;      

-  уточнено й конкретизовано поняття «предметні компетентності»  з біології; 

- визначено загальну структуру предметної компетентності, в яку включені три 

компоненти: знаннєвий, діяльнісний   і ціннісний, що між собою  тісно 

поєднані;  

-  обґрунтовано й розроблено нову структуру  календарно-тематичного плану з 

біології для 6- х
1
, 7- х

2
, 8-х

3
 і 9-х класів

4
, що відбивають компетентнісний 

підхід, а саме в результативній частині «державні вимоги до рівня 

загальноосвітньої підготовки учнів» замінено на складники предметної 

компетентності; 

- розроблено методичні рекомендації щодо   використання календарно-тематичного 

плану; 

- конкретизовано поняття предметної діяльності, результатом якої є сформованість 

предметної (біологічної)  компетентності і  визначено умови її формування, до 

яких віднесено  забезпечення позитивної мотивації до вивчення біології, 

використання завдань практичного і прикладного змісту, сприяння 

самовизначенню учнів, розвитку їх ціннісно-емоційної сфери, моделювання 

способів взаємодії школярів з природою, суб’єкт-суб’єктні стосунки у навчанні;  

 -  визначено основу для створення компетентнісно-орієнтованих методик 

навчання біології і хімії: мету поєднати з компетентнісно-орієнтованим 

результатом навчання;  зміст навчання формувати від результату; навчально-

пізнавальну   діяльність  організувати на тісній співпраці  між учителем і учнем 

з опорою на результат навчання;  результат навчання - сформованість  

предметних (біологічної і хімічної) і розвиток ключових компетентностей як  

фундамент  для загальноосвітньої біологічної підготовки учнів основної школи;   

 -  розроблено план–проспект  методичного  посібника: «Навчання біології учнів 

основної школи»;  

- оформлено результати дослідження в анотований звіт для звітної науково-

практичної конференції за 2016 рік і оприлюднено у виступах і статтях.  

   

                                                 
1
Коршевнюк Т. Календарно-тематичний план з біології, 6 клас //Тетяна Коршевнюк/ Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2017. - № 4,5,6.  
2
 Рибалко Л. Календарно-тематичний план з біології,7 клас //Ліна Рибалко / Біологія і хімія в рідній школі. – 

2017. - № 4,5,6. 
3
 Матяш Н.  Календарно-тематичний план з біології, 8 клас //Надія Матяш / Біологія і хімія в рідній школі. – 

2017. - № 4,5,6. 
4
 Козленко О. Календарно-тематичний план з біології, 9 клас //Олександр Козленко/ Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2017. - № 4,5,6.  
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На другому (експериментальному) етапі дослідження  (2017 р.) здійснено 

перевірку ефективності розробленого змісту розділів методичних посібників 

«Навчання біології учнів основної школи», в основу яких закладено 

компетентнісний підхід до навчання.   

Завдання експерименту полягали у перевірці педагогічної доцільності 

упровадження компетентнісного підходу до навчання біології в основній школі.  

    Експериментальні навчальні заклади – 3. Усі заклади мають статус 

всеукраїнського рівня експерименту. Термін проведення цього експерименту: 

2016-2018 рр.  

Хмельницький ліцей № 17 (наказ МОН України № 973 від 01.09.2014 р.). 

Керівник експерименту: Топузов О.М., директор Інстититу педагогіки НАПН 

України, доктор пед. наук, професор. Тема експерименту: «Формування 

ключових компетентностей обдарованої дитини».  

Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс 

Броварської районної державної адміністрації і Бучанська загальноосвітня 

школа 1-П ступенів № 4 Бучанської міської ради.   наказ МОН України № 1018 

від 09.09.2014 р.). Тема експерименту: «Розроблення методичної системи 

навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах 

компетентнісного підходу». Керівник експерименту:  Засєкіна Т.М., заступник 

директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат пед. наук.   

Забезпечення експериментального етапу дослідження у зв’язку з 

модернізацією навчальних програм потребувало додаткового теоретичного 

обґрунтування. З цією метою: проаналізовано основні дидактичні ознаки 

компетентнісного підходу порівняно з традиційним (ЗУНівським); 

обґрунтовано сутність основних змістових ліній навчальної програми з 

біології;  виявлено резерви навчального змісту щодо реалізації   основних 

змістових ліній. 

На експериментальному етапі було досліджено доцільність реалізації 

удосконаленої методики навчання біології за такими напрямками:   

застосування календарно-тематичного планування з   біології на 

компетентнісній основі; реалізацію компонентів очікуваних результатів 

навчально-пізнавальної діяльності учнів (знаннєвого, діяльнісного і ціннісного) 

через їх відображення у предметному змісті і наскрізних змістових лініях
5
,
6
, 

7
,
8
 

вплив емоційного ставлення шестикласників до ситуаційних завдань; 

використання методу моделювання у процесі навчання біології;   поєднання  в 
                                                 
5
 Коршевнюк Т. Наскрізні змістові лінії в курсі біології основної школи. «Громадянська 

відповідальність» //Тетяна Коршевнюк/ Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. - № 3.- С. 9-

12.  
6
 Козленко О. Проектно-рольова гра з біології як форма реалізації наскрізної змістової лінії 

«Підприємливість та фінансова грамотність» // Олександр Козленко / Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2018. -  № 2. - С. 11-19. 
7
 Матяш Н. Реалізація змістової лінії «Здоров’я і безпека» в навчанні учнів  біології людини  // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. - № 5. – С. 26 - 29. 
8 Матяш Н. Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» у 

навчанні біології  // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. - № 6. – С. 27 - 30. 
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освітньому процесі шкільного підручника  з сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями  (ІКТ) навчання;  використання завдань для 

формування і виявлення компетентностей учнів 6-9-х класів. 

Дидактичне забезпечення експериментальної роботи.    

 В експериментальних закладах вивчення  біології в 6-9-х класах протягом   

2016-2018 р.р. здійснювалось  за підручниками "Біологія-8» (автор Н. Матяш та 

інші) (рекомендовано МОН України), використовувалися навчальні посібники:  

Зошит для лаб, практ. робіт  Біологія. 8 клас (автор: Н. Матяш), Тести. Біологія. 

8 клас (автор: Н. Матяш та інші), посібники «Біологія, 6 клас», «Біологія, 8 

клас»,  «Біологія, 9 клас», методичні розробки наскрізних змістових ліній курсу 

біології (видрукувані в журналі «Біологія і хімія в рідній школі» за 2018 рік), 

календарно-тематичні плани для 6-9-х класів, розроблені на компетентнісній 

основі (видрукувані в журналі «Біологія і хімія в рідній школі» за 2017 рік) та 

компетентнісно-орієнтовані завдання з біології для учнів основної школи, що 

закладені в рукопис методичного посібника «Навчання біології учнів основної 

школи»; інструктивні матеріали для учителів щодо перевірки методик навчання 

біології на компетентнісній основі; компетентнісно-орієнтовані тести і 

завдання, анкети для учнів і вчителів контрольні роботи з компетентнісно-

орієнтованими завданнями, таблиці для узагальнення контрольних робіт тощо).  

  Організація експериментальної роботи 

Педагогічний експеримент проводився згідно з угодами між відділом та 

експериментальними школами за планом.  

На базі експериментальних закладів організовано формувальний 

експеримент.  

Основним  завданням  цього етапу роботи була експериментальна 

перевірка ефективності методики навчання біології компетентнісного 

спрямування, що охоплює 6-9-і класи. 

У зв’язку з оновленням  навчальної програми «Біологія. 6-9 класи» з 

урахуванням компетентнісного підходу до реалізації змісту та здобуття 

очікуваних результатів навчання учнів і уведенням наскрізних змістових ліній 

було переглянуто й структуру і зміст методики навчання біології. У навчальній 

програмі перша графа «Очікувані результати навчання» є відправною і 

базується на формуванні предметних компетентностей, складниками яких є три 

компоненти: знаннєвий, діяльнісний і ціннісний і друга графа «Зміст навчання» 

включає предметний зміст і наскрізні змістові лінії, які спрямовані на 

формування предметних компетентностей та посилення розвитку відповідних 

ключових компетентностей. 

 З метою організації навчання для учителів біології було розроблено нову 

структуру календарно-тематичних планів з біології (6-9 кл.) відповідно до 

оновленої навчальної програми і  методичні рекомендації з біології  до 

2017/2018 н.р.; 

У процесі експериментального дослідження: 

 доведено доцільність застосування  нової структури календарно-тематичних  

планів  з   біології на компетентнісній основі та за результатами анкетування 

учителів біології встановлено,  що його використовують 96,3%  респондентів і 
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пояснюють це тим, що він складає методичний орієнтир в організації 

освітнього процесу; сприяє планомірному формуванню компетентностей учнів;  

перевірено ефективність  окремих  аспектів методики навчання біології  

компетентнісного спрямування;   

скориговано зміст   розділів методичних посібників з навчання біології у 

зв’язку з новими вимогами навчальної програми,  які розкривають реалізацію 

наскрізних змістових ліній в умовах компетентнісно-орієнтованого навчання;   

перевірено компетентнісно-орієнтовані завдання з біології та  досліджено  

вплив ситуаційних завдань на формування ціннісного компонента 

компетентностей у навчанні біології; використання завдань для  виявлення 

компетентностей учнів 6-х класів; доцільність компетентнісно орієнтованого 

компонентного підходу до виявлення результатів навчальної діяльності учнів з 

біології; використання моделей для організації засвоєння загально біологічних 

закономірностей учнями 9 класу. 

На третьому (узагальнювально-впроваджувальному) (2018 р.) етапі 

дослідження: 

  здійснено кількісний і якісний аналіз результатів педагогічного експерименту, 

які дають змогу зробити такі висновки: 

 з’ясовано  можливості   й умови реалізації компетентнісно орієнтованого 

навчання біології з виходом на результат – сформованість предметної 

(біологічної) і ключових компетентностей, опираючись на розвиток 

самодостатньої особистості (урахування суб’єктного досвіду учнів), 

можливості змісту (поєднання предметного змісту із наскрізними змістовими 

лініями),  використання сучасних методів навчання (моделювання, метод 

проектів, дослідницький), форм організації навчання (в ієрархії яких домінують 

групові форми роботи на партнерській основі), поєднання  в освітньому процесі 

шкільного підручника  з сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями  (ІКТ) навчання;  

  експериментально доведено педагогічну  доцільність пропонованого 

предметного наповнення наскрізних змістових ліній навчального курсу біології 

та виявлено, що реалізація їх  потребує  внутрішньопредметної і міжпредметної 

інтеграції навчального змісту; 

  з’ясовано, що календарно-тематичне планування з біології на компетентнісній 

основі сприяє планомірному формуванню компетентностей учнів;   

  результати дослідження упроваджено в методичному посібнику   «Навчання 

біології учнів основної школи», зміст якого спрямований на реалізацію 

наскрізних змістових ліній і використання компетентнісного підходу до 

навчання біології учнів 6-9-х класів, результатом якого є предметна (біологічна) 

та ключові компетентності;  

   прорецензовано і підготовлено  до видання рукопис  методичного посібника 

для вчителів «Навчання біології учнів основної школи»;   

підготовлено  заключний науковий  звіт про виконання НДР;   

  упроваджено в освітній процес біології матеріали методичного посібника 

«Навчання біології учнів основної школи» (перший етап) і завершено 
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упровадження посібників «Біологія, 6 клас», «Біологія, 7 клас» «Біологія, 8 

клас» «Біологія, 9 клас».  

 

1.2.Дослідження компонентного підходу до  виявлення результатів 

компетентнісно-орієнтованого навчання біології учнів  
9
,
10

 

 За результатами педагогічного експерименту  доведено педагогічну 

доцільність компетентнісно-орієнтованого компонентного підходу до 

виявлення очікуваних результатів навчальної діяльності учнів  8-го класу  

через його  відображенню  у предметному змісті,  наскрізних змістових лініях і 

залученні різних форм, методів і засобів навчання до організації навчальної 

діяльності учнів. 

Комплект експериментальних матеріалів включає: посібник «Біологія, 8 

клас»
11

, матеріали методичного посібника «Навчання біології учнів основної 

школи»,  частина з яких видрукувана в журналі «Біологія і хімія в рідній 

школі»,  тексти контрольних робіт у тестовій формі,  композиції 

компетентнісно-орієнтованих завдань сформовані з урахуванням знаннєвого, 

діяльнісного і ціннісного компонентів, відображених в очікуваних результатах 

навчальної діяльності учнів;  анкети для учнів і вчителів. 

 Перший  - знаннєвий  компонент змісту полягає у  розвиткові понять, які 

вже учнями засвоєні і нових, які потрібно засвоїти. Функцією знаннєвого 

компонента є не лише сформувати поняття, а й навчити учнів оперувати ними, 

встановлювати внутрішньо- і міжпредметні зв’язки між ними.  

 Засвоєння нових термінів і понять є складним розумовим процесом, який 

базується на запам’ятовуванні. Щоб полегшити їх засвоєння  експериментально 

встановлено  доцільність регулярної роботи учнів в парі (один учень зачитує 

термін, інший – його визначення), або  спільний пошук термінів в тексті 

підручника, встановлення зв’язків між ними,   переклад їх на іншу мову 

(англійську тощо).  Варіанти роботи з термінами учитель  може розширити.  

 Нами досліджено застосування однієї з групових форм організації 

навчальної  діяльності учнів – робота в парі. Оскільки оцінити достовірність 

результатів роботи учнів в парі складно,  нами використано альтернативне 

анкетування.  В анкетуванні взяли участь 66 учнів (два  класи), які відповіли на 

запитання: «Чи подобається вам працювати в парі?».  Результати анкетування 

занесено в таблицю 1.1. 

 

 

 

                                                 
9 Матяш Н. Предметна (біологічна)  компетентність: її прояв у результатах загальноосвітньої 

підготовки учнів основної школи // Надія Матяш / Наукові записки Тернопільського 

націонал. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка // Вип. - Тернопіль, 2016.  – № 3. -  С. 51-54. 
10

 Матяш Н. Система завдань у  підручниках  з біології як засіб формування в учнів 

предметної компетентності /  Н.Ю. Матяш // Проблеми сучасного підручника. – 2016. - Вип. 

16. –С. 123-126. 
11

 Матяш Н.Ю. Біологія. 8 клас : Посібник / Н.Ю. Матяш. – К. : Видавничий  дім «Сам», 2017. – 212 с.  
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 Таблиця 1.1 Результати  альтернативного анкетування учнів 8-го класу ( в 

опитуванні взяли участь 66 учнів)  

Форма організації 

навчальної 

діяльності учнів 

  Альтернативні відповіді 

ТАК НІ Заг. к-сть учнів 

Робота учнів в 

парі 

51/77,3 % 15/22,7 % 66 

 З таблиці 1.1 прослідковується, що прихильників застосування форми 

організації роботи учнів в парі в три рази більше ніж супротивників.  Разом з 

тим педагогічні спостереження за роботою учнів в парі дають підстави 

стверджувати, що позитивним є  підвищення  інтересу учнів до навчання, 

комунікації  між учнями, збільшення активності учнів в роботі, формування 

уміння працювати спільно тощо. 

 Другий компонент змісту і результатів навчальної діяльності учнів – 

діяльнісний спрямований на застосування біологічних знань.  Методичні 

можливості його проявляються  під час виконання практичної частини 

навчальної програми (виконання дослідів, лабораторних, практичних робіт, 

дослідницьких практикумів, учнівських проектів тощо).  

 До виконання практико-орієнтованих робіт були задіяні різні методи 

наукового пізнання (спостереження, експеримент, прогнозування, моделювання 

тощо) і інтлелектуальні уміння учнів (порівняння, узагальнення тощо), а також 

дослідницький метод під час виконання їх.  

  Під час реалізації діяльнісного компонента практико-орієнтованої 

змістової частини  встановлено, що використання дослідницького методу дає 

змогу зактивізувати  навчальну діяльність кожного учня/учениці,  що 

забезпечує формування у них здатності вносити в процес пізнання дійсності 

зміни,  шукати оптимальні  шляхи досягнення результатів навчання.  

 Третій компонент змісту і очікуваних результатів навчальної діяльності 

учнів – ціннісний. Він націлений на засвоєння таких ціннісних категорій,  як 

знання, життя, здоров’я; формування свідомого ставлення до власного здоров’я 

і життя; оцінювання ролі біологічних знань для суспільного розвитку, 

перспектив розвитку біології як науки та її значення для розвитку інших 

наукових галузей (наприклад медицини, генетики людини тощо).  

 Реалізація ціннісного компонента компонента проявляється у судженнях 

учнів про значення біологічних знань  про людину, її здоров’я;  ставленні до 

свого здоров’я, свого життя, здоров’я і життя інших людей; оцінці значення 

розвитку вітчизняної біологічної науки, біологічних знань для суспільного 

розвитку.  

 Упровадження в освітній процес методики  навчання біології у 8-му  

здійснювалосяя з урахуванням наповнення її змісту на основі очікуваних 

результатів навчання, виражених в трьохкомпонентній структурі предметної 

компетентності.  

 Експериментальна робота проводилася в різних групах: 

експериментальних – за експериментальною  методикою і контрольних – за 

традиційною.  
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 З метою виявлення  результатів навчальної діяльності учнів 8-го класу 

було проведено підсумкову контрольну роботу, яка сформована на основі трьох 

компонентів предметної компетентності. Блоки завдань сформовані з 

урахуванням відповідних ознак компонентів: перший – знаннєвий – учень/ 

учениця добирає поняття до визначення, встановлює зв’язки між поняттями, 

встановлює відповідність між будовою біологічного об’єкта  і його функцією; 

другий – діяльнісний -  порівнює об’єкти і виявляє спільне або відмінне, 

розпізнає на малюнку об’єкти або їхні частини, конструює відповідь у вигляді 

схеми або таблиці; третій – ціннісний - висловлює особисте ставлення до 

ситуації, робить логічний висновок на основі міркувань, оцінює проблему і 

пропонує шляхи її розв’язання. 

 Результати підсумкової контрольної роботи відображені  в таблиці 1.2 і 

лінійних діаграмах (рисунки  1.2, 1.3, 1.4).       

           

Таблиця 1.2. Відображення  компонентів предметної компетентності за 

певними ознаками за результатами виконання завдань підсумкової контрольної 

роботи 

Компоненти предметної 

компетентності та їх 

ознаки  

Групи (результати у %) 

Експериментальні Контрольні 

Знаннєвий компонент 

Добирає поняття до 

визначення 

76,8 54,2 

Встановлює зв’язки між 

поняттями 

63,3 41,2 

Встановлює 

відповідність між 

будовою біологічного 

об’єкта  і його функцією  

67,3 48,3 

Діяльнісний компонент 

Порівнює об’єкти і 

виявляє спільне або 

відмінне 

63,5 43,4 

Розпізнає на малюнку 

об’єкти або їхні частини 

61,2 51,2 

Конструює відповідь у 

вигляді схеми або 

таблиці 

57,3 37,9 

Ціннісний компонент 

Висловлює особисте 

ставлення до ситуації 

45,5 31,4 

Робить логічний 

висновок на основі 

міркувань 

55,3 38,7 
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Оцінює проблему і 

пропонує шляхи її 

розв’язання  

47,5 30,1 

На основі даних таблиці 1.2 створено лінійні діаграми, на яких показано 

відображення кожного компонента в контрольних і експериментальних групах 

за результатами виконаної учнями 8-го класу підсумкової контрольної роботи. 

 
Рисунок 1.2  Відображення знаннєвого компонента предметної 

компетентності в контрольних  і експериментальних групах (за результатами 

контрольної роботи) 

 
 

Рисунок 1.3 Відображення діяльнісного  компонента предметної 

компетентності в контрольних  і експериментальних групах (за результатами 

контрольної роботи) 
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 Рисунок 1.4 Відображення ціннісного  компонента предметної 

компетентності в контрольних  і експериментальних групах (за результатами 

контрольної роботи).  

Аналіз даних таблиці 1.2 і діаграм (рисунок 1.2,1.3, 1.4) дає змогу зробити 

висновок, що потрібно більше уваги звернути на формування в учнів ціннісного 

компонента компетентностей.   Складними для учнів виявилися завдання, в 

яких потрібно оцінити проблему і запропонувати шляхи її розв’язання  (Е-

47,5% і К-30,1% учнів їх виконали) і висловити особисте ставлення до ситуації 

(Е- 45,5% і К-31,4%, їх виконали). Разом з тим,   включення в методику 

наскрізних змістових ліній посилюють  ціннісний компонент  предметної і 

ключових компетентностей і відповідно їх формування.   

1.3 Дослідження впливу  ситуаційних завдань на формування  

ціннісного компонента компетентностей у навчанні біології 

 Під час виконання експериментальної роботи встановлено вплив  

емоційного ставлення шестикласників до ситуаційних завдань. 

Індивідуальне виконання ситуаційних завдань учнями показало, що 

більшість учнів (57,5%) були зацікавлені загальною ситуацією, поданою у 

кожному пропонованому завданні, активно працювали над його виконанням.  

Також були учні (27,9%), яких пропонована ситуація викликала цікавість, проте 

під час виконання одного завдання вони відволікались, могли припинити 

роботу над ним і перейти до нового завдання, тобто інтерес цих учнів до 

об’єктів і процесів живої природи був слабкий, нестійкий. Деякі учні (14,6%) 

були байдужими не лише до завдання, але й до представленої у ньому ситуації, 

що свідчило про вияв негативного ставлення і до завдань цього типу, і до 

навчальної діяльності на уроці загалом.  

Виконання ситуаційних завдань у складі малих навчальних груп 

показало, що 72,4% учнів виявили зацікавленість  цими завданнями, активно їх 

виконували; 19,2% учнів виявляли нестійкий інтерес до ситуаційних завдань;  

8,4% виявилися байдужими до завдань.   

Отримані дані дають підстави для висновку: для виконання ситуаційних 

завдань доцільно організовувати групову навчальну діяльність  учнів, за якої 

вони отримують можливість взаємодіяти і співпрацювати, виявляти особистісні 

якості. Узагальнення результатів анкетування і спостережень за діяльністю 

учителів і учнів засвідчили зростання інтересу школярів до завдань, що 

стосуються реальних життєвих ситуацій і потребують застосування знань і 
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вмінь не лише з біології, а й інших предметів і власного життєвого досвіду. 

Виконання ситуаційних завдань переконливо демонструвало учням значущість 

виучуваного навчального матеріалу, що позитивно позначилось на розвитку 

мотивації школярів до вивчення біології.  

 

1.4 Дослідження використання завдань для  виявлення 

компетентностей учнів    

До підсумкової  контрольної роботи в учнів 6-го класу  було включено 8 

завдань, орієнтованих на перевірку сформованості у шестикласників окремих 

компонентів предметної біологічної компетентності, і одне компетентнісно 

орієнтоване завдання, що перевіряло сформованість їх у комплексі з 

ключовими компетентностями.  

Для оцінки сформованості знаннєвого компонента компетентності 

використовували діагностичні завдання закритого типу, діяльнісного 

компонента – закритого і відкритого типу; компетентнісно орієнтовані завдання 

були відкритого типу. Ефективність опанування знаннєвим і діяльнісним 

компонентами предметної біологічної компетентності за розробленою 

методикою визначали за формулою (за І.Підласим):   

ПН = *100% 

де ПН – продуктивність навчання,  

  Ф – фактичний обсяг засвоєних елементів знаннєвого і діяльнісного 

компонентів ( знань/умінь/способів діяльності) 

  П – повний обсяг засвоєних елементів знаннєвого і діяльнісного 

компонентів (знань/умінь/способів діяльності), що підлягають засвоєнню. 

Результати виконання зазначених завдань шестикласниками відображує 

діаграма на рисунку 1.1. 
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Рисунок 1.1. Результати виконання завдань підсумкової контрольної 

роботи учнями 6-х класів 

Сформованість ціннісного компонента перевіряли з використанням 

завдань, що передбачали висловлювання учнями ставлень до виучуваного 

матеріалу,  оцінювання ними ситуації і/або висловлювання судження щодо неї. 

Якісний аналіз відповідей учнів на запитання в цих завданнях показав, що 

шестикласники загалом усвідомлюють значення у своєму житті знань і умінь, 

які опановують на заняттях біології (78,9% учнів), здатні оцінювати свою 

поведінку і поведінку інших у різних ситуаціях щодо природи, ґрунтуючись на 

цінностях (72,1% учнів). Водночас 37,2% учнів відчували утруднення  при 

обґрунтуванні свого ставлення до проблем екосоціального характеру і 

можливості власного внеску в їхнє вирішення. 

  

  

1.5 Дослідження   використання моделей для організації процесу засвоєння 

загальнобіологічних закономірностей  
12

 

  

Під час  розроблення діяльнісного складника роботи із засвоєння 

навчального змісту постала задача створення блоків моделей, дослідження та 

аналіз яких дає змогу учням наблизитися до предметної компетентності. Для 

того, щоб учитель міг авторизувати роботу з моделями, ці блоки мали б бути 

підібрані так, щоб до них входили моделі різних типів. Це потрібно зробити 

задля авторизації навчального матеріалу вчителем при навчанні біології. Тому 

потрібен широкий вибір різних типів моделей, серед яких учитель обирає 

найбільш адекватні конкретним умовам, або пропонує інші, власні текстові, 

математичні або графічні моделі, виходячи з реального стану навчального 

середовища конкретного класу та закладу освіти.  Нами використано 

класифікацію моделей за книгою сучасного американського педагога Стівена 

Джилберта «Навчання природничим наукам, що базується на моделюванні» 

(«Models-based science teaching»
13

). В ній моделі розподілено на шість типів: 

- реальні (об’ємні, або фізичні) моделі: масштабні моделі, макети, фігурки; 

- образні (графічні) моделі: креслення, фотографії, схеми; 

- математичні моделі: формули, рівняння, графіки;  

- вербальні моделі: описи, сценарії, настанови; 

- імітаційні моделі: ігри-симуляції, тренажери польотів, манекени для креш-

тестів; 

- символічні (семіотичні) моделі: числа, дорожні знаки, смайлики тощо. 

 Практичне використання класифікації моделей С. Джилберта у навчанні 

біології дозволили показати можливості формування діяльнісного компонента 

предметної компетентності  за допомогою моделей різних типів (таблиця 1.3) 

                                                 
12

 Козленко О. Г. Результати вимірювання базового вміння учнів працювати з моделями 

різних типів у процесі навчання біології / /О. Г. Козленко / Український педагогічний 

журнал. – 2016. -  № 3. - С. 93-104. 
13

 Gilbert S. W. Models-Based Science Teaching – NSTA Press, 2011, 204 p. 
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Таблиця 1.3   Формування діяльнісного складника предметних компетентностей 

піжд час роботи з моделями  різних типів 
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Розпізнає + + + + + + 

Розрізняє  +  +   

Описує    +   

Складає + + + +   

Порівнює, зіставляє + + + + + + 

Аналізує  +  +  + 

Класифікує + +     

Характеризує    +   

Установлює + + +   + 

Визначає    +  + 

Виконує, проводить +    +  

Обчислює  + +    

Планує     +  

Прогнозує  +   +  

Спостерігає + +   +  

Дотримується правил + + + + + + 

Виготовляє + +    + 

Уміло поводиться +    +  

Використовує + + + + + + 

Застосовує +  + +  + 

Розв’язує задачі + + +    

Уміє +  +    

 

Діяльнісний компонент біологічної компетентності зорієнтований на 

розвиток інтелектуальних і практичних умінь у процесі виконання різних видів 

пізнавальної діяльності, серед яких постановка дослідів, лабораторне 

дослідження, лабораторна робота, дослідницький практикум, учнівські проекти. 

Цей процес тісно поєднаний з різними методами наукового пізнання: 

спостереження за біологічними об’єктами, їх порівняння, біологічний 

експеримент, опис його результатів, прогнозування, моделювання об’єктів, 

процесів і явищ тощо.  

Суттєвою особливістю навчальної діяльності в основній школі є поступовий 

перехід від зовнішньо заданих до самостійно сформульованих алгоритмів і 

планів у таких алгоритмізованих видах діяльності, як проведення спостережень, 

характеристика об’єктів, аналіз і порівняння, а також опис об’єктів і процесів 
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живої природи (у т. ч. під час виконання проектів). Так само поступово 

змінюється робота з біологічними термінами: від репродуктивного відтворення 

означень понять до самостійного формулювання їх за певними правилами – 

така діяльність демонструє опанування учнями термінологічного апарату 

науки.  

Діяльнісний компонент стосується застосування знань з біології у 

повсякденному житті та майбутній професійній діяльності.  

 У процесі експериментальної роботи досліджено доцільність 

використання моделей для організації процесу засвоєння загально біологічних 

закономірностей в учнів 9-го класу. З цією метою було проведено підсумкове 

тестування. Розроблений спеціальний тест був спрямований на виявлення умінь 

працювати з моделями. Тест складався з п’яти завдань компетентнісного 

спрямування. Завдання  були складені так, що в них були наявними різні типи 

моделей: об'ємні, математичні, образні, або графічні, вербальні, символічні, або 

семіотичні. У тестових завданнях не представлені тільки імітаційні моделі, 

робота з якими досить складна і потребує попередньої підготовки учнів.  

За результатами тестування було проранжовано типи моделей у 

відповідності до наявності в учнів умінь працювати з ними. Було показано, що 

варто звернути особливу увагу на опрацювання об’ємних (реальних), графічних 

і  математичних моделей.  

 Результати тестування показали, що найбільш ефективно учні 

відпрацювали з образними (графічними) та вербальними моделями.  

Суттєвих відмінностей за гендерною ознакою виявлено не було: юнаки та 

дівчата виконували завдання компетентнісно-орієнтованого тесту приблизно 

однаково.  

Під час роботи з математичними моделями було вказано на доцільність 

залучати питання з наскрізної змістової лінії «Підприємливість і фінансова 

грамотність», що сприяло  розвиткові умінь аналізувати та застосовувати 

математичні моделі на зрозумілих і побутово-орієнтованих прикладах.  

  

РОЗДІЛ 2  Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого 

навчання  хімії в основній школі  

1.1    Загальна характеристика результатів дослідження.  

У дослідженні   дотримано таких вихідних положень: 

1. Навчання хімії ґрунтується на компетентнісному підході, що 

реалізується під час засвоєння учнями знань про речовини та перетворення їх, 

хімічні закони й методи дослідження, навичок безпечного поводження з 

речовинами, формування відповідного ставлення до екологічних проблем і 

розуміння хімічної картини світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та 

житті людини.  

2. Предметна компетентність є проекцією на навчальний предмет 

компетентностей вищого рівня  -- загальнопредметних і ключових. Володіння 

предметною компетентністю передбачає здатність учня аналізувати ситуацію, 

приймати рішення, діяти з позицій законів, принципів певної науки та 

відповідати за свої дії.  
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3. Предметна компетентність формується в результаті здійснення 

пізнавальної діяльності щодо об’єктів реальної дійсності, які вивчає предметна 

галузь. У хімії це хімічні явища,  речовини, матеріали. 

4. Компетентність формується засобами навчального предмета як 

результат особистісного досвіду учня. 

 У дослідженні можна виокремити теоретичний і прикладний аспекти. 

Теоретична частина стосується  наукового обґрунтування власне 

компетентнісного підходу в навчанні хімії. Прикладний характер дослідження 

визначається  розробленням актуальних методичних проблем реалізації 

компетентнісного підходу у процесі навчання хімії за оновленою програмою. 

Теоретико-аналітичний  етап дослідження полягав  у розроблені 

методології дослідження, з’ясуванні стану реалізації компетентнісного підходу    

у вітчизняній і зарубіжній методиці навчання хімії та обґрунтуванні 

теоретичних засад навчання хімії базового рівня на компетентнісній основі. У 

зв’язку з модернізацією навчальної програми, запровадженням нових її 

структурних елементів, було виокремлено низку найактуальніших методичних 

проблем упровадження компетентнісного підходу, що потребували розв’язання 

передусім на теоретичному рівні. До них належать: сутність, структура, 

змістове наповнення предметної компетентності з хімії; сутність і методичні 

можливості реалізації наскрізних змістових ліній; зміст, структура і функції 

навчальних завдань компетентнісного спрямування,  упровадження 

інформаційно-комунікативних технологій. 

На цьому етапі дослідження здобуто такі наукові результати. 

На основі аналізу теорії і практики впровадження   компетентнісного 

підходу в хімічній освіті  виявлено  полярні тлумачення компетентностей (від  

ототожнення їх зі знаннями, уміннями і навичками до надання компетенціям 

абсолютного значення і підпорядкування знань практичному застосуванню) та 

недостатню   реалізацію   компетентнісного підходу в навчанні хімії в основній 

школі. Це зумовило необхідність з’ясування основних  дидактичних ознак  

компетентнісного підходу   порівняно з    традиційним (ЗУНівським)   і   

узагальнення їх за такими групами: мета освіти, зміст освіти, освітній процес, 

роль учителя, роль учня.  

З’ясовано сутність предметної компетентності з хімії.   Предметна 

компетентність розглядається нами як сукупність ціннісних орієнтацій, знань, 

умінь, способів особистісної чи соціально значущої продуктивної діяльності 

щодо   кола об’єктів   хімії.  

Окреслено предметне поле для   формування компетентності з хімії: а) 

загальнокультурні знання з предмета; б) специфічна практична діяльність, що 

передбачає дослідження речовин і хімічних реакцій; в) ціннісні установки,   

зумовлені соціальним досвідом  у  галузі, а також фундаментальні проблеми 

людства й   проблеми повсякденного життя, які людина розв’язує  засобами 

хімічної науки. Це основні принципи, ідеї, закони, поняття хімії, а також   

проблеми: енергетична, екологічна, продовольча, сировинна, 

здоров’язбереження.  До сфери предметної компетентності належать способи 
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діяльності в даній галузі, що у навчанні з предмета виражаються в уміннях і 

навичках, зокрема з лабораторного експерименту, обробки інформації тощо.  

З’ясовано  структуру предметної компетентності як  багатокомпонентного 

утворення, основними   складниками якого є  ціннісний (мотиваційний),   

знаннєвий (пізнавальний),   діяльнісний (поведінковий); на цій основі розкрито 

змістове наповнення компонентів предметної компетентності, що охоплює  

хімічні явища,  речовини, матеріали, дослідну діяльність із цими об’єктами, а 

також роль хімії в житті суспільства й науковому світорозумінні.  

Обґрунтовано сутність наскрізних змістових ліній курсу хімії як проекції 

ключових і предметної хімічної компетентностей учнів, визначених  в 

оновленій  програмі з хімії:  «Екологічна безпека і сталий розвиток»
14

, 

«Громадянська відповідальність»
15

 , «Здоров'я і безпека» 
16

, «Підприємливість і 

фінансова грамотність»
17

; виявлено резерви навчального змісту щодо 

реалізації   їх.  

Досліджено класифікацію  навчальних проектів, встановлено 

послідовність роботи над навчальним проектом з хімії; обґрунтовано зміст 

проектної діяльності учнів з хімії, її вплив на формування предметної 

компетентності; визначено вимоги до результатів виконання учнівських 

проектів «оцінюванням виконання»; розроблено оцінні карти до учнівських 

навчальних проектів.  Виявлено існування психолого-педагогічної 

суперечність між розумінням учнями і вчителями необхідності навчальних 

учнівських проектів і можливістю реалізації їх. Запропоновано розв’язання 

цієї суперечності завдяки виконанню міні-проектів під час уроків. 

Обґрунтовано   зміст і структуру навчальних завдань з хімії 

компетентнісного спрямування (зокрема інтегративних та екологічного змісту),  

виявлено можливості використання їх у навчальному процесі.   

Обґрунтовано дидактичні функції синхроністичної таблиці «Видатні 

відкриття в природничих науках» як основи  завдань з хімії компетентнісного 

змісту. 

Розкрито можливості використання  інформаційно-комунікаційних 

технологій для розв’язування методичних проблем  формування 

компетентностей учнів. 

Обґрунтовано й розроблено нову структуру календарно-тематичного плану 

з хімії, в якому до кожного уроку визначено перелік  пізнавальних дій   на 

різних когнітивних  рівнях, що узгоджуються   із вимогами до навчальних 

результатів учнів за чинною програмою для основної школи. З цією метою було 
                                                 
14 Вороненко Т.І.  Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» /Тетяна Вороненко // Біологія і хімія в сучасній школі – 2018. – № 3. – С. 

12–17. 

15
 Величко Л. Наскрізні змістові лінії курсу хімії основної школи. « Громадянська 

відповідальність» //Людмила Величко/ Біологія і хімія в рідній школі/ 2018. -№ 5. –С.29-32. 
16

 Нетрибійчук О. Наскрізні змісту лінії курсу хімії основної школи. Здоровя і безпека 

//Олександр Нетрибійчук/ Біологія і хімія в рідній школі/  2018. - № 5. – С. 32- 36.  
17

 Величко Л. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи. «Підприємливість та фінансова грамотність» 

/ Людмила Величко // Біологія і хімія в рідній школі/ 2018. — № 2. — С. 8—11. 
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виконано декомпозицію цих вимог і групування їх за складниками предметної 

компетентності з хімії.  

На основі теоретичних узагальнень розроблено актуальні питання  методики 

навчання хімії: реалізація наскрізних змістових ліній; організація роботи над 

навчальними проектами; складання й використання завдань для формування 

компетентностей, у тому числі на основі синхроністичної таблиці; 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні хімії; 

планування компетентнісно орієнтованого навчального процесу.  

Експериментальний етап дослідження. На цьому етапі було досліджено 

доцільність реалізації удосконаленої методики навчання хімії за такими 

позиціями: упровадження наскрізних змістових ліній курсу хімії;  проектна 

діяльність учнів; використання навчальних завдань для формування 

компетентностей учнів, у тому числі, на основі синхроністичної таблиці; 

застосування в навчанні ІКТ і календарного планування з   хімії на 

компетентнісній основі. 

Експериментальна база дослідження: Великодимерський НВК 

Броварського р-ну Київської обл.; ліцей №17 м. Хмельницького, Бучанська сш 

№4 Київської області, сш № 381 м. Києва.  

Дидактичне забезпечення експериментальної роботи.    

Вивчення  хімії в 7-9 класах протягом   2016-2018 р.р.     проводитись за 

підручниками "Хімія-9" і «Хімія-8»   (автор  Н.М.Буринська),    "Хімія-9"   

(автори Н.М.Буринська, Л.П.Величко); використовувався посібник для учнів 

«Хімія в завданнях. 7-9 кл.» (автори Л.П.Величко, Т.І.Вороненко, 

Н.В.Титаренко),   методичні розробки наскрізних змістових ліній курсу хімії, 

синхроністична таблиця «Видатні відкриття у природничих науках» та задання 

до неї, календарно-тематичний план, розроблений   на компетентнісній основі.  

Організація експериментальної роботи 

Педагогічний експеримент проводився згідно з угодами між відділом та 

експериментальними школами за планом.  

Ставилося завдання   отримати інформацію, що підтверджує чи 

спростовує можливість досягнення очікуваних результатів навчально-

пізнавальної діяльності учнів, визначених у навчальній програмі, за умови 

використання пропонованих методичних матеріалів і підручників хімії для 7-9 

класів, розроблених виконавцями НДР. 

На експериментальному етапі дослідження доведено:  

- педагогічну  доцільність пропонованого предметного наповнення 

наскрізних змістових ліній курсу хімії як засобу  реалізації компетентнісного 

підходу. Виявлено, що реалізація наскрізних змістових ліній  може бути 

забезпечена  певним спрямуванням змісту окремих питань програми, а не її 

розширенням, має спиратися на конкретні приклади, а також   потребує 

внутрішньо- і міжпредметної інтеграції; 

--результативність методики компетентнісно орієнтованого навчання 

хімії на засадах проектної діяльності учнів; доцільність включення міні-

проектів у навчальний процес; 
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--відповідність розроблених навчальних завдань, тому числі на основі 

синхроністичної таблиці,   вимогам до компетентнісно орієнтованих завдань, 

доступність їх для учнів;  

-- результативність використання   в освітньому процесі засобів ІКТ з 

метою формування  компетентностей учнів. 

-- конструктивний вплив     календарно-тематичного планування з   хімії 

на компетентнісній основі на планомірне формування компетентностей учнів. 

Розподіл вимог до результатів навчальної діяльності учнів за складниками 

компетентності спрощує моніторинг і контроль цієї діяльності. 

Узагальнювально-впроваджувальний етап дослідження передбачав 

виконання  кількісного і якісного підсумкового аналізу результатів 

педагогічного експерименту, коригування методики на цій основі  й   

формулювання наукових результатів дослідження.  

Виявлено характерні ознаки  компетентнісно орієнтованого навчання 

хімії в основній школі порівняно з традиційним (ЗУНівським підходом); 

з’ясовано сутність  і компонентний склад предметної компетентності. 

розкрито змістове наповнення компонентів предметної компетентності з хімії. 

 Обґрунтовано сутність наскрізних змістових ліній курсу, визначених  в 

оновленій  програмі з хімії;  розкрито резерви навчального змісту щодо 

реалізації   їх.  

 Обґрунтовано зміст проектної діяльності учнів; визначено вимоги до 

результатів виконання учнівських проектів «оцінюванням виконання»; 

розроблено зміст міні-проектів.  

Обґрунтовано   зміст і структуру навчальних завдань з хімії 

компетентнісного спрямування, у тому числі, на основі синхроністичної 

таблиці.  

Розкрито можливості   інформаційно-комунікаційних технологій для 

розв’язування методичних проблем  формування компетентностей учнів. 

 Обґрунтовано дидактичні функції синхроністичної таблиці «Видатні 

відкриття в природничих науках».  

Обґрунтовано й розроблено нову структуру календарно-тематичного 

плану з хімії на копетентнісній основі.  

 Розроблено і впроваджено у навчальний процес   експериментальних 

закладів освіти оригінальну методику використання міні-проектів, а також 

складання і використання компетентнісно орієнтованих завдань. 

Упроваджено в освітній процес з хімії  друковану продукцію: 

підручники «Хімія -- 7», «Хімія -- 8», «Хімія -- 9», навчальний посібник для 

учнів  «Хімія в завданнях. 7-9 кл.»; методичні матеріали, що становлять зміст 

навчального посібника «Навчання хімії учнів основної школи». 

 Експериментальна робота в закладах освіти, визначених відповідними 

угодами, мала вплив на загальний стан  викладання і навчання хімії. Зокрема: 

-виявлено зростання розуміння учнями необхідності вивчення хімії, 

можливостей  використання хімічних знань у повсякденній  практиці і для 

пояснення явищ, що відбуваються в довкіллі; 
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-збільшилася кількість учнів, які беруть участь у   роботі  МАН, зокрема в 

секції хімії; підвищилася якість їхніх робіт; 

-зріс рівень теоретичної і методичної підготовки вчителів, про що свідчать 

результати їхньої атестації. 

 Результати дослідної роботи висвітлено  вчителями експерименальних 

закладів освіти в таких статтях у науково-методичному журналі «Біологія і 

хімія в рідній школі»: Дудар А. Дослідно-експериментальна робота педагога; 

Шелудченко О., Усік О., Дудар А.  Білки: структурна організація та основні 

функції. Інтегрований урок у 9 класі. 

Актуальні методичні проблеми навчання хімії на компетентнісній основі 

та можливості розв’язання їх, підтверджені результатами педагогічного 

експерименту, відображено у змісті методичного посібника  для вчителів 

«Навчання хімії учнів основної школи».  

2.2   Дослідження проектної діяльності учнів  

Методикою експериментальної роботи   передбачалося: спостереження 

навчального процесу,  проведення перевірних, контрольних робіт, тематичного 

оцінювання  (бралися  також до уваги поточні самостійні роботи, виконані за 

текстами вчителів); анкетування учнів і вчителів; бесіди з учнями і вчителями; 

якісний і кількісний аналіз проміжних результатів експериментального 

навчання, його коригування; аналіз і узагальнення результатів дослідної 

роботи. 

Згідно із завданнями експерименту було розроблено комплект 

експериментальних матеріалів, що включав: методику проведення міні-

проектів з усіх тем курсу хімії основної школи (план виконання, завдання з 

теми, що вивчається, і одне контекстне), компетентнісно орієнтовані завдання 

(зокрема міжпредметного змісту екологічного спрямування); таблиці для 

поелементного аналізу відповідей до міні-проектів, у яких відбито вимоги до 

рівня навчальних досягнень учнів відповідно до складників предметної 

компетентності; паспорти до міні-проектів, вид завдання та його оцінний бал. 

Для 7 класу було розроблено методику проведення міні-проектів у змісті: 

вступу – 2 («Як убезпечити себе під час виконання хімічних дослідів?» і «Для 

чого треба вивчати хімію?»), теми «Початкові хімічні поняття» – 3 («Хімічні 

реакції та явища, що їх супроводжують», «Багатоманітність речовин» і 

«Фізичні і хімічні явища, їх ознаки»), «Вода» – 2 («Значення води та водних 

розчинів у природі й житті людини» і «Очищення води на водоочисних 

станціях та в домашніх умовах»). Для 8 класу було розроблено методику 

проведення міні-проектів у змісті тем: «Будова атома. Періодичний закон і 

Періодична система хімічних елементів» – 2 («Дослідження зміни властивостей 

хімічних елементів зі зміною радіусів їхніх атомів» і «Характеристика хімічних 

елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома»), «Хімічний 

зв’язок і будова речовини» – 1 («Залежність фізичних властивостей речовин від 

типів кристалічних ґраток»), «Основні класи неорганічних сполук» – 4 

(«Властивості кислот», «Властивості основ», «Властивості середніх солей» і 

«Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх 

солей. Вплив на довкілля і здоров’я людини»). Для 9 класу було розроблено 
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методику проведення міні-проектів у змісті тем: «Розчини» – 1 («Поняття про 

рН розчину»), «Хімічні реакції» – 2 («Класифікація хімічних реакцій», 

«Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних 

чинників»). Кожен з міні-проектів поділено на декілька (від 3 до 6) підтем з 

зазначенням типу і мети як всього проекту, так і мети, приладів та матеріалів, 

запитань до кожної з підтем, алгоритму проведення лабораторних дослідів. 

Після кожного з проектів зазначено результати, що їх мають досягти учні з 

урахуванням складників предметної хімічної компетентності. 

Методика обробки результатів експерименту. Коефіцієнт засвоєння 

знань обчислювали за формулою: 

        (1) 

K – коефіцієнт засвоєння навчальної інформації;  

n – загальна кількість учнів;  

I0 – число можливих балів за виконання завдань; 

Iа  – число балів, набраних одним учнем.  

Обчислення відсотку учнів, які виконали певні завдання проводилися для 

визначення напрямку коригування змісту щодо включення певних тем до 

самостійного вивчення учнями та посилення міжпредметних зв’язків.  

Результати експерименту. Ми відійшли від оцінювання предметних 

компетентностей, як найпридатнішої технології (як механістичного 

інструменту, здатного виміряти лише обмежену частину досягнень учня, не 

розкриваючи рівень його розвитку і прогресу в набутті компетентностей) і 

користувалися методикою «оцінювання виконання», під час якого учень 

демонструє успішне оволодіння знаннями, вміннями і навичками шляхом 

реального виконання завдання або низки завдань. Розроблені рівні 

сформованості предметної компетентності з хімії, включають покомпонентний 

(знаннєвий, діяльнісний і ціннісний) перелік знань, умінь і здатність їх 

застосування в практичній діяльності.  При формуванні рівнів сформованості 

предметної компетентності ми користувалися такими позиціями: знання, 

необхідні для виконання дії; усвідомленість дії; форма виконання дії; повнота 

дії; здатність узагальнювати; здатність до рефлексії вибору способу дії; 

оволодіння дією, перехід від однієї дії до іншої. 

Відсоток учнів, за рівнями сформованості предметної компетентності (за 

результатами оцінювання виконання) подано у таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 Відображення сформованості рівнів предметної 

компетентності за результатами  контрольних робіт  учнів 7-9 класів 

 

Клас  Відсоток учнів за рівнями сформованості предметної 

компетентності  

Початко

вий 

Середній Достатній Високий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

К л а с  7   Тема 1 0 0 0 0,46 0,25 33,5 34,3 19,7 11,79 0 0 0 
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Навчання учнів з використанням методу проектів проходило упродовж  

1,5 року (ІІ семестр 2016-2017 н.р. (7 і 8 класи) і І і ІІ семестри 2017-2018 н.р. (7 

– 9 класи). Зміну результативності навчання учнів під час проведення міні-

проектів подано на діаграмі. 

 
Рисунок 2.1. Зміни результативності навчання учнів 7-9 класів під час 

проведення міні-проектів 

З діаграм видно, що у всіх класах відсутній низький рівень досягнень, а 

достатній – більше ніж 50%. Це дозволяє зробити висновок, що самостійне 

вивчення матеріалу з наступним його поясненням для всього класу є  

0 34,2 65,8 0 

Тема 2 0 0 0 0,45 0,45 45 26 25 3,1 0 0 0 

 0 45,9 54,9 0 

Тема 3 0 0 0 0,2 1 24,5 25 2,1 37,2 10 0 0 

0 25,7 64,3 10 

Всього 0 38 61,7 3,3 

К
л
ас

 8
 

 

Тема 1 0 0 0 0 2 23 4 34 18 14 5 0 

0 25 56 19 

Тема 2 0 0 0 0 5 15 17 35 23 5  0 

0 20 75 5 

Тема 3 0 0 0 0 1 16 17 36,5 20 9,5  0 

0 17 73,5 9,5 

Всього  0 20,6 68,2 11,2 

К
л
ас

  
  
  
 9

 Тема 1 0 0 0 0 0,5 7 12,3 30,5 36 11 2,7 0 

0 7,5 78,8 13,7 

Тема 2 0 0 0 0 0,7 3,6 7,2 32,4 39 10,5 6,9 0 

0 4,3 78,6 17,1 

Всього 0 5,9 78,7 15,4 
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ефективним. Відбувається стимулювання учнів до більш відповідальних 

навчальних дій і підвищення їхньої самооцінки. Виконання лабораторних 

дослідів за інструкцією (алгоритмом виконання) уможливлює набуття умінь та 

навичок роботи з лабораторним посудом і реактивами. Уміння пояснити 

результати виконаної роботи і розв’язок ситуативних завдань формує критичне 

ставлення до фактичного матеріалу і власних знань. 

Протягом експерименту проводилося анкетування учнів і вчителів – 

учасників педагогічного експерименту. У анкетах для учнів висвітлювалися 

запитання щодо відношення учнів до НДР, зокрема учнівських проектів в 

урочний та позаурочний час тощо. 

У анкетах для учителів ставилися запитання щодо відношення до НДР, 

зокрема проектної роботи учнів в урочний та позаурочний час, форми вибору 

теми проектів учнями, типів проектів, обраних учнями. Тільки 30% учителів 

вважають, що дослідна робота (виконання навчальних проектів в позаурочний 

час) необхідна, а 70% − за те, щоб її виконували лише ті, кому вона до вподоби. 

І, навпаки, за виконання досліджень під час уроку висловилися 70%. 60% 

учителів висловилися за виконання інформаційних проектів, 30% − за 

практико-орієнтовані і лише 10% − за дослідницькі. 60% учителів вважають, що 

тему проекту має обрати учень особисто і по 20% − ті, які згодні з тим, щоб 

давати учневі і ті, що б обирати тему спільно з ним. За результатами 

опитування робимо висновок, що вчителі не готові до додаткового 

навантаження (роботи в позаурочний час, забезпечення дослідницької форми 

роботи, роботи з колегами для забезпечення виконання міжпредметних 

проектів). 

У анкетах для учнів ставилися запитання щодо відношення до НДР, та 

шляхів набуття знань (за допомогою вчителя чи самостійно), готовності до 

проектної роботи (на уроці та в позаурочний час) і відношення до неї, ролі 

науково-дослідницької роботи. 

91% учнів вважають, що виконувати навчальний проект в позаурочний 

час мають лише ті, хто бажає. І, навпаки, 77,2% − такий вид роботи на уроці до 

вподоби і вважають його потрібним. Необхідним фронтальне пояснення 

матеріалу на уроці учителем вважає 62% учнів і майже стільки ж (60%) – хотів 

би, що б учитель приділяв йому персональну увагу (бесідував). 94% учнів 

шукає відповіді для вирішення завдань у Інтернеті, що говорить про їхню 

самостійність і здатність до самонавчання. 98% учнів пов’язують вибір 

предмета та теми проекту з подальшим навчанням і діяльністю.  

Робимо висновок, що учні, в більшості, не бажають виконувати навчальні 

проекти в позаурочний час, вважаючи це додатковим зайвим навантаженням. У 

той же час їм цікаво навчатися, виконуючи міні-проекти під час уроку.   

У процесі експерименту перевірено методику «оцінювання виконання» 

для встановлення рівня навчальних досягнень із хімії учнів 7-9 класів, 

адекватність розроблених вимог до навчальних досягнень учнів, відповідність 

віковим особливостям учнів, об’єктивність визначених критеріїв засвоєння 

змісту курсу хімії. 
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Дидактичні матеріали містили: план виконання навчального міні-проекту, 

4 запитання-завдання (3 – для перевірки знаннєвого і діяльнісного складників, 

четверте – контекстне – для перевірки діяльнісного і ціннісного складників), 

окрім того, діяльнісний складник перевірявся за результатами виконання 

експериментальної частини проекту.  

Дидактичні матеріали пройшли випробовування і перевірку під час 

проведення уроків як з вивчення нової теми, так і закріплення й перевірки 

знань. З’ясувалося, що деякі   завдання, зокрема контекстні і компетентнісно-

орієнтовані, потребують уточнення в самих формулюваннях.  

  Експеримент з навчання хімії з використанням міні-проектів під час 

уроків підтвердив, що методика «оцінювання виконання» є ефективною для 

такої форми роботи, дидактичні матеріали узгоджуються з визначеними 

державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. 

 

2.3 Упровадження наскрізних змістових ліній курсу хімії 

Методикою експериментальної роботи   передбачалося проведення 3-х 

самостійних робіт  у 9 класі (з тем «Вуглеводні. Поліетилен»; «Природні 

джерела вуглеводнів»; «Оксигено- й нітрогеновмісні органічні сполуки»)   за 

наданими нами текстами; уроки з використанням синхроністичної таблиці. 

Проведено також підсумкову самостійну роботу з використанням контекстних 

завдань.  Бралися також до уваги поточні самостійні роботи, виконані за 

текстами вчителів. 

Результати експерименту. Реалізація наскрізних змістових ліній курсу 

хімії, як і компетентнісний підхід у цілому, реалізується під час засвоєння 

учнями знань про речовини та перетворення їх, хімічні закони й методи 

дослідження, навичок безпечного поводження з речовинами, формування 

адекватного ставлення до екологічних проблем і розуміння хімічної картини 

світу, вміння оцінювати роль хімії у виробництві та житті людини. У 

сукупності це становить зміст знаннєвого й діяльнісного компонентів 

предметної компетентності. Навчальні результати учнів за цими 

компонентами визначали традиційним способом, за формулою (1). 

Таблиця 2.2  

Коефіцієнт засвоєння учнями навчальної інформації за темами 

  

Тема самостійної роботи n К 

 

Вуглеводні. Поліетилен 71 79,5 

Природні джерела вуглеводнів 79 
81,3 

 

Оксигено- й нітрогеновмісні 

органічні сполуки 
72 68,4 

   

Отримані дані є в цілому очікуваними, вони засвідчують традиційний 

стан досягнення учнями навчальних результатів, неодноразово підтверджений 
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педагогічними дослідженнями. Описова тема «Природні джерела вуглеводнів» 

засвоюється дещо краще порівняно з темами, що містять теоретичний матеріал. 

Зниження рівня засвоєння теми «Оксигено- й нітрогеновмісні органічні 

сполуки» пов’язано з ускладненням змісту матеріалу і його значним обсягом. 

Значно цікавіші дані отримано внаслідок якісного аналізу виконання 

контекстних завдань, завдань на встановлення асоціацій та творчого завдання з 

аналізу наведеного тексту. Такі завдання пов’язані з життєвими ситуаціями і 

містять елементи ціннісних ставлень учнів. Відповіді учнів засвідчують такі 

позитивні зміни й недоліки в застосуванні знань з хімії порівняно з 

констатувальним експериментом. 

1.Учні краще розуміють  наявність зв’язків між здобутими знаннями і 

можливістю використати їх, коли того потребують життєві ситуації (72 % учнів 

порівняно з 51%).  

2.Спостерігається  встановлення більш повних  асоціативних зв’язків між 

назвами сполук, хімічними формулами і певними явищами, пов’язаним з цими 

сполуками ( 68% учнів порівняно з 49%). 

На нашу думку, цьому сприяла загальна орієнтація методики на 

формування компетентностей через розкриття наскрізних змістових ліній, а 

також виконання тренувальних вправ практичного спрямування. 

3.Завдання на використання синхроністичної таблиці виявили значний 

потенціал творчих можливостей учнів. За завданнями було підготовлено 

розгорнуті доповіді, проілюстровані цікавими презентаціями. Такі творчі 

роботи учнів  засвідчили сформовані уміння знаходити потрібну інформацію, 

але водночас і наявність значної частки компіляцій. 

4. У переважній більшості ( 93%) учні не в змозі самостійно описати 

життєву ситуацію, в якій було б використано хімічні сполуки. У наведених 

учнями прикладах  найчастіше  використано   такі речовини: вода, сахароза, 

вуглекислий газ, поліетилен, натрій хлорид (кухонна сіль). 

Актуальні методичні проблеми навчання хімії на компетентнісній основі 

та можливості розв’язання їх, підтверджені результатами педагогічного 

експерименту, відображено у змісті методичного посібника  для вчителів 

«Навчання хімії учнів основної школи».  

Упроваджено в освітній процес з хімії   підручник «Хімія - 9», 

навчальний посібник для учнів  «Хімія в завданнях. 7-9 кл.». 
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 ВИСНОВКИ  

 Теоретичне й експериментальне дослідження заявленої проблеми 

«Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і 

хімії в основній школі»  дає підстави для таких загальних висновків: 

 теоретично опрацьовано та практично реалізовано методики навчання 

біології і хімії на компетентнісній основі, що є пріоритетною тенденцією в 

сучасній освіті; 

 з’ясовано основні  дидактичні ознаки  компетентнісного підходу   

порівняно з    традиційним (ЗУНівським)   і   узагальнено їх за такими групами: 

мета освіти, зміст освіти, освітній процес, роль учителя, роль учня; сутність  і 

компонентний склад предметної компетентності;   можливості   й умови 

реалізації компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії;  

 розкрито змістове наповнення компонентів предметної компетентності з 

хімії і біології; 

 обґрунтовано сутність наскрізних змістових ліній курсу, визначених  в 

оновленій  програмі з хімії і біології; розкрито резерви навчального змісту 

щодо реалізації   їх;  експериментально доведено  педагогічну  доцільність 

пропонованого предметного наповнення наскрізних змістових ліній курсу хімії 

і біології як засобу реалізації компетентнісного підходу. Встановлено, що 

результативність упровадження їх може бути забезпечена  певним 

спрямуванням змісту окремих питань програми, а не її розширенням, а також 

встановленням  внутрішньо- і міжпредметної інтеграції змісту; 

 обґрунтовано й розроблено нову структуру календарно-тематичного 

плану з хімії і біології  на копетентнісній основі та доведено  конструктивний 

вплив такого планування на планомірне формування компетентностей учнів.  

Розподіл вимог до очікуваних результатів навчальної діяльності учнів за 

складниками компетентності спрощує моніторинг і контроль цієї діяльності; 

 обгрунтовано дидактичні функції синхроністичної таблиці «Видатні 

відкриття в природничих науках»,   зміст і структуру навчальних завдань з хімії 

на основі синхроністичної таблиці та  встановлено відповідність розроблених 

навчальних завдань  на основі синхроністичної таблиці   вимогам до 

компетентнісно орієнтованих завдань, доступність їх для учнів;  

 доведено, що використання сучасних методів навчання (моделювання, 

метод проектів тощо), форм організації навчання (в ієрархії яких домінують 

групові форми роботи), поєднання  в освітньому процесі шкільного підручника  

з сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями  (ІКТ) навчання,  

сприяють досягненню очікуваних результатів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів; 

Результати дослідження реалізовано в рукописах 2-х методичних 

посібників: «Навчання біології учнів основної школи»  (13,0 д.а.) і «Навчання 

хімії учнів основної школи» (12 д.а.),   заключному науковому звіті (2,0 д.а.), 

статтях.   У методичному посібнику  «Навчання хімії учнів основної школи» 

визначено й виокремлено у змісті актуальні питання  навчання хімії, 

розроблено відповідні рекомендації вчителям; розкрито предметне наповнення 

основних змістових ліній курсу хімії.  Зміст методичного посібника «Навчання 
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біології учнів основної школи»  спрямований на реалізацію наскрізних 

змістових ліній і використання компетентнісного підходу до навчання біології 

учнів 6-9-х класів, результатом якого є предметна (біологічна) та ключові 

компетентності.  

Упроваджено в освітній процес  з хімії: навчальна програма. «Хімія. 7-9 

класи»
18

,   підручники («Хімія. 7 кл.», «Хімія. 8 кл.»,  «Хімія. 9 кл.»
19

, навчальні 

посібники, серед яких  навчальний посібник для учнів  «Хімія в завданнях. 7-9 

кл.»
20

; з біології експериментальна навчальна програма «Біологія. 6-9 кл.»
21

, 

посібники:  «Біологія. 6 клас»
22

, «Біологія. 7 клас»
23

, «Біологія. 8 клас»
24

 і 

«Біологія.9 клас»
25

.  

 Упровадження результатів дослідження.  Результати науково-дослідної 

роботи упроваджуються поетапно: 

1 етап: інформування педагогічної громадськості через сайт Інституту 

педагогіки; 

-   участь  наукових співробітників відділу у  масових заходах: науково-

практичних конференціях:  міжнародних і  всеукраїнських; вебінарах, науково-

методичних семінарах,  проведених спільно з МОН України,  круглих столах,  

звітних наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН України;  

серпневих конференціях учителів,  методичних об’єднаннях  учителів шкіл 

України; 

- висвітлення в публікаціях фахових наукових журналів; 

-  використання окремих матеріалів цільовою групою користувачів на 

локальному рівні для навчання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, 

підготовки  учителів біології в педагогічних університетах і перепідготовки їх в 

інститутах післядипломної педагогічної освіти.   

Окремі результати відображено в публікаціях (див. Додаток1. Список 

публікацій з виконання НДР)  та виступах на педагогічних зібраннях різного 

рівня, серед яких:  міжнародні науково-практичні конференції, всеукраїнські 

науково-практичні конференції, звітні конференції, семінари, наради тощо.    

 Результати науково-дослідної роботи також  висвітлено  вчителями 

                                                 
18 Хімія 7-9 клас : навчальна програма для загальноосвіт. навч. закладів / Л. Величко   – 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. - № 1. С.19-26, № 3. С.11-15. 
19

 Величко Л.П. Хімія: підруч. для 9 кл. загально світ. навч. закладів/ Н.М.Буринська, 

Л.П.Величко. – К., Пед. думка, 2017. – 152 с. 
20

 Хімія в завданнях. 7-9 кл. Навчальний посібник / Л.П. Величко, Т.І.   Вороненко, Н.В. 

Титаренко. – К. : Видавничий дім «САМ», 2017. — 168 с. 
21 Експериментальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія, 6-9 

класи / Надія Матяш, Тетяна Коршевнюк, Валентин Вербицький, Олександр Козленко // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2015. – № 5. – С. 28-42; № 6. – С. 28-35. 
22

 Коршевнюк Т.В. Біологія. 6 клас : посібник для учнів освітніх закладів. – Київ, 2015. 
23

 Вербицький В.В., Рибалко Л.М. Біологія. 7 клас : посібник /В.В. Вербицький, Л.М. Рибалко.- К. :   
24 Матяш Н.Ю. Біологія. 8 клас : посібник /Н.Ю. Матяш. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. 

– 212 с.  
25

 Козленко О.Г. Біологія. 9 клас : посібник /О.Г.Козленко. – К. : Видавничий дім «Сам», 

2017. – 144 с. 
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експериментальних закладів освіти в таких статтях у науково-методичному 

журналі «Біологія і хімія в рідній школі». 

 Разом публікацій – 134, з них навчальні програми -1, підручники – 6, 

навчальні посібники – 4, метод.рекомендації – 10, статті – 70 (в тому числі в 

наукометричних базах – 19, збірниках наукових праць – 10, періодичних 

фахових виданнях -41), тези – 44. 

Про хід і результати дослідження доповідалося на засіданнях вченої ради, 

звітних наукових конференціях Інституту педагогіки НАПН України (2016, 

2017, 2018 рр.); масових науково-практичних заходах:  2016, 2017, 2018 рр., 

разом  – 84, з них: з’їзди, конгреси -2;  симпозіуми, форуми  -  1; конференції –  

45, з  них (міжнародні  - 21, всеукраїнські - 15, обласні – 9); семінари - 27,  

круглі столи - 7; виступи у засобах масової інформації  - 1, виставки -1.   

 Соціальна значущість результатів НДР полягає в організації процесу 

навчання біології і хімії в основній школі, що сприяє підготовці учнів до 

подальшого навчання у старшій школі та закладах різних рівнів акредитації і  

до життя в соціумі. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 Розроблені концептуальні основи, закладені у методичних посібниках з 

навчання біології і хімії для учителів біології, викладачів вищих навчальних 

закладів і методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти,  

спрямовані на підвищення якості фахової підготовки і перепідготовки учителів 

біології і відповідно біологічної освіти в основній школі.  При цьому 

потребують узгодження  очікувані  результати  навчальної діяльності учнів з 

критеріями оцінювання навчальних досягнень їх з урахуванням 

компетентнісного підходу;   розроблення компетентнісно-орієнтованих завдань 

для зовнішнього незалежного оцінювання. 

Перспектива використання результатів дослідження. Розроблення 

методичних засад навчання хімії і біології на компетентнісній основі в основній 

школі спрямовано на перспективу і може мати продовження в дослідженнях 

методичних проблем старшої профільної школи. 

Заключний науковий звіт розглянуто і  обговорено  на засіданні відділу 

біологічної, хімічної і фізичної  освіти (протокол № 13 від 15.11.2018 р.) та 

науково-методичній раді Інституту педагогіки НАПН України (протокол  №  3   

від 19.11. 2018 р.).  

  Хід виконання та результати НДР розглядалися й обговорювалися на   

засіданні вченої ради Інституту педагогіки  29   листопада 2018 р., протокол № 

15.    

За результатами розгляду і обговорення прийнято рішення: звіт схвалити як 

такий, що відбиває найголовніші результати науково-дослідної роботи із 

зазначеної теми  за період 2016-2018 рр.;  схвалити  рукописи  методичних 

посібників: «Навчання біології учнів основної школи» і «Навчання хімії учнів 

основної школи»  та рекомендувати до друку.                                                           
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ДОДАТОК А 

Список публікацій  за результатами дослідження 

НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

Навчальні програми 

1. Величко Л.П. Хімія. 10 –11 класи. Профільний рівень. Навчальна 

програма для закладів загальної середньої освіти. Хімія : Нові навчальні 

програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень 

стандарту, профільний рівень). Київ, 2018. С. 45 –65. 

2. Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма 

для закладів загальної середньої освіти. Біологія і екологія: Нові навчальні 

програми для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти (рівень 

стандарту, профільний рівень). Київ, 2018. С. 5-25. 

Підручники 

3. Величко Л. П., Буринська Н.М. Хімія: підруч. для 9 класу  загальноосвіт. 

навч. закладів. Київ, 2017. 152 с. 

4. Величко Л. П. Хімія: підручник для 10 класу закладів загальної середньої 

освіти: профільний  рівень. Київ, 2018. 296 с. 

5. Коршевнюк Т. В. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. Київ, 

2017. 272 с.  

6. Коршевнюк Т. В., Баштовий В.І. Природознавство. 5 кл:  підруч. для заг. 

навч. закл. ; за заг. ред. О.Г. Ярошенко. 2-е вид., доопрац. Київ, 2018. 192 с.  

7. Матяш Н. Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.  Біологія: 

підручник для 8 класів ЗНЗ. Київ, 2016. 272 с.  

Навчальні посібники 

8. Величко Л. П., Вороненко Т.І., Титаренко Н.В. Хімія в завданнях. 7-9 кл. : 

навчальний посібник. Київ, 2017. 168 с. 

9. Козленко О. Г. Біологія. 9 клас : посібник. Київ, 2017. 144 с. 

10. Коршевнюк Т.В. Біологія. 6 клас : посібник. Київ, 2017. 152 с. 

11.Коршевнюк Т. В., Ярошенко О.Г., Баштовий В.І. Робочий зошит з 

природознавства. Київ, 2018. 96 с.  

12. Матяш Н.Ю. Біологія. 8 клас : посібник. Київ, 2017. 212 с. 

13. Матяш Н. Ю. Біологія. 8 клас. Зошит для лаб, практ. робіт. Київ, 2016. 128 с.  

14. Матяш Н. Ю., Балан П.Г. Біологія. 8 клас. Тести Київ, 2016. 128 с.  

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Методичні рекомендації 

15. Величко Л. П., Вороненко Т.І. Хімія. Експертиза шкільних підручників : 

інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів 

підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів : посібник / 

за загал. ред. О. М. Топузова, Н. Б. В’яткіної. Київ, 2016. С. 96–99. 

16. Величко Л. П. Методичний коментар щодо вивчення хімії 7–9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з у 
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рахуванням змін у навчальних програмах : посібник. Методичні рекомендації. 

Хімія. 7 – 9 кл.  Харків, 2016. С. 5–8. 

17. Величко Л.П., Вороненко Т.І. Хімія. Експертиза шкільних підручників: 

інструктивно-методичні матеріали для експертизи електронних версій проектів 

підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів : посібник /  
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