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Передмова

Сильним, досвідченим стає педагог,
який вміє аналізувати свою працю.

В. Сухомлинський

Яким повинен бути сучасний урок біології?
Це важливе питання продовжує хвилювати вчителів, методистів, 

працівників освітніх установ. Загострення інтересу до цієї проблеми 
не випадкове: оновлення системи освіти ставить перед нею складні 
і відповідальні завдання, розв’язувати які треба швидко і безпомилково. 
Без досконалого, науково обґрунтованого моделювання навчальних за-
нять марно сподіватися піднести учнівську і вчительську працю на якісно 
новий рівень.

Сьогодні школа знаходиться на шляху активного пошуку нових форм 
і методів навчання. У практику роботи багатьох учителів біології впев-
нено увійшли нетрадиційні уроки, зокрема, різноманітні варіанти ди-
дактичних і рольових ігор. Все ширше в загальноосвітній школі вико-
ристовуються форми навчання, характерні для вищої школи, – лекції, 
семінари, колоквіуми. Особливо цей процес активізується появою великої 
кількості середніх загальноосвітніх закладів нового типу: гімназій, ліцеїв, 
коледжів.

Вивчення нового матеріалу вимагає від учителя вміння володіти 
словом, щоб доступно, чітко викласти програмовий матеріал. Педагогу 
необхідно навчити дітей спостерігати, аналізувати, порівнювати, робити 
висновки.

Щоб підняти емоційний настрій учнів, важливо під час розповіді, 
бесіди, лекції, семінарського заняття пробудити в них інтерес, відтінками 
голосу виділити головне, підкреслити основну думку.

Для кращого засвоєння навчального матеріалу необхідно використо-
вувати спеціальні прийоми, які направлені на організацію уваги. Вели-
ке значення при цьому має новизна повідомлення, вміння організувати 
самостійну роботу школярів, використання різних варіантів проведення 
уроків біології, тематичного контролю знань учнів.

Сучасні форми навчання біології повинні забезпечити не лише 
засвоєння глибоких і міцних знань учнями, а й сформувати у них вміння 
і навички самостійно здобувати нові знання, розвивати творче мислення 
і пізнавальну активність.

У запропонованому посібнику зроблено спробу проаналізувати 
сучасні наукові підходи до використання різноманітних форм навчання 
біології, доповнивши їх конкретними розробками вчителів біології.
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1. Різноманітність форм навчання біології

Навчання, впливаючи на розум,
почуття і волю, гармонійно

виховує цілісну людину.
А. Дістервег

Процес засвоєння учнями певної системи знань, вмінь і нави-
чок, їх виховання і розвиток здійснюється в різноманітних фор-
мах навчання.

Таблиця 1
 

Форми навчання

Зміст цієї категорії розкривається через зміст таких понять: 
«система навчання», «форма навчального заняття» (основні фор-
ми уроку) і «форма навчальної діяльності учнів на занятті».

Система навчання характеризується певним набором компо-
нентів: місцем навчання, контингентом учнів, засобами навчан-
ня, пріоритетними формами навчальних занять тощо. Класно-
урочна система характеризується значною різноманітністю форм 
навчальних занять (урок, лекція, семінар, практичне заняття, екс-
курсія тощо), що дозволяє зробити навчальний процес з біології 
багатшим, повніше використовувати живу природу у навчанні.

Важливим компонентом системи навчання є навчальне заняття.
Реалізація конкретних дидактичних цілей на занятті відбува-

ється за умов різної їх організації. У зв’язку з цим виділяють різ-
ні форми, тобто способи організації занять. Суть кожної форми 

навчального заняття значною мірою визначається пріоритетними 
видами навчально-пізнавальної діяльності учнів чи їх поєднан-
ням, а також характером керівництва цією діяльністю з боку вчи-
теля. Важливими критеріями визначення форми заняття є рівень 
самостійності учнів, а також специфічність застосовуваних засо-
бів навчання.

Третя складова змісту категорії форм навчання – форма на-
вчальної діяльності учнів на занятті. Розрізняють колективну та 
індивідуальну форму навчальної діяльності учнів. Колективні 
види діяльності учнів – фронтальна та групова робота. Частіше 
при вивченні біології учні залучаються до самостійної роботи, 
яка характеризується спільною діяльністю всього класу над по-
ставленим завданням під наглядом і керівництвом учителя. Са-
мостійна робота доцільна при вивченні майже всіх тем анатомо-
морфологічного змісту, з систематики рослин і тварин тощо.

Часто використовується і дає добрий результат групова діяль-
ність учнів. У групі організовуються спільні зусилля для вико-
нання завдання, визначається роль кожного члена групи, послі-
довність етапів роботи, формується зацікавленість в успішному 
виконанні завдання. Цей вид діяльності застосовується під час 
проведення екскурсій, лабораторних занять, під час різноманіт-
них уроків-ігор, у позаурочній і позакласній роботі.

Індивідуальна робота учнів базується на самостійному вивчен-
ні матеріалу і виконанні різноманітних завдань. Завдання добира-
ються з врахуванням розвитку, запасу знань та інтересів учнів, а 
вчитель здійснює керівництво, спрямовує їх діяльність. Однак ін-
дивідуальна робота в умовах кожного уроку обмежена, тому най-
частіше її використовують під час проведення тематичного конт-
ролю знань, в позаурочній і позакласній діяльності.

Великої популярності набули так звані «нетрадиційні уроки» – 
ігри, дискусії, диспути, уроки-лекції, уроки-семінари тощо.

Цілеспрямоване використання у практиці навчання рольових, 
ситуаційно-рольових та імітаційних ігор може активно сприяти 
включенню до змісту освіти моделей людської діяльності, що є 
важливим для формування і розвитку особистості школяра.

Уроки

Екскурсії

Семінари

Тематичний
контроль знань

Лекції

Домашні завдання

Лабораторні заняття

Консультації

Індивідуальні
заняття

Групові заняття

Форми
навчання
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Невже таке, здавалося б, незначне збільшення температури 
може стати причиною катастроф?

Вчені стверджують, що швидко зростає насування пустель, 
різко підвищується рівень Світового океану за рахунок танення 
льодовиків тощо.

Наступною екологічною «бідою» є руйнування тонкої плівки 
озонового шару – О3, яка в середньому становить 0,3 см. Зна-
чення озонового шару полягає в тому, що озон поглинає корот-
кохвильове ультрафіолетове випромінювання Сонця і, таким чи-
ном, визначає температурний режим стратосфери. Озоновий шар 
також захищає від ультрафіолетового випромінювання все живе 
на Землі.

Основними причинами руйнування озонового екрана є вул-
канічні виверження, розкладання мінеральних добрив, викиди 
реактивних двигунів літаків, космічних кораблів, ядерні вибухи 
тощо.

Не менш небезпечною стала проблема забруднення водного 
середовища. Прісна вода є життєво необхідною людині, і цей сво-
єрідний ресурс, на відміну від інших ресурсів та палива, не можна 
замінити нічим.

Приблизно 500 мільйонів осіб нашої планети страждають від 
нестачі прісної води.

Учень 3. Читає вірш «Збережемо річку Стугну» (що на Терно-
пільщині).

Збережемо річку Стугну.
Стала зовсім заболочена й мілка.
Тільки жаби хороводять,
Де комиш та осока.
Одібрали в річки силу,
Тільки ж винних персонально – не знайти...
Десь гребельку загатили,
Щоб набрать в ставок води.
Осушили геть заплави,
Аж куряться пилюкою вони,
Де хилились буйні трави,
Де скотини випасались табуни. 
Не берем втямки науку
Та й не слухаєм, 

Що радять нам діди –
Розорали аж до самої води. 
Де джерела замулились –
Там лопух та кропиви кущі, 
Де колись соми водились 
І, як підсвинки вгодовані, лящі, 
Де у спеку ми купались, 
А вода ж була, як шовк, м’яка, 
Нині ж – захімізувалась 
І до річки все втіка. 
Одвойовуєм у природи 
Те, без чого в неї гине все. 
Чиним непоправну шкоду –
І ніхто покари не несе.

Євген Доломан
Вчитель. Забруднення атмосфери, водного середовища безпо-

середньо пов’язане з погіршенням якості ґрунту. Родючий шар 
ґрунту становить 11 % суші і сприяє отриманню людьми 90 % 
харчових продуктів. Але через хижацькі методи експлуатації ґрун-
тових ресурсів щороку перетворюється на пустелю 6 млн га родю-
чих земель планети.

Проблема скорочення біологічної різноманітності – одна з 
найстрашніших для майбутнього людства, оскільки вид, що зник, 
відновити принципово неможливо.

Учень 4.     Як це страшно – вимирає вид,
Все поголовно, всі до одного, 
Коли спустошена природа 
Вже зробить не може нічого. 
І поповзе це лихо запустіння, 
І пересохнуть ниточки-річки, 
І птахи вимруть, й висохне рослина, 
І звір не обмине біди.

Учень 5.  Лист до людини
Та знову і знову, людино, 
До тебе звертаємось ми, 
Бо гинемо, гинемо, гинем! 
Будь ласка, ти нас збережи.
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багатоквартирний будинок. Як тільки дятел покидає гніздо, його 
одразу ж заселяють інші пернаті – сови, мухоловки, ластівки. Та-
ким чином, в одній рослині цереуса можуть одночасно жити де-
кілька видів птахів.

Кімнатні кактуси, звичайно, не досягають розмірів своїх ди-
корослих побратимів. Наші вікна прикрашають зелені «їжачки» 
невеликих розмірів.

(Учні розглядають колекцію кімнатних кактусів).
Ведуча. Ми продовжуємо нашу подорож і вирушаємо в Японію, 

на виставку, присвячену традиціям японського квітникарства.
Учениця 1. Складання букетів завжди приносить задоволення. 

Особливу радість дарують правильно складені букети. Мистецтво 
складання букетів по-японськи називається ікебана. Це мисте-
цтво бере свій початок у ХІІ-ХІІІ ст. У теперішній час в Японії 
ікебану вивчають у школі. В квіткових композиціях, крім гілок, 
квіток, листків, використовують пір’я птахів, сухі корені, гілки з 
плодами. Особлива увага приділяється вибору вази.

Ікебана заставляє людину вдивлятися в кожну квітку, щоб 
виділити деталі її будови, форму, забарвлення. (Демонструється 
кілька квіткових композицій, складених учнями.)

Ведуча. А зараз ми проведемо два конкурси на звання «магі-
стра квітникарських наук».

Конкурс перший.
Запрошуються по п’ять учасників з кожної команди, які стають 

на одну лінію. Учасники почергово називають кімнатну рослину 
і роблять крок вперед. Назви рослин не повинні повторюватись. 
Перемагає той, хто назве найбільше видів кімнатних рослин.

Конкурс другий.
Учасники одержують білети, в яких дано завдання, напри-

клад, знайти в колекції кімнатних рослин аспарагус і розказати 
про нього, показати прийоми правильного поливання, правильно 
здійснити вегетативне розмноження кімнатних рослин тощо.

Ведуча. А зараз треба дати відповіді на запитання:
1. Під листками якої рослини не можна ховатися у хмарну 

погоду – навіть у кімнаті ви ризикуєте попасти під дощ? Як вона 
називається? (Монстера).

2. Яка кімнатна рослина вміє «крокувати» по стінах? (Плющ).
3. Яка кімнатна рослина дуже отруйна? (Олеандр).

4. Назвіть рослини, у яких немає справжніх листків? (Кактус, 
аспарагус).

5. На якій рослині писали древні єгиптяни, і як називався па-
пір, виготовлений з неї? (Циперус, папірус).

Ведуча. Що ж, дорогі пасажири, наша подорож закінчується. 
Сподіваюсь, що вона була приємною і цікавою для вас.
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