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СТРУКТУРА БІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРОФІЛЬНИХ КЛАСІВ 
 

У статті аналізуютьсѐ структура біологічної компетентності ѐк важливий 
засіб підвищеннѐ ефективності профільної освіти в загальноосвітній школі. 
Біологічна компетентність розглѐдаютьсѐ ѐк багатоаспектна категоріѐ, що ю 
фактором інтелектуального розвитку  особистості учнів, їхніх пізнавальних 
здібностей, що забезпечую підготовку до подальшої професійної освіти. 
Розкриваютьсѐ структура біологічної компетентності учнів і рівні сформованості 
кожного її компонента.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, біологічна компетентність, рівні 
біологічної компетентності, учитель біології,  профільні класи. 

 

Постановка проблеми. Процес входженнѐ України до ювропейського 
освітнього і наукового простору пов’ѐзаний зі зростаннѐм вимог до рівнѐ 
професійної компетентності майбутніх фахівців, що потребую оновленнѐ 
змісту освіти загальноосвітньої школи та нових підходів до реалізації мети 
профільного навчаннѐ. 

Мета профільного навчаннѐ – забезпеченнѐ умов длѐ ѐкісної освіти 
старшокласників відповідно до їхніх нахилів, можливостей, здібностей і 
потреб, забезпеченнѐ професійної оріюнтації учнів на майбутня діѐльність, 
ѐка користуютьсѐ попитом на ринку праці, установленнѐ наступності між 
загальноя середньоя і професійноя освітоя, забезпеченнѐ можливостей 
постійного духовного самовдосконаленнѐ особистості, формуваннѐ 
інтелектуального та культурного потенціалу ѐк найвищої цінності нації *6+. 

Компетентність учнѐ спираютьсѐ на предметні знаннѐ, навички, 
уміннѐ, досвід практичної діѐльності й застосовуютьсѐ длѐ оцінки 
ефективності навчального процесу, ѐкості навчаннѐ і рівнѐ підготовленості 
випускника школи та ю результатом профільного навчаннѐ. 

Здійсненнѐ компетентністного підходу в біологічній профільній освіті 
забезпечую: позитивне емоційно-ціннісне ставленнѐ до навчаннѐ, 
формуваннѐ в учнів теоретичної бази знань з основ різних галузей біологічної 
науки, умінь і навичок їх використаннѐ у своїй діѐльності, забезпечую активне 
використаннѐ навчальних досѐгнень у нових ситуаціѐх, сприѐю самореалізації 
та самовизначення учнів. Отже, компетентність особистості проѐвлѐютьсѐ у 
процесі пізнавальної діѐльності й визначаютьсѐ за її результатами. 
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Аналіз актуальних досліджень. Компетентнісний підхід в освіті ю 
предметом дослідженнѐ відомих науковців, а саме: Н. Бібік, О. Бонда-
ревської, Т. Волобуювої, Е. Зеюра, І. Зимньої, М. Зуюва, В. Краювського, О. Кри-
сана, С. Кульневича, О. Лебедюва, О. Локшиної, М. Лук’ѐнова, М. Нікандрова, 
О. Овчарук, О. Пометун, М. Рижакова, В. Серікова, Л. Сохань, О. Сухом-
линської, А. Хуторського та ін., ѐкі розкриваять сутність компетентнісного 
підходу в освіті. Науковцѐми визначено зміст понѐттѐ «компетентність», 
висвітлено шлѐхи та умови формуваннѐ компентностей в учнів.  

Установлено іюрархічну структуру компетентностей в освіті, їх рівні: 
клячові компетентності (міжпредметні та надпремедметні компетентності), 
загальногалузеві, предметні – складова загальногалузевих компетентнос-
тей, ѐка стосуютьсѐ конкретного предмета *8+. Здійснено категорійний аналіз 
понѐть «компетентенціѐ» – сукупність взаюмопов’ѐзаних ѐкостей особис-
тості: знань, умінь, навичок та способів діѐльності (А. Хуторський) *11+ та 
«компетентність» – володіннѐ лядиноя відповідноя компетенціюя 
(О. Пометун) *8]. 

Українські дослідники Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, С. Трубачева визначаять компе-
тентнісний підхід пріоритетним на шлѐху модернізації освіти *4+. У дос-
лідженні І. Сафонової аналізуятьсѐ підходи щодо класифікації компетент-
ностей та педагогічні умови формуваннѐ предметної компетентності  *10+.  

О. Пінчук у структурі предметної компетентності розглѐдаю 
мотиваційний, світоглѐдний, змістово-процесуальний, рефлексивний 
компоненти [7]. Також дослідники виділѐять мотиваційно-ціннісний, 
змістовий, процесуальний і оціночно-діагностичний компоненти; аналізуять 
критерії сформованості предметної компетентності: когнітивний, діѐльнісний, 
особистісний. Однак, слід зазначити, що недостатньо ще вивчена проблема 
формуваннѐ біологічної компетентності, її рівнів та показників.  

Мета статті полѐгаю в обґрунтуванні структури предметної 
компетентності учнів профільних класів на уроках біології.  

Методи дослідження: теоретичні – аналіз психолого-педагогічної, 
науково-методичної літератури, узагальненнѐ, систематизаціѐ – длѐ 
розкриттѐ змісту основних понѐть, підходів, моделей досліджуваних ѐвищ; 
емпіричні – педагогічне спостереженнѐ за пізнавальноя діѐльністя учнів 
профільних класів у процесі вивченнѐ біології.   

Виклад основного матеріалу. Особливої уваги потребую формуваннѐ 
біологічної компетентності ѐк основи профільної спеціалізації учнів.  

Предметна компетентність – це особистісна інтегративна 
характеристика суб’юкта навчаннѐ, ѐкий володію сукупністя знань, умінь і 
навичок продуктивної навчальної діѐльності, маю певний досвід її 
організації, здійсненнѐ, рефлексії й аналізу результатів із визначеннѐм 
подальшого пізнавального шлѐху  *3+.  
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Предметна компетентність виѐвлѐютьсѐ у сформованості в учнів 
біологічної картини світу, теоретичних основ біологічної науки, наукового 
стиля мисленнѐ, знань проблематики різних галузей біології; оволодінні 
основними методами пізнаннѐ живої природи, розумінні еволяційних 
процесів органічного світу, взаюмозв’ѐзку між ѐвищами живої і неживої 
природи; умінні застосовувати знаннѐ в повсѐкденному житті та 
усвідомленні значущості знань длѐ майбутньої професійної діѐльності. 

Предметна (біологічна) компетентність вклячаю такі складові: логіко-
змістову, операційну, дослідницьку, пізнавальну компетентність *3, с. 131+. 

Логіко-змістова компетентність забезпечую розвиток інтелектуальних, 
психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних ѐкостей учнів, 
прагненнѐ до саморозвитку та самоосвіти, правильність, оперативність і 
точність мисленнѐ, побудову логічних умовиводів. Розглѐнемо рівні логіко-
змістової компетентності. 

Низький рівень: учень слабко оріюнтуютьсѐ в навчальному матеріалі, 
відповідаю на запитаннѐ про будову, функції біологічних систем за 
допомогоя вчителѐ, допускаю помилки у формуляванні біологічних 
понѐть, з утрудненнѐм розрізнѐю біологічні об’юкти. 

Середній рівень: учень даю визначеннѐ понѐттѐм, формуляю закони, 
теорії, гіпотези, маю ускладненнѐ з їх доведеннѐм та поѐсненнѐм фактів, 
оріюнтуютьсѐ в навчальному матеріалі, маю складності з наведеннѐм 
прикладів та обґрунтуваннѐм власної думки та висновками. 

Достатній рівень передбачаю володіннѐ певним комплексом 
біологічних понѐть, учень осмисляю навчальний матеріал і виділѐю в ньому 
головне; класифікую та порівняю біологічні об’юкти, процеси; робить 
висновки, логічно обґрунтовую своя відповідь, установляю міжпредметні 
та внутришньопредметні зв’ѐзки. 

Високий рівень логіко-змістової компетентності полѐгаю в тому, що 
учень володію системоя біологічних понѐть, установляю міжпредметні та 
внутришньопредметні зв’ѐзки; установляю причинно-наслідкові зв’ѐзки 
між будовоя, функціѐми, еволяціюя, екологіюя біологічних систем; 
володію розвиненим логічним мисленнѐм, використовую знаннѐ й набутий 
досвід длѐ успішного вирішеннѐ життювих проблем; аргументовано 
розмірковую, робить обґрунтовані висновки; відрізнѐю доведені 
твердженнѐ від недоведених; узагальняю, порівняю, формуляю гіпотези, 
чітко висловляю свої думки; визначаю біологічні понѐттѐ та застосовую їх 
длѐ поѐсненнѐ біологічних ѐвищ і процесів; аналізую та узагальняю значний 
обсѐг фактів, установляячи зв’ѐзки і тенденції розвитку біологічних 
систем; осмисляю навчальний матеріал і виділѐю в ньому головне; 
узагальняю навчальний матеріал, класифікую біологічні об’юкти; прогнозую 
шлѐхи й тенденції розвитку біологічних систем, процесів; переносить 
біологічні знаннѐ на конкретні біологічні системи; установляю загальні 
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закономірності у функціонуванні, еволяції біологічних систем; володію 
індуктивними та дедуктивними міркуваннѐми.  

Отже, логіко-змістова компетентність забезпечую:  
- реалізація мети профільної біологічної освіти – оволодіннѐ учнѐми 

загальноосвітньоя профільноя підготовкоя;  
- професійне самовизначеннѐ та допрофесійну підготовку до діѐльності 

в галузѐх, що потребуять ґрунтовних біологічних знань (медицина, приклад-
на біологіѐ, сільське господарство, екологіѐ, фармакологіѐ, психологіѐ тощо);  

- формуваннѐ наукової картини світу на основі теоретичних 
узагальнень біологічної науки та знань про принципи функціонуваннѐ і 
структуру біологічних систем на різних рівнѐх організації, їх онтогенез і 
філогенез, взаюмозв’ѐзки між біологічними системами, оточуячим 
середовищем, оволодіннѐ методологіюя наукового пізнаннѐ;  

- мотивація здорового способу життѐ, розвиток умінь установлявати 
гармонійні стосунки з природоя на основі поваги до життѐ ѐк найвищої 
цінності й усього живого ѐк унікальної частини біосфери;  

- розвиток розумових здібностей і ѐкостей особистості (інтелектуальних 
і творчих здібностей, пізнавального інтересу, спостережливості, уѐви, уваги, 
пам’ѐті, теоретичного стиля мисленнѐ), прагненнѐ до самоосвіти, 
самопізнаннѐ, самовдосконаленнѐ, самореалізації в різних видах діѐльності;  

- оволодіннѐ вміннѐми моделяваннѐ біологічних процесів 
здійснявати самостійний пошук та аналіз біологічної інформації, розвиток 
навичок проведеннѐ експерименту й аналізу його результатів, умінь 
застосувати біологічні знаннѐ на практиці. 

Операційна компетентність визначаютьсѐ набором умінь та навичок, 
необхідних длѐ здійсненнѐ навчально-пізнавальної діѐльності. Це вміннѐ 
застосовувати знаннѐ на практиці, планувати і здійснявати біологічні 
дослідженнѐ, вирішувати пізнавальні завданнѐ та проблемні ситуації. 
Операційна компетентність також може виѐвлѐтисѐ на чотирьох рівнѐх. 

Низький рівень: учень маю значні утрудненнѐ в розумінні сутності 
вправи, пізнавального завданнѐ, проблемної ситуації, не може самостійно 
їх розв’ѐзати. 

Учень, ѐких маю середній рівень операційної компетентності здатен 
відтворявати контекст завдань та задач; розпізнавати типові задачі, але  
припускаютьсѐ помилок під час їх розв’ѐзаннѐ. 

Достатній рівень операційної компетентності означаю володіннѐ 
учнем певним комплексом умінь та навичок розв’ѐзувати типові біологічні 
завданнѐ, задачі, вправи, використовуячи на практиці алгоритми їх 
розв’ѐзаннѐ; чітко відтворяю контекст задач, розпізнаю та систематизую типові 
задачі і вправи (з молекулѐрної біології, генетики, екології; задачі на обмін 
речовин та фотосинтез); використовую різні інформаційні джерела длѐ 
пошуку алгоритмів розв’ѐзаннѐ типових задач (підручники, довідники). 
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Високий рівень операційної компетентності, крім умінь 
використовувати на практиці алгоритми розв’ѐзаннѐ типових задач і вправ, 
відтворявати контекст задач, розпізнавати й систематизувати типові задачі, 
діѐльність учнів передбачаю спрѐмованість на продуктивне навчаннѐ біології 
у профільних класах – уміннѐ створявати власний алгоритм розв’ѐзаннѐ 
завдань, задач і вправ на основі знань про основні характеристики 
біологічних систем, функції, ѐкі вони виконуять, здійснявати основні 
логічні операції, висувати гіпотези, осмислявати завданнѐ й вирішувати 
проблемні ситуації; уміннѐ та навички використовувати у процесі 
навчально-пізнавальної діѐльності основні методи пошуку, опрацяваннѐ, 
інформації; здатність до групової діѐльності та співпраці під час вирішеннѐ 
завдань длѐ досѐгненнѐ цілей; уміннѐ користуватисѐ знаннѐми в 
навчальній діѐльності та повсѐкденному житті. 

Навчаннѐ біології на профільному рівні передбачаю посиленнѐ 
діѐльнісного та практико-оріюнтованого підходів. Програмоя профільного 
навчаннѐ біології передбачено проведеннѐ біологічних досліджень, перелік 
ѐких відображено в лабораторному та польовому практикумах. Практикуми 
спрѐмовані на розвиток і вдосконаленнѐ експериментальних умінь та 
навичок на основі повтореннѐ, поглибленнѐ, розширеннѐ та узагальненнѐ 
знань, що дозволѐю сформувати в учнів дослідницьку компетентність. 

Дослідницька компетентність ю не тільки результатом навчаннѐ, а й 
наслідком саморозвитку учнѐ, його особистісного зростаннѐ; це здатність 
реалізувати на практиці свій потенціал (знаннѐ, уміннѐ, досвід, особистісні 
ѐкості) длѐ успішної продуктивної навчально-пізнавальній діѐльності, 
усвідомлявати її особистісну значущість і відповідальність за її результати 
та необхідність її постійного вдосконаленнѐ. Дослідницька компетентність 
учнів – це володіннѐ біологічними методами дослідженнѐ, використаннѐ 
знань на практиці, уміннѐ формулявати цілі, проблему, гіпотезу 
дослідженнѐ, планувати, здійснявати експеримент, аналізувати його 
результати, робити висновки.  

Елементи дослідницької компетентності виражаятьсѐ в таких уміннѐх: 
цілепокладаннѐ; визначеннѐ предмета, методів, засобів діѐльності, 
реалізаціѐ мети і завдань, рефлексіѐ, аналіз результатів діѐльності.  

Дослідницька компетентність вклячаю такі компоненти: 
загальнонауковий, природничо-науковий, предметний.   

Загальнонауковий компонент передбачаю перелік таких умінь учнів: 
формулявати мету, гіпотезу дослідженнѐ; надавати характеристику 
процесу, об’юкта або ѐвища; використовувати наукову літературу та 
довідникові матеріали; використовувати біологічні понѐттѐ, терміни; 
здійснявати діѐльність за планом; обґрунтовувати результати 
дослідженнѐ, коригувати хід дослідженнѐ, робити висновки. 
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Природничо-науковий компонент вклячаю: сформованість знань про 
природничо-наукову картину світу; описаннѐ й використаннѐ методів 
біологічних досліджень; плануваннѐ і проведеннѐ біологічних досліджень; 
уміннѐ встановлявати причинно-наслідкові зв’ѐзки між будовоя та 
функціѐми біологічних систем; розуміннѐ їх еволяції, цілісності, рівневої 
організації, процесів саморегулѐції та саморепродукції; застосовувати 
прогнозуваннѐ та моделяваннѐ процесів, об’юктів живої природи; уміннѐ 
застосовувати здобуті знаннѐ в житті. 

Предметний компонент визначаютьсѐ такими спеціальними знаннѐми, 
уміннѐми, навичками: обґрунтуваннѐ перспективних напрѐмів біологічних 
досліджень та використаннѐ їх результатів у медицині, сільському 
господарстві, різних галузѐх промисловості, необхідності збереженнѐ 
біорізноманіттѐ ѐк основи стійкості біосфери і поѐсненнѐ її ѐк результату 
еволяції органічного світу; описаннѐ біологічних систем, їх аналіз із позиції 
структурно-функціонального та еколого-еволяційного підходів; застосуваннѐ 
приладів та пристроїв, що використовуятьсѐ в біологічних дослідженнѐх; 
визначеннѐ неорганічних та органічних сполук у біологічних об’юктах; 
установленнѐ зв’ѐзків між структурними елементами біологічних систем; 
порівнѐннѐ біологічних процесів на клітинному, організменому та 
надорганізменому рівнѐх; моделяваннѐ організму із заданими ознаками та 
умовами його виведеннѐ, здійсненнѐ уѐвного експерименту; поѐсненнѐ 
взаюмного впливу організмів та взаюмозв’ѐзків організмів в екосистемах. 

Дослідницька компетентність також виѐвлѐютьсѐ на різних рівнѐх: 
низькому, середньому, достатньому, високому. 

Низький рівень – це елементарні уѐвленнѐ учнів про здійсненнѐ 
біологічних досліджень та експериментів. Учні не маять цілісного уѐвленнѐ 
про мету, методи, хід дослідженнѐ та обґрунтуваннѐ результатів. 

Середній рівень – це алгоритмічне відтвореннѐ ходу дослідженнѐ, 
учні здатні проводити дослідженнѐ, але відчуваять утрудненнѐ з 
поѐсненнѐм результатів та формуляваннѐм висновків. 

Учні, ѐкі маять достатній рівень, усвідомляять мету дослідженнѐ, 
володіять уміннѐми та навичками організації експерименту, проведеннѐ 
спостережень за ѐвищами і процесами, здатні застосовувати отримані 
результати. Проте маять утрудненнѐ щодо прогнозуваннѐ, обґрунтуваннѐ 
гіпотези, рефлексії й корекції дослідженнѐ. 

Високий рівень дослідницької компетентності передбачаю: уміннѐ, 
навички виѐвлѐти та формулявати проблеми, визначати об’юкт та предмет 
дослідженнѐ, мету й гіпотезу дослідженнѐ, визначати основні понѐттѐ; 
володіннѐ методами дослідженнѐ, що дозволѐть підтвердити або 
спростувати гіпотезу, аналізу емпіричних даних, опрацяваннѐ різноманітних 
джерел інформації; обґрунтуваннѐ результатів та упровадженнѐ їх у практику. 
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Пізнавальна компетентність – характеристика учнѐ, що 
розкриваютьсѐ в його здатності до виконаннѐ самостійної пізнавальної 
діѐльності, спрѐмованої на розв’ѐзаннѐ пізнавальних проблем на основі 
теоретичної, практичної готовності та досвіду навчально-пізнавальної 
діѐльності (самостійність рішень, діѐльності, мисленнѐ). 

У контексті профільної біологічної освіти ми визначаюмо пізнавальну 
компетентність ѐк здатність до пізнавальних дій учнів, на основі ѐких 
формуятьсѐ біологічні знаннѐ, уміннѐ, навички продуктивної діѐльності 
(цілепокладаннѐ, плануваннѐ, аналіз, рефлексіѐ; володіннѐ прийомами дій 
у нестандартних ситуаціѐх, побудова власного алгоритму діѐльності).  

Слід зазначити, що знаннѐ, здобуті під час навчально-пізнавальної 
діѐльності, маять бути: науковими (відповідати об’юктивній реальності та 
провідним тенденціѐм розвитку науки), глибокими, міцними, системними, 
різнобічними.  

Пізнавальна компетентність визначаютьсѐ емпіричним та 
теоретичним рівнѐми пізнаннѐ. Емпіричний рівень спрѐмований на 
дослідженнѐ суттювих ознак об’юкта, процесу шлѐхом спостереженнѐ, 
опису, експерименту з ним, накопиченнѐ матеріалу, фактів. На 
теоретичному рівні досліджуятьсѐ внутрішні взаюмозв’ѐзки і 
закономірності об’юкта, процесу. Теоретичний рівень пізнаннѐ ґрунтуютьсѐ 
на вмінні працявати з навчальноя літературоя, володінні біологічними 
понѐттѐми, знанні змісту матеріалу  (теорій, законів, будови структур, 
функцій), застосуванні аналогії під час аналізу біологічних об’юктів, умінні 
висувати, обґрунтовувати гіпотезу, логічному мисленні, умінні 
встановлявати причинно-наслідкові зв’ѐзки; умінні аналізувати окремі 
елементи об’юкту, знайти спільне й відмінне, установлявати зв’ѐзки між 
ними; умінні застосовувати індукція і дедукція; синтез (об’юднувати 
окремі частини в ціле длѐ отриманнѐ нових знань), обґрунтовувати 
отримані дані; уміннѐ моделявати ситуації розвитку біологічних систем. 

Пізнавальна компетентність учнѐ ґрунтуютьсѐ на здатності учнів 
формулявати цілі, планувати особисту діѐльність, проводити аналіз, 
оцінявати дії та наслідки діѐльності, що відображаю спроможність учнѐ 
об’юктивно оцінявати власні можливості, особисті ѐкості і результати 
навчально-пізнавальної діѐльності. 

Низький рівень пізнавальної компетентності визначаютьсѐ слабкоя 
теоретичноя підготовкоя учнів і відсутністя мотиваційно-творчої 
активності.  

Середній рівень означаю наѐвність несистематизованих знань щодо 
будови, функцій, еволяції біологічних систем, суттювих ознак об’юкта. 
Емпірична складова реалізуютьсѐ шлѐхом алгоритмічного порівнѐннѐ, 
спостереженнѐ, опису процесів, ѐвищ. Учні відчуваять утрудненнѐ під час 
установленнѐ причинно-наслідкових зв’ѐзків. 
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Учнѐм, ѐкі маять достатній рівень пізнавальної компетентності, 
властиві вміннѐ збирати й аналізувати факти, різного роду інформація, 
поѐснявати причини ѐвищ, процесів, будувати ефективний план дій длѐ 
розв’ѐзаннѐ проблеми; уміннѐ вирішувати проблеми, застосовуячи досвід, 
отриманий на уроках. Однак, учні відчуваять утрудненнѐ з пошуком різних 
рішень  проблеми і з’ѐсуваннѐм переваг кожного з цих рішень. 

Високий рівень пізнавальної компетентності характеризуютьсѐ 
міцними та діювими знаннѐми учнів, уміннѐми дослідницько-пошукової 
діѐльності, самостійністя й логічністя мисленнѐ, цілісним баченнѐм 
проблеми і вміннѐм виокремити кожну частину предмету дослідженнѐ; 
оригінальним підходом до її розв’ѐзаннѐ, пошуком різних варіантів рішень 
проблеми; відповідальністя за результати власної діѐльності; здатністя 
співвідносити емпіричні результати дослідженнѐ з теоретичним їх 
представленнѐм і обґрунтуваннѐм. 

Формуваннѐ біологічної компетентності у профільних класах 
ґрунтуютьсѐ на принципах: проблемності, професійної спрѐмованості 
навчаннѐ, цілеспрѐмованого розвитку біологічної компетентності, 
еволяційності, історизму, системності, діалогічності.  

Принцип проблемності навчаннѐ реалізуютьсѐ через 
проблематизація змісту навчального матеріалу, створеннѐ проблемних 
ситуацій, опрацяваннѐ проблемних запитань, завдань, задач, що стимуляю 
навчально-пізнавальну діѐльність учнів, сприѐю формування їхнього 
пізнавального досвіду, інтелектуального розвитку, уміння ефективно 
розв’ѐзувати проблеми. 

Принцип професійної спрѐмованості навчаннѐ передбачаю 
формуваннѐ професійно значущих знань, умінь і  ціннісного ставленнѐ до 
процесу навчаннѐ. Зміст навчально-пізнавальної діѐльності повинен бути 
збагаченим практико оріюнтовними завданнѐми, що максимально 
наближені до майбутньої професійної діѐльності.   

Принцип цілеспрѐмованого розвитку біологічної компетентності 
забезпечить актуалізація учнѐми свого потенціалу длѐ самореалізації у 
професійному світі і в інтересах суспільства. Цей принцип передбачаю систе-
матичну роботу вчителѐ з формуваннѐ біологічної компетентності за допо-
могоя методичного арсеналу форм, методів, засобів, прийомів навчаннѐ. 

Принцип еволяційності потребую відповідності методів, 
організаційних форм, засобів навчаннѐ змісту матеріалу, що розкриваю 
філогенетичні зв’ѐзки організмів, шлѐхи, закономірності еволяції й формую 
уѐвленнѐ про еволяція органічного світу ѐк безперервний, незворотній 
процес розвитку живої природи. 

Принцип історизму означаю, що при вивченні будь-ѐкого ѐвища, 
процесу, ідеї або понѐттѐ необхідно досліджувати його походженнѐ і 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 8 (72) 

244 

розвиток в історії біологічної науки. Принцип історизму у профільному 
навчанні відображаю   генезу основних біологічних узагальнень. 

Принцип системності втіляю процес об’юднаннѐ основних понѐть у 
юдину теоретичну картину, що даю змогу виѐвити сутність цілісності системи. 
Цей принцип вклячаю такі розумові дії: аналіз та синтез, сходженнѐ від 
абстрактного до конкретного; усвідомленнѐ юдності логічного та історичного; 
синтез структурно-функціональних уѐвлень про біологічну систему.   

Принцип діалогічності визначаю пріоритет суб’юкт-cуб’юктних 
міжособистісних відносин учителѐ та учнѐ. У навчальному діалозі 
відбуваютьсѐ так зване «окультуреннѐ» суб’юктивного досвіду учнѐ. Одніюя з 
найважливiших функцiй навчального дiалогу ю забезпеченнѐ розвивального 
характеру навчаннѐ, що забезпечуютьсѐ завдѐки мисленнювому пошуку 
суб’юктом нового знаннѐ за умов актуалiзацiї внутрiшньої пiзнавальної 
потреби, що вiдбуваютьсѐ під час проблемно-пошукової дiѐльностi. 

Отже, формуваннѐ біологічної компетентності – основна мета 
біологічної профільної освіти, що стаю пріоритетом методичних пошуків.   

Комплексний аналіз даної проблеми даю можливість стверджувати, 
що біологічна компетентність ю багатоаспектноя категоріюя, ѐка потребую 
інтеграція її складових (логіко-змістову, операційну, дослідницьку, 
пізнавальну компетентність), тому позитивна динаміка рівнів 
сформованості біологічної компетентності виѐвлѐютьсѐ за умов 
одночасного формуваннѐ всіх її компонентів. 

Висновки. Біологічна компетентність ю результатом успішного 
профільного навчаннѐ учнів у школі й готовності продовжувати навчаннѐ в 
закладах професійної освіти і в майбутній перспективі ѐк фактор 
професійної мобільності особистості в контексті безперервної освіти.  

Перспектива подальших досліджень полѐгаю в удосконаленні 
теоретико-методичних аспектів формуваннѐ біологічної компетентності 
учнів профільних класів. 
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РЕЗЮМЕ 
Генкал Светлана. Структура биологической компетентности учащихсѐ 

профильных классов. 
В статье анлизируетсѐ структура биологической компетентности как важный 

способ повышениѐ эффективности профильного обучениѐ в общеобразовательной 
школе. Биологическаѐ компетентность рассматриваетсѐ как многоаспектнаѐ 
категориѐ, котораѐ ѐвлѐетсѐ фактором интеллектуального развитиѐ личности 
учащихсѐ, их познавательных способностей, что обеспечивает подготовку к 
дальнейшему профессиональному образования. Раскрываетсѐ структура 
биологической компетентности учащихсѐ и уровни сформированности каждого ее 
компонента.  

Ключевые слова: компетентностный подход, биологическаѐ 
компетентность, уровни биологической компетентности, учитель биологии,  
профильные классы. 
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SUMMARY 
Genkal Svitlana. The structure of biologocal competence of the pupils of specialized 

classes.  
The article analyzes the structure of biological competence as an important means for 

increasing the effectiveness of profile education in a secondary school. The implementation 
of the competence approach in the biological profile education ensures: positive emotional 
and value attitude to learning, formation of the pupils’ theoretical knowledge, based on 
various branches of biological science, abilities and skills of their use in the activities, provides 
an active usage of educational achievements in new situations, promotes the pupils’ self-
realization and self-determination. The purpose of the article is to substantiate the structure 
of the subject competence of the pupils of specialized classes at the biology lessons. 

Biological competence is considered as a multi-dimensional category, which is a 
factor in the intellectual development of the pupils’ personality, their cognitive ability, which 
provides the preparation for further professional education. The article reveals the structure 
of the pupils’ biological competence and the levels of formation of each of its components. 
Biological competence includes the following components: logical content, operational, 
research, cognitive competence. Logical-content competence provides the development of 
intellectual, psychic, creative, moral, physical, social qualities of the pupils, the desire for self-
development and self-education, correctness, efficiency and accuracy of thinking, 
construction of logical reasoning. Operational competence is determined by the set of 
abilities and skills necessary for educational and cognitive activity. It is the ability to apply 
knowledge in practice, to plan and carry out biological research, to solve cognitive tasks and 
problem situations. The pupils’ research competence is the possession of biological research 
methods, the use of knowledge in practice, the ability to formulate goals, problem, research 
hypothesis, plan, experiment, analyze its results, draw conclusions. Cognitive competence is a 
pupil’s characteristic that is revealed in his ability to perform independent cognitive activity 
aimed at solving cognitive problems on the basis of theoretical, practical readiness and 
experience of educational-cognitive activity (autonomy of decisions, activity and thinking). 
The complex analysis of this problem makes it possible to assert that biological competence 
is a multifaceted category that requires the integration of its components, therefore, the 
positive dynamics of the levels of the formation of biological competence is manifested in the 
simultaneous formation of all its components. 

Key words: competence approach, biological competence, levels of biological 
competence, teacher of biology,  pupils of specialized classes. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ В СУЧАСНОМУ 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 

У статті описуютьсѐ  понѐттѐ  «цифрова компетентність» ѐк важлива 
складова професійної компетентності сучасного педагога. Зазначено, що не існую 
юдиного підходу до визначеннѐ компетентності педагогів щодо використаннѐ цифрових 
технологій у професійній діѐльності, а ті, що існуять, ю типологічно спорідненими, 
відрізнѐячись при цьому компонентноя структуроя. Цифрова компетентність 




