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Вступ 

Орієнтація України на входження в європейські інституції зумовлює 

потребу реформування вітчизняної системи освіти і приведення її у 

відповідність до світового стандарту. На сьогодні актуальним є питання 

зближення якості освіти в різних країнах Європи. За таких умов важливо, щоб 

зміни у шкільному курсі біології відбувалися з урахуванням історичного 

досвіду української педагогічної науки і практики. 

У ХХІ столітті біологічна освіта в школі вийшла на новий рівень 

удосконалення навчальних програм, підручників і інших засобів навчання, 

науковий аналіз яких визначить методику використання їх шкільною 

практикою. Виходячи з цього, першочерговим завданням методичної науки є 

ретельний відбір усього позитивного, що накопичено методикою навчання 

біології. Всі методичні досягнення двадцятого століття є тим фундаментом, на 

основі якого можна впевнено продовжувати дослідження з вдосконалення 

змісту навчальних предметів і засобів навчання, встановлення наступних 

зв’язків між ними. Поряд з цим необхідно визначити пріоритети та перспективи 

розвитку методичної науки в ХХІ столітті. Впровадження інновацій неможливе 

без врахування досвіду минулого, найбільш раціональних ідей, що пройшли 

перевірку часом. Знання історії запобігає повторенню помилок, відкриттю уже 

відомих істин, дає можливість використовувати цінні досягнення минулого, для 

розв’язання і дослідження актуальних для нашого часу проблем, 

прогностичного тлумачення явищ, які спостерігаються в біологічній освіті. 



Серед невеликої кількості досліджень, що стосуються проблеми 

історіографії шкільної біологічної освіти в Україні, слід відзначити праці 

І. Костицької, І. Мороза, М. Скиби, Л. Старікової, О. Шиян, які є плідною 

спробою розкриття деяких аспектів розвитку шкільної біологічної освіти в 

Україні з позицій сьогодення.  

Однак, історична спадщина вітчизняної методики навчання шкільній 

біології недостатньою мірою використовується педагогами і методистами в 

сучасних умовах, особливо матеріали архівів і педагогічних періодичних 

видань. Доробок вітчизняних методистів є тим ядром, навколо якого формуються 

нові парадигми шкільної біологічної освіти, він дозволить озброїти молодого 

вчителя умінням використовувати ефективні методи і прийоми для вирішення 

навчально-виховних завдань сьогодення. 

1. Напрями розвитку методики навчання біології в загальноосвітніх  

навчальних закладах України 

У 1959–1966 рр. дослідження педагогів-біологів були спрямовані на 

модернізацію та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

Пріоритетного значення набула дослідницька робота педагогів у напрямі 

активізації пізнавальної діяльності учнів. 

Цій проблемі присвячено статтю Л. Козетової “Активізація навчальної 

діяльності учнів на уроках ботаніки” (1960 р.) [18]. Автор пропонувала вчителям 

здійснювати підготовку до організації самостійної роботи учнів на уроці за такою 

схемою: проаналізувати матеріал теми, визначити можливості організації 

самостійних спостережень учнів; продумати форми допомоги учням та правильно 

розподілити роботу між ними; визначити форми стимулювання школярів. 

Заслуговує на увагу методичний лист “Зошит з біології як засіб розвитку 

пізнавальної діяльності учнів” (1962 р.) [15] у якому вказувалося, що у зошиті 

повинна знайти відбиття уся самостійна робота учнів у школі і вдома, зокрема 

школярі мають використовувати зошити для запису довідкових відомостей, для 

фіксації практичних робіт у кутку живої природи, спостережень та дослідів, що 

проводяться вдома, на пришкільній ділянці. Окрім цього вказувалося, що учні 



повинні виконувати завдання в “гербарному” зошиті. 

У 1963 році вийшов із друку посібник Ф. Івахніна “Унаочнення як засіб 

активізації розумової діяльності учнів на уроках зоології” [17]. Педагог 

наголошував, що одноманітність в унаочненні знижує увагу і зацікавленість 

школярів. На уроках біології він радив використовувати живі об’єкти, консервовані 

препарати, друкарські малюнки, барельєфні розбірні таблиці, динамічні таблиці, 

моделі, науково-популярні фільми. Автор наголошував, що одночасно не можна 

демонструвати надмірну кількість об’єктів, бо увага учнів розсіюється.  

У посібнику О. Чалого “Активізація методів викладання зоології” (1964 р.) 

[49], розкрито досвід застосування оригінальних засобів і прийомів підвищення 

ефективності навчання зоології в школі. Автор пропонував контролювати і 

оцінювати знання учнів не тільки під час перевірки виконання домашніх завдань, а 

й упродовж усього уроку. Він рекомендував застосовувати наступні види завдань: 

домашні завдання практичного спрямування (виготовлення колекцій, 

спостереження за тваринами); самостійні роботи практичного спрямування 

(систематизувати колекцію членистоногих); усні відповіді з висновками та 

узагальненнями; письмові роботи тривалістю 10–15 хв.; контурні малюнки. 

Проблемі свідомого засвоєння учнями навчального матеріалу були присвячені 

праці  Ф. Івахніна та М. Сурімєєвої “З досвіду викладання курсу зоології у 

восьмирічній школі. Лабораторні та практичні заняття” (1960 р.) [16], О. Бабенка 

“Вивчення лікарських рослин в курсі ботаніки” (1962 р.) [2], Т. Бунтуша “Вивчення 

бобових рослин у школі” (1963 р.) [5], Е. Середенко “Методика вивчення 

сільськогосподарських тварин у курсі зоології” (1965 р.) [37], П. Потульницького 

“Вивчення водяних рослин у школі” (1966 р.) [28].  

У статті “Перевірка й оцінка знань учнів з біології” (1960 р.) [12] Н. Заяць 

рекомендував використовувати такі методи перевірки знань і навичок учнів: усне 

індивідуальне опитування, або усну фронтальну перевірку; самостійні письмові 

роботи; перевірку виконання індивідуальних, або групових практичних завдань; 

звіти після проведення екскурсії; перевірку якості виконання лабораторних робіт. 

Під час усного індивідуального опитування автор пропонував ставити по одному 



запитанню з домашнього завдання та 2–3 запитання з раніше вивченого матеріалу.  

Усну фронтальну перевірку педагог рекомендував проводити у таких 

випадках: якщо необхідно скоротити до мінімуму час на опитування; коли під час 

уроку треба виконати багато видів роботи; для повторення матеріалу з метою 

попередження його забування; коли на уроці вивчається складний матеріал і 

засвоїти його за один урок учням важко. Автор радив упродовж навчального року 

давати кілька обов’язкових для всіх учнів перевірочних робіт практичного 

характеру. 

Педагог рекомендував у 5–7 класах лабораторні роботи проводити 

фронтально, а починаючи з 8 класу – за письмовою інструкцією.  

У 1962 р. вийшов з друку посібник “Уроки з зоології” [39] авторів 

М. Сурімєєвої, Н. Шаповал, у якому основна увага зверталася на розробку змісту, 

організацію, методику проведення уроків, лабораторних і практичних занять, 

екскурсій з зоології. Слушними були їхні поради стосовно особливостей 

використання словесних, наочних, практичних методів, спрямованих на 

активізацію мислення учнів. 

Автори доводили, що педагогічно цінною є емоційно насичена розповідь, яка 

характеризується жвавістю викладу. Щоб розповідь була доступна та цікава, 

методисти пропонували використовувати уривки з наукової та художньої 

літератури, цікаві факти, демонстрування таблиць, роботу з роздавальним 

матеріалом, самостійні завдання за підручником, елементи бесіди.  

Педагоги звертали увагу на використання під час бесіди запитань, що мають 

просте і коротке формулювання, на логічний зв'язок наступного запитання з 

попереднім та з темою бесіди.  

Вони наголошували, що підвищенню ефективності уроків сприяє записаний на 

дошці план уроку, бо він дає можливість стежити за послідовністю розповіді 

вчителя, концентрувати увагу на розкритті основних питань. Методисти 

рекомендували здійснювати систематичні записи планів уроків, висновків з 

окремих питань і цілих тем у вигляді конкретних текстових таблиць, визначень 

нових термінів, висловлювань учених. 



Ґрунтовні поради педагогів висвітлено у методичному посібнику за редакцією 

І. Шульги “Підвищення ефективності викладання біології” (1965 р.) [26]. Під час 

організації самостійної роботи учнів автори радили пояснити школярам мету 

самостійної роботи та провести інструктаж про послідовність її виконання; 

допомагати слабшим учням, а сильнішим задавати додаткові індивідуальні 

завдання, передбачені заздалегідь; у процес навчання систематично включати 

самостійні роботи; поступово ускладнювати типи завдань до самостійних робіт; 

стимулювати учнів до нових зусиль у подоланні труднощів. Вони пропонували 

використовувати такі самостійні роботи: складання схем, заповнення таблиць, 

написання термінологічних диктантів, проведення спостережень та дослідів.  

У 1962 р. на допомогу вчителям опубліковано методичний посібник Є. Видро 

“Методика лабораторних занять та демонстрацій з анатомії і фізіології людини” [7]. 

Цікавою була думка автора, що лабораторне заняття, як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів, здебільшого повинне передувати теоретичному 

викладу матеріалу; теоретичний матеріал стає вже висновком, узагальненням 

спостережень учнів.  

У цей період набула актуальності проблема методики проведення самостійних 

робіт на уроках біології. Всебічно її розроблено у посібнику Є. Видро, 

М. Сурімєєвої, Н. Шаповал “Самостійна робота учнів на уроках біології” (1964 р.) 

[8]. Залежно від місця самостійних робіт у навчальному процесі автори поділили їх 

на чотири групи:  

1. Самостійні роботи, виконання яких пов’язане з поясненням нового 

матеріалу, зокрема, роботи, які готують учнів до сприймання нового матеріалу 

(проведення попередніх спостережень, нескладних дослідів, читання тексту); 

самостійні роботи, які виконують учні у процесі викладання матеріалу вчителем 

(складання плану розповіді, схем, заповнення таблиць за розповіддю учителя, 

конспектування); роботи, що виконуються самостійно після викладу матеріалу 

вчителем (вивчення відповідного матеріалу підручника, відповіді на запитання, 

проведення спостереження, досліду, розв’язування задач). Автори наголошували, 

що під час виконання цих робіт, учні не набувають знань самостійно, школярі в 



процесі самостійної роботи лише конкретизують, підтверджують положення, 

висловлені вчителем, засвоюють цей матеріал.  

2. Роботи з набування учнями знань самостійно, без попереднього викладу 

матеріалу вчителем. Школярі одержують знання з літературних джерел; із 

спостережень чи дослідів виводять нові, невідомі ще їм положення. Педагоги 

наголошують, що ця група робіт найкраще спонукає школярів до активності, тому 

що учні повинні самостійно діяти, думати, робити висновки та узагальнення.  

3. Самостійні роботи, спрямовані на виявлення умінь та навичок учнів 

застосовувати свої знання на практиці.  

4. Роботи на повторення і перевірку знань учнів [8, с. 4–5].  

Заслуговує на схвалення рекомендація методистів застосовувати 

самоперевірку та взаємоперевірку знань школярів: одні учні складають запитання 

для інших або взаємоперевіряють письмові роботи один одного. 

Належну увагу педагоги продовжували приділяти упровадженню в практику 

роботи шкіл України дослідницького принципу та унаочненню уроків біології. 

Аналіз історико-педагогічного доробку дозволив виділити такі ґрунтовні праці: 

Н. Вакуленко “Методика демонстраційних дослідів з ботаніки” (1960 р.) [6], 

Є. Орловської “Виховання в учнів навичок самостійної праці під час виконання 

лабораторних і практичних робіт з біології” (1960 р.) [26], Д. Мартиненка та 

М. Прахова “Наочність у викладанні ботаніки в школі” (1963 р.) [21], О. Корнєєва 

“Білка та їжак у кутку живої природи” (1964 р.) [20], Л. Токара “Методика 

проведення дослідів з гібридизації рослин у школі” (1965 р.) [41], Н. Шаповал 

“Дослідницька робота учнів з зоології” (1965 р.) [51], Є. Поповської та Я. Яцино 

“Методика лабораторних і демонстраційних дослідів з ботаніки” (1965 р.) [28]. У 

роботах цих авторів запропоновано слушні рекомендації щодо організації та 

проведення спостережень, дослідів під час лабораторних робіт. 

Цікавий погляд на проблему проведення краєзнавчої роботи в школі 

викладено в статті Б. Блюма “Вивчення місцевої фауни як засіб поглиблення знань 

з курсу зоології” (1965 р.) [3]. Для проведення цієї роботи автор радив створити 

матеріальну базу: організувати куток живої природи та шкільний краєзнавчий 



музей у біологічному кабінеті; записати голоси птахів та звірів на магнітофонну 

стрічку; виготовити зоологічні ігри; зібрати бібліотеку з книг про життя тварин. Під 

час запису голосів тварин на магнітофонну стрічку методист рекомендував 

спочатку провести спостереження за твариною, вивчити спосіб її життя; записи 

голосів тварин робити в різні пори року (під час токування, в період вигодовування 

пташенят, відлітання в теплі краї чи під час зимівлі на батьківщині).  

У зазначений період пошуки і зусилля педагогів були спрямовані на розвиток 

інтересу учнів до біології. У статті “Дидактичні ігри з біології” (1963 р.) [39] 

П. Стріхар розкрила власний досвід використання гри на уроках біології для 

закріплення знань учнів 5–7 класів. Автор пропонувала застосовувати такі ігри: 

“Зелена пошта”, “Ботанічне доміно”, “Словники”, “Живий чайнворд”. Цій проблемі 

також був присвячений посібник Б. Ярмоленка “Цікава зоовікторина” (1964 р.) [54]. 

Важливого значення дослідники надавали естетичному вихованню школярів. 

Так, у посібнику М. Артеменка “Естетичне виховання учнів V –  VІ класів у процесі 

ознайомлення з природою” (1962 р.) вказувалося, що вивчаючи природу, людина 

розвиває не тільки свої пізнавальні здібності, а й формує естетичні почуття і смаки 

[1, с. 4]. Автор виділив такі основні шляхи естетичного виховання: безпосереднє 

спілкування з природою, під час роботи на шкільній ділянці і в колгоспі, здійснення 

туристично-краєзнавчої роботи, озеленення міст і сіл, під час “Свята врожаю” та 

“Дня птахів”. Цій проблемі був присвячений методичний лист “Естетичне 

виховання учнів у процесі викладання біології” (1965 р.) [11]. У ньому 

наголошувалось на доцільності естетичного виховання учнів під час екскурсій у 

шкільний дендропарк, оформлення шкільного саду, навчально-дослідної ділянки, 

біологічного кабінету.  

Заслуговує на увагу стаття Б. Блюма “Естетичне виховання учнів під час 

вивчення біології в школі” (1966 р.) [4]. Педагог радив застосовувати такі форми 

естетичного виховання: самостійне спостереження учнів у природі та опис 

побаченого у вигляді нотаток або оповідань; ведення індивідуальних щоденників 

спостережень із використанням відповідних репродукцій картин та цитат із 

літературних творів; колективне виготовлення тематичних альбомів із малюнків, 



фотографій, картин, учнівських оповідань і замальовок (наприклад: “Околиці 

нашого села”, “Пташки нашої місцевості”); відшукування в художній літературі 

описів окремих явищ природи, пейзажів, рослин та тварин, та їхнє використання 

для укладання тематичних альбомів, таблиць; художнє оформлення колекцій, 

гербаріїв, плакатів, схем, таблиць, графіків; колективне почергове ведення 

щоденника спостережень за природою у вигляді нотаток, оповідань, малюнків, 

фотографій з описами; використання на уроках творів живопису, музики, 

літератури, учнівських щоденників, оповідань, альбомів, фотографій та малюнків; 

проведення екскурсій у природу з метою навчання учнів робити наукові 

спостереження, знаходити в природі красиве, зосереджувати на ньому увагу та 

описувати побачене; проведення вечорів та ранків учнівської художньої 

самодіяльності на природничі теми з використанням художніх творів, інсценівок, 

декоративних костюмів, танців, тематичних виставок живопису і фотографій, 

музики та кіно; естетичне виховання під час виконання учнями суспільнокорисної 

праці у сільському господарстві. 

Для покращення навчально-виховної роботи зі шкільної біології 

педагогами були підготовлені такі методичні листи: “Про викладання зоології у 

восьмирічній школі” (1960 р.) [33], “Інструктивно-методичні поради по 

виготовленню гербарію та ботанічних колекцій” (1960 р.), “Унаочнення уроків 

з ботаніки і зоології як засіб активізації навчання у восьмирічній школі” (1960 

р.) [49], “Про перебудову викладання біології та рівень знань, умінь і навичок 

учнів” (1961 р.) [35], “Про викладання біології в школі” (1961 р.) [32], “Про 

перебудову викладання біології в світлі закону про школу” (1961 р.) [34], “Про 

викладання анатомії і фізіології людини у восьмирічній школі” (1961 р.) [31], 

“Про стан викладання, рівень знань, умінь і навичок учнів з біології в 1961/62 

навчальному році та завдання вчителів на 1962/63 навчальний рік” (1962 р.) 

[36], “Робота учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці” (1962 р.) [37], 

“Шляхи поліпшення викладання біології” (1963р.) [52], “Науково-популярна 

література з біології та її використання в навчально-виховній роботі” (1965 р.) 

[25], “Якість та шляхи поліпшення знань і умінь з біології учнів восьмирічної 



школи” (1966 р.) [53]. 

У цей період відділи народної освіти та інститути удосконалення кваліфікації 

вчителів на допомогу учителям публікували матеріали науково-практичних 

конференцій, зокрема у 1959 р. вийшов з друку збірник Закарпатської обласної 

науково-практичної конференції “З досвіду роботи вчителів біології, хімії та 

сільськогосподарського виробництва” [12], а у 1961 р. – матеріали Ровенської 

науково-практичної конференції “З досвіду викладання біології”. Кращі надбання 

педагогів щодо методики навчання учнів біології у школі висвітлено у збірнику 

“Природознавство в школі” [30], який видавався упродовж 1959 – 1960 рр. 

Проблемі поліпшення практичної підготовки учнів з біології було присвячено 

збірники: “Зв’язок викладання біології з сільським господарством” (1962 р.) [14], 

“Зв’язок викладання біології з сільськогосподарським виробництвом” (1963 р.) [15]. 

У 1963 р. для покращення навчання біології в школі були видані матеріали 

педагогічних читань “Дослідницька робота в школі” (1962 р.) [10]. З метою 

підвищення ефективності навчання біології у школі у 1965 р. розпочато публікацію 

періодичних науково-методичних збірників: “Методика викладання біологічних 

наук” [24], “Викладання біології в школі” [9].  

Період 1959–1966 рр. можна вважати результативним для розвитку методики 

шкільної біологічної освіти в Україні. Було посилено дослідницьку роботу у 

напрямах активізації пізнавальної діяльності учнів, укріплення зв’язку методики з 

психологією. Зросла кількість дослідницьких робіт та навчально-методичних 

посібників, які були присвячені розв’язанню таких проблем: організація 

самостійної пізнавальної діяльності школярів, розвиток інтересу учнів до біології, 

формування позитивного ставлення школярів до навчання, підвищення 

ефективності навчання біології, розробка різних форм, методів та прийомів, засобів 

навчальної діяльності. Особливу увагу педагоги звертали на знайомство учнів із 

передовими досягненнями біологічної науки для підвищення рівня знань учнів та 

подолання недоліків у шкільних програмах і підручниках.  

Виходячи з проведеного аналізу навчально-методичної літератури, можна 

стверджувати, що вище зазначені провідні тенденції, які домінували в 



дослідженнях методистів у 1959–1966 рр. стали підґрунтям для реформування 

шкільної біологічної освіти. ЇЇ мета, політехнізація шкільної освіти, потребували 

кардинальних змін, що були викликані необхідністю приведення шкільної 

біологічної освіти у відповідність до досягнень біологічної науки.  

2. Внесок У. Тюпи у розвиток методики формування практичних умінь і 

навичок з біології 

Спадщина У. Тюпи становить значний інтерес як для науки, так і для вчителів. 

Коло питань, охоплене педагогом, широке – це встановлення постійних і міцних 

взаємозв’язків між теорією і практикою під час вивчення біології, шляхом 

застосування дослідницького принципу; активізація розумової діяльності учнів із 

метою підвищення успішності та забезпечення високої якості їхніх знань, умінь і 

навичок, розробка проблеми візуалізації інформації.  

Заслуговує на увагу стаття У. Тюпи “Активізація методів викладання біології 

та їх вплив на засвоєння учнями програмного матеріалу” (1960 р.), у якій висвітлено 

рекомендації щодо активізації таких методів навчання як розповідь, бесіда, 

пояснення [46]. Методист пропонувала застосовувати розповідь під час вивчення 

нового матеріалу, пояснення наукових положень, законів природи. Науковець 

наголошувала, що розповідь доцільно поєднувати з виконанням самостійної 

практичної роботи з мікроскопом, картою, підручником, популярною літературою.  

Педагог зробила вагомий внесок у розробку проблеми формування умінь і 

навичок в учнів з біології. ЇЇ прогресивні ідеї було викладено у посібнику 

“Формування в учнів практичних умінь і навичок у процесі вивчення ботаніки” 

(1962 р.) [48]. Під знаннями учнів У. Тюпа розуміла результати педагогічно-

спрямованого засвоєння фактів, понять, законів науки, в яких відображено 

закономірності розвитку природи і суспільства; під уміннями – готовність 

працювати, яка ґрунтується на знаннях; під навичками – автоматизовані 

компоненти умінь.  

Науковець указувала, що формування знань учнів повинно здійснюватись під 

час сприйняття навчального матеріалу; через живе слово вчителя; у процесі 

вивчення об’єктів наочності; під час самостійної роботи з підручником, 



допоміжною літературою; у процесі слухання лекцій, доповідей; під час екскурсій 

до музеїв, лабораторій, роботи в майстернях, на шкільних ділянках, у сільському 

господарстві.  

Слушними були такі зауваження У. Тюпи: знання учнів – основа для 

формування практичних умінь і навичок; між знаннями, уміннями та навичками 

існує тісний взаємозв’язок і взаємозалежність; уміння і навички генеруються в 

результаті повторення конкретних дій і перевіряються в діях. Методист виділила 

шляхи формування умінь в учнів під час: 

 – вивчення теоретичного матеріалу з ботаніки на уроках (наприклад, 

використання наочних посібників, складання плану розповіді на уроці, схеми 

досліду);  

– виконання лабораторних або практичних робіт (наприклад, уміння 

працювати з мікроскопом);  

– практичних занять на шкільній навчально-дослідній ділянці та в умовах 

сільськогосподарського виробництва (наприклад, вирощування та догляд за 

рослинами).  

Переконливою була думка У. Тюпи, що навички формуються, коли людина 

усвідомлює мету дії та способи її досягнення, а техніка досягнення цієї мети більш-

менш автоматизована.  

Значний інтерес для сьогодення становить розроблена методистом 

класифікація умінь і навичок. За основу класифікації педагог взяла форму 

організації навчання. Вона поділила практичні уміння і навички з ботаніки на дві 

групи: 

1) уміння і навички, яких учні набувають на уроках ботаніки; 

2) уміння і навички, яких учні набувають під час роботи на шкільній ділянці.  

За змістом та характером умінь і навичок кожну з цих груп науковець поділила 

на підгрупи: уміння та навички розпізнавати і визначати об’єкти природи; уміння і 

навички виготовляти та використовувати наочні посібники; уміння і навички 

доглядати та вирощувати рослини; уміння і навички закладати досліди та 

проводити спостереження. Уміння і навички, яких учні набувають у процесі 



вивчення ботаніки та роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці, методист 

класифікувала на прості й складні. До простих умінь вона віднесла здатність 

виконувати елементарну операцію, наприклад, заготівля живців для садіння; до 

складних умінь – здатність виконувати певний комплекс операцій, наприклад, 

окулірування рослин, що складається з кількох простих умінь.  

Педагог виділила три етапи формування в учнів практичних умінь і навичок: 

1) пояснення; 2) тренування і вправляння; 3) самостійна робота учнів. На першому 

етапі учні сприймають пояснення вчителя; якщо воно супроводжується показом 

операцій, учні спостерігають за їхнім виконанням і запам’ятовують; слухові й 

зорові сприймання утворюють перше загальне уявлення про роботу, яку потрібно 

буде виконати самостійно. З такого уявлення бере свій початок утворення 

відповідного уміння. На другому етапі за завданням учителя кілька учнів роблять 

спробу відтворити дію. Методист радила здійснювати контроль за діяльністю учнів, 

бо вони спочатку відчувають труднощі, допускають помилки. На третьому етапі всі 

учні виконують роботу самостійно під загальним керівництвом учителя. Слушним 

було зауваження У. Тюпи, що темпи роботи, її кількісні й якісні показники 

залежать від індивідуальності учнів.  

Педагог виділила такі умови успішного формування умінь і навичок:  

– розуміння учнями поставленого завдання;  

– знання техніки виконання цього завдання і засобів, якими його виконують;  

– дотримання правил безпеки, санітарії, культури праці; 

– використання на заняттях попереднього досвіду учнів [22, с. 179].  

Під час формування умінь та навичок У. Тюпа радила використовувати 

елементи дослідження, ботанічні ігри, вікторини, лото, проведення ботанічних 

олімпіад, визначення рослин за визначниками.  

Вона довела доцільність оцінювання знань школярів у тісному зв’язку з 

практичними уміннями і навичками, яких учні набули в процесі вивчення основ 

наук.  

Науковець розробляла проблему розвитку інтересу учнів до ботаніки. У 

посібнику “Книга для читання з ботаніки” (1966 р.) [47] У. Тюпа у популярній 



формі повідомляла про життя рослин у природі й про фізіологічні процеси, що 

відбуваються в рослинному організмі, про державні заповідники і охорону 

природи. У посібнику методист описала цікаві досліди, які легко організувати в 

домашніх умовах.  

Науково важливими надбаннями у творчому спадку У. Тюпи стали 

обґрунтування організації навчально-дослідної роботи та специфіки проведення 

уроків на шкільній ділянці, розробка проблеми активізації пізнавальної діяльності 

учнів шляхом застосування різних груп методів, рекомендації щодо шляхів і 

методів ефективного формування в учнів умінь і навичок, поради стосовно 

особливостей застосування наочності під час вивчення ботаніки. 

3. Проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів до біології у 

педагогічній спадщині Д. Трайтака 

Вагомий внесок у розв’язання проблеми розвитку пізнавальних інтересів до 

біології був зроблений вітчизняним методистом Д. Трайтаком. Він, на основі 

власного досвіду навчання біології в школі, створив фундаментальну працю 

“Розвиток інтересу учнів до ботаніки” (1960 р.) [45].  

Виділені педагогом способи розвитку пізнавальних інтересів актуальні для 

сьогодення, зокрема: різна побудова уроків та використання на них матеріалів із 

науково-популярної літератури, журналів, газет; демонстрування дослідів; 

проведення практичних робіт; використання наочних посібників (схем, таблиць, 

репродукцій картин, діафільмів, кінофільмів та ін.); проведення екскурсій, 

самостійних робіт учнів у кутку живої природи і на дослідній ділянці, позакласних 

занять.  

Методист доводив, що успіхи у навчанні посилюють в учнів віру в свої сили, а 

це розширює коло пізнавальних інтересів, веде до розвитку творчих здібностей. Він 

рекомендував підбирати яскраві досліди, що викликають здивування і захоплення 

(наприклад, проводячи досліди з фотосинтезу, можна показати, як дістати на листку 

рослини фотографію, поклавши на нього негатив).  

Він радив застосовувати проблемні запитання, відповіді на які школярі 

знаходять у результаті самостійної пошукової діяльності (наприклад, чому восени з 



дерев останніми опадають ті листки, які ростуть на кінцях гілок?).  

Педагог стверджував, що з інтересом учні слухають описи природи або якої-

небудь рослинки, зроблені за особистими спостереженнями вченого, мандрівника 

або поета. Уривки з науково-популярної і художньої літератури Д. Трайтак 

пропонував використовувати перед поясненням нової теми для того, щоб влучним 

виразом або барвистим описом виділити головне і зацікавити учнів.  

Оригінальною була його ідея створити альбоми, в які збирати вирізки з газет 

та журналів про природу, про нові відкриття, досліди. Матеріали цих альбомів 

Д. Трайтак радив застосовувати на уроках та в позакласній роботі.  

Під час проведення уроків та позакласних заходів науковець вважав за 

доцільне використання задач-головоломок, вправ, кросвордів, чайнвордів та 

ребусів. Він наголошував, що зацікавлюють учнів задачі з умовою, яка спочатку 

викликає здивування, а після аналізу, порівняння школярі із задоволенням 

здійснюють розв’язання задачі.  

Під час екскурсії педагог радив застосовувати цікаві відомості про рослини, 

проблемні запитання, матеріал з народної медицини, вірші про красу рідного краю, 

про пори року. Він надавав важливого значення виконанню вправ практичного 

спрямування. Наприклад, кожен учень одержує картки силуетів крони дерев без 

назв. За цими картками діти повинні відшукати в парку відповідні дерева.  

Педагог підкреслював, що гарні результати дають екскурсії-ігри, наприклад, за 

написаними на картках ознаками учні повинні знайти ті рослини, які називає 

вчитель.  

Оригінальною була ідея Д. Трайтака щодо створення учнями кутків живої 

природи вдома, де проводяться досліди і спостереження за життям рослин та 

тварин. Щоб зацікавити школярів дослідницькою роботою на ділянках, він 

рекомендував розпочинати із дослідів, які можна швидко довести до завершення. 

Оскільки учні середнього віку чутливі до заохочення і похвали, методист радив 

кращих дослідників відзначити. 

Важливого значення науковець надавав позакласному читанню, під час якого 

робився огляд книжок про життя рослин, відбувалося читання віршів про природу. 



Для популяризації книжок та журналів він радив організувати постійно діючу 

виставку літератури біологічного спрямування. Педагог указував, що вчитель 

повинен усіляко заохочувати учнів, які у відповідях на уроках використовують 

матеріал із прочитаних книжок.  

Заслуговує на увагу пропозиція Д. Трайтака щодо створення живих 

календарів, зокрема, на стенді показують живу рослину з цікавими відомостями про 

неї. Щоб учні могли розглянути і запам’ятати її, рослина повинна стояти не менше 

3 – 4 днів, але не більше, ніж тиждень. Після цього слід виставити нову рослину. 

Педагог доводив, що такий календар дає можливість упродовж навчального року 

ознайомити учнів із великою кількістю рослин, запам’ятати їхні точні назви і 

здобути знання про особливості рослин . 

Актуальні для сьогодення ідеї Д. Трайтака щодо освітньої та виховної ролі 

задач і вправ із біології, які були обґрунтовані в посібнику “Задачі і вправи з 

ботаніки” (1961 р.) [43]. Ця книга складається із “Вступу” і трьох розділів – 

“Завдання і вправи”, “Вікторини”, “Кросворди, чайнворди, ребуси”. Методист 

підібрав задачі і вправи дослідницько-пошукового спрямування, на кмітливість, 

спостереження та застосування практичних знань та знань, одержаних під час 

читання додаткової літератури, що потребують математичного обчислення.  

Вікторини він згрупував за темами: краєзнавчого спрямування, про видатних 

біологів, на знання науково-популярної літератури про природу, спостереження за 

рослинами. У посібнику педагог також підібрав народознавчий матеріал: приказки, 

прислів’я, прикмети, що містять корисні поради і мудрі настанови про 

вирощування культурних рослин, природні явища, які можна прогнозувати. Він 

радив задавати школярам такі завдання: перевірити достовірність народних 

прикмет, провівши свої власні спостереження; науково пояснити народні прикмети, 

використовуючи знання з біології. На більшість завдань і вправ у кінці книги 

науковець дав відповіді, що дозволяло учням працювати самостійно. Методист 

продовжував розробляти цю проблему у посібнику “Ботанічні вікторини” (1966 р.) 

[42].  

У 1962 році Д. Трайтаком був створений “Робочий зошит з ботаніки. Для V–VІ 



класів” на друкованій основі [44]. Науковець вказував, що створення єдиного 

робочого зошита допоможе розв’язати проблему безсистемного ведення учнями 

зошитів, визначить орієнтовне коло завдань, які повинен виконати учень у зошиті 

на уроці та вдома. Заслуговують на увагу визначені педагогом критерії підбору 

завдань для зошита: завдання повинні бути пов’язані з програмою; спрямовані на 

застосування знань на практиці; сприяти розвитку творчої думки; зацікавлювати 

учнів; збагачувати їхні знання. Робочий зошит, створений науковцем, має такі 

особливості: до кожної теми програми з ботаніки підібрано два – три завдання, 

відведено місце для зарисовок; передбачено сторінки для фіксування спостережень 

і дослідів, які проводять учні в школі; виділено сторінки для запису осінніх, 

зимових, весняних, літніх спостережень. До робочого зошита увійшли завдання, що 

допомагають зрозуміти найважливіші біологічні та сільськогосподарські поняття; 

формують в учнів практичні уміння і навички; потребують проведення 

спостережень у кутку живої природи, на шкільній навчально-дослідній ділянці та 

вдома; виконуються під час екскурсій у природу та до сільськогосподарського 

виробництва; закріплюють знання з ботаніки і пов’язують їх із практикою; 

спрямовують увагу учнів на вивчення природи рідного краю.  

Прогресивним надбанням у творчому спадку Д. Трайтака стало обґрунтування 

ролі пізнавальних задач і вправ із ботаніки, способів розвитку пізнавальних 

інтересів учнів, організації комплексної пізнавальної діяльності учнів, методичної 

системи, що дозволила оптимально поєднувати репродуктивну і творчу пізнавальну 

діяльність школярів, створення робочого зошита з ботаніки з друкованою основою. 

Висновки 

1. Нами встановлено, що цілісне вирішення актуальних проблем шкільної 

біологічної освіти сьогодення неможливе без використання кращих надбань 

вітчизняної методики. Доведено, що тільки гармонійна інтеграція досвіту минулого 

з сучасними інноваціями спроможна вирішити проблему ефективного перетворення 

навчально-виховного процесу в шкільній біологічній освіті сьогодення. 

Проміжок часу з 1959 до 1966 рр. характеризувався прогресивним розвитком 

методики навчання біології. Досліджувалися та апробувалися інноваційні напрями: 



активізація пізнавальної діяльності учнів, підвищення ефективності та якості 

навчання, розвиток інтересу до вивчення біології, використання самостійних робіт 

на різних етапах уроку, естетичне виховання на уроках біології. Одночасно значна 

увага методистів та вчителів зверталася на застосування знань із біології на 

практиці, під час виробничого навчання. 

2. Актуальна для сьогодення спадщина У. Тюпи. У своїх працях вона 

зосередила увагу на особливостях проведення уроків та експериментальної 

роботи на навчально-дослідній ділянці, створення наочних посібників та 

їхнього використання на уроках, послідовності формування в учнів умінь та 

навичок з біології, підвищенні ефективності навчання біології. 

3. Фундаментальним є доробок Д. Трайтака, який обґрунтував дієві шляхи 

посилення інтересу школярів до вивчення біології та розвитку їхньої 

пізнавальної активності, доцільність застосування на уроках ребусів, 

кросвордів, чайнвордів, пізнавальних задач. Він також створив зошит на 

друкованій основі з ботаніки. 
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ЗМІСТ 

Вступ 

1. Напрями розвитку методики навчання біології в загальноосвітніх  

навчальних закладах України. 

2. Внесок У. Тюпи у розвиток методики формування практичних умінь і 

навичок з біології. 

3. Проблема розвитку пізнавальних інтересів учнів до біології у педагогічній 

спадщині Д. Трайтака. 
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