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Вступ 

Сучасну освіту можна охарактеризувати як стратегічно не визначену, нестійку, 

з внутрішніми протиріччями, яка повністю ще не склалась. У ній збереглись 

елементи радянської школи і разом із тим з’явилися нові тенденції в зв’язку з 

соціальною перебудовою держави, ознаками функціонування західної школи та 

елементи супроводжуючого весь цей процес суб’єктивізму [17, с. 21].  

Сьогодні ведеться наполеглива робота щодо приведення шкільної біологічної 

освіти у відповідність до сучасних потреб особистості й суспільства. Успіхи її 

докорінного реформування значною мірою залежать і від того, наскільки будуть 

використані національні й світові педагогічні надбання, здобутки майстрів-

педагогів, раціонально поєднані класична спадщина і сучасні дослідження. Свідоме 

чи несвідоме ігнорування набутого досвіду збіднить педагогічну палітру 

національної системи освіти, ускладнить досягнення її стратегічних цілей. Під час 

визначення змісту шкільної біологічної освіти важливо знати, з яким рівнем 

підготовки необхідна суспільству молода людина і яке замовлення на навчання та 

виховання воно дає системі освіти.  

Важливо розуміти, що традиційне не варто розглядати лише як просте 

відтворення минулого, сучасне не означає тільки відображення нових, нині 

виникаючих явищ. Між традиційним і сучасним лежить те, що виникає об’єктивно, 

як наслідок діалектики біологічної освіти. Як стверджував І. Лушніков, категорія 

“традиція” поєднує три взаємопов’язаних моменти: збереження, наступність, 

розвиток [17, с. 22]. 



Традиційна біологічна освіта – це освіта, яка історично розвивалася. Процес її 

розвитку і є переходом у новий стан. Саме через це у кожний історичний період 

традиція може задовольняти не тільки цікавість до минулого, але й актуальні 

життєві, культурні та освітні потреби нинішнього покоління.  

Традиційна біологічна освіта повинна залишатися співзвучною зміні 

суспільної свідомості, сприйматися психологією етносу сьогодення. Проте все це 

відбувається лише тоді, коли саме нове знаходиться під впливом традицій, 

пов’язане з ними, а не є стихійним або чужим світосприйманню освіти народом. 

Будь-яка нація, що піклується про самозбереження, повинна регулювати появу 

нових освітніх технологій у своєму просторі. Сучасне є синтезом традиційного і 

нового. 

В останні роки незначна кількість наукових праць була присвячена 

історичним аспектам становлення і розвитку вітчизняної шкільної біологічної 

освіти. У публікаціях І. Звєрєва, Г. Калінової, Н. Міщук, І. Мороза, М. Скиби, 

А. Степанюк, Д. Трайтака, А. Хріпкової вдало розкрито та проаналізовано 

історіографію шкільної біологічної освіти з позицій сьогодення. 

Незважаючи на те, що 1940–2000 рр. особливо насичені змінами та 

прогресивними ідеями у шкільній біологічній освіті в Україні, донині у 

педагогічних дослідженнях комплексно не проаналізовано специфіку змісту і 

методики навчання біології в школі у зазначених хронологічних межах, не 

виокремлено ті позитивні результати історичного досвіду, які доцільно 

застосовувати в наш час. 

1. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 40-х – середині 60-х 

років ХХ ст. 

Початок 40-х р. ХХ ст. ознаменувався реалізацією і подальшим прискоренням 

процесів централізації й стандартизації в суспільстві як за змістом, так і за формою. 

Така тенденція прослідковувалася в усіх галузях суспільного буття, у тому числі й у 

питаннях освіти. У 1943 р. в Москві було створено Академію педагогічних наук 

РРФСР, яка взяла на себе функції загальносоюзного керівного органу. У результаті 

провідні педагоги радянських республік були офіційно зараховані членами АПН 



Російської федерації. У цей період розгляд та аналіз актуальних проблем 

педагогічної науки взагалі й методики навчання біології зокрема закономірно 

змістився на домінуючі в той час московські педагогічні видання, адже у 1941 р. 

більшість педагогічних видань України припинили своє існування у зв’язку з 

військовими діями на території України. 

В умовах панування культу особи і командно-адміністративної системи 

розвиток шкільної освіти був контрольований і підпорядкований потребам 

тоталітарної держави, що приводило до не апробованого реформування шкільної 

освіти часто з негативними наслідками. Однією з таких реформ у загальноосвітній 

школі стало руйнування в 1937 році створеної парадигми “школи праці”. У 

радянській педагогіці знову почала домінувати парадигма “школи навчання” 

[31, с. 15–16]. Основне призначення шкіл УРСР в 1937–1941 рр. базувалося на 

виконанні такого завдання: надання учням загальноосвітньої підготовки, необхідної 

для вступу до вищих навчальних закладів. Ці зміни були гальмівним чинником для 

подальшого розвитку педагогічної науки і практики взагалі та розвитку шкільної 

біологічної освіти зокрема. Наслідком відміни політехнічного навчання стало 

нехтування різними формами і методами, пов’язаними з практичною підготовкою 

учнів. Ліквідація пришкільних ділянок, епізодичне проведення практичних і 

лабораторних робіт, екскурсій привело до домінування вербального навчання учнів 

дисциплінам біологічного циклу. 

Негативно вплинули на розвиток шкільної біологічної освіти процеси, що 

відбулися в біологічній науці. Розгорнута Т. Лисенком на початку 30-х р. ХХ ст. 

кампанія проти класичної генетики одержала підтримку Й. Сталіна [62, с. 18]. 

Наслідком цього стали репресії провідних спеціалістів із різних галузей біології, які 

критикували наукову діяльність Т. Лисенка, що базувалася на ламарківських 

поглядах про можливість успадкування сприятливих ознак. Йому вдалося 

утвердити свій напрям у біології – “мічурінську агробіологію” [63, с. 22]. 

Починаючи з 1937 р. до програм з біології упроваджено ідеї Т. Лисенка про 

мінливість і спадковість, стадійний розвиток рослин. Натомість основи класичної 

генетики почали викорінюватись. Результатом поєднання основних положень 



наукової біології з “лисенківськими” ідеями, насадження словесно-формального 

навчання стало різке зниження якості навчання і обсягу загальноосвітніх знань 

учнів про природу [30, с. 20–21]. 

Незадовільна підготовка учнів, які йшли після закінчення школи працювати в 

народне господарство, до практичної діяльності залишила актуальною проблему 

набуття хоча б елементарних практичних умінь у школі. Вирішення її було 

частково знайдене у популяризації позакласної роботи учнів. З цією метою у 

1940 р. було прийнято цілу низку наказів Наркомосу УРСР, що безпосередньо 

стосувалися учителів біології. Зокрема, у наказі “Про підготовку школярів до 

Всесоюзної сільськогосподарської виставки в 1940 році” вказувалося на 

необхідність домогтися створення в кожних неповних середніх і середніх школах 

гуртків юних натуралістів та дослідників, а вчителям природознавства посилити 

керівництво справою підготовки школярів до Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки [40, с. 12]. У постановах: “Про пришкільні садибні ділянки” [45], “Про 

організацію пришкільних дослідних ділянок і озеленення шкіл” [39] 

рекомендувалося провести наради вчителів природничого циклу із питань 

організації пришкільних дослідних ділянок і озеленення шкіл, створити у всіх 

неповних середніх та середніх школах пришкільні ділянки. У постанові “Про деякі 

міроприємства по підготовці учнів сільських шкіл до практичної діяльності” 

передбачалося запровадження обов’язкових для всіх учнів сільських шкіл 

практичних занять і екскурсій з біології, фізики, хімії, які були б зорієнтовані на 

проведення лабораторних робіт у шкільному кабінеті, живому кутку, планових 

спостережень і роботи на пришкільних ділянках; виготовлення гербаріїв, 

ботанічних, зоологічних колекцій [34, с. 11–12]. Відповідно до постанови 

“Положення про зльоти юних натуралістів і дослідників УРСР 1940 р.” [28] 

регламентувалася робота гуртків у галузі природознавства і сільського 

господарства. Відповідальність за їхнє виконання було покладено на вчителів 

біології.  

В умовах воєнного часу виникла необхідність реструктуризації навчально-

виховного процесу у загальноосвітніх школах. Пріоритетного значення набула 



трудова і військова підготовка учнів. Восени 1941 р. сотні тисяч радянських 

школярів брали участь у сільськогосподарських роботах зі збирання урожаю 

[1, с. 5]. Досвід залучення учнів до сільськогосподарських робіт у колгоспах та 

радгоспах засвідчив низький рівень їхніх знань з основ сільськогосподарського 

виробництва, зокрема, з основ агротехніки, недостатню сформованість практичних 

умінь у школярів щодо виконання польових робіт [19, с. 3]. 

У подальших розпорядженнях серпня – вересня місяця 1941 р. Наркомос 

рекомендував створити гуртки з вивчення техніки і сільськогосподарського 

виробництва, залучаючи до цієї діяльності вчителів фізики та біології [4]. Але 

позакласна гурткова робота не дала необхідних результатів у професійній 

підготовці учнів із сільськогосподарських професій. Органи освіти змушені були 

шукати якісно нові шляхи розв’язання назрілої проблеми. Тому у терміновому 

порядку було прийнято рішення ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 17.11.1941 р. про 

обов’язкове вивчення основ сільського господарства у V–ІХ класах [59, с. 3]. Цим 

рішенням передбачалося включення в шкільний розклад 2 годин на тиждень основ 

сільського господарства понад навчальний план, а також обов’язкова двотижнева 

виробнича практика. У грудні 1942 р. заняття з основ сільського господарства стали 

проводитись у позаурочний час, оскільки необхідно було скоротити навчальне 

навантаження учнів і виділити години на допризивну військову підготовку 

[25, с. 214–215]. 

У квітні 1942 р. Рада Народних Комісарів УРСР і Центрального Комітету 

КПУ(б) прийняла постанову “Про порядок мобілізації на сільськогосподарські 

роботи в колгоспи, радгоспи і МТС працездатного населення міст і сільських 

місцевостей по Ворошиловградській, районах Харківської та Сталінської областей” 

[42]. Постанова дозволила залучати у найбільш напружені періоди 

сільськогосподарських робіт 1942 р., учнів VІ–Х класів неповних середніх і 

середніх сільських і міських шкіл.  

У наступній постанові Ради Народних Комісарів УРСР “Про закінчення 1941–

1942 н. р. та підготовку до нового 1942–1943 н. р.” було зобов’язано Наркомзем 

УРСР та міські й районні Виконавчі Комітети Рад депутатів трудящих надати 



всебічну допомогу школам в організації і засіві пришкільних ділянок із таким 

розрахунком, щоб кожна сільська школа мала можливість своїми ресурсами на 

1942–1943 рр. організувати сніданки для учнів своєї школи [35]. 

Ці накази для більшості шкіл України не мали вже суттєвого значення. Адже 

за декілька місяців від початку війни німецькі війська окупували майже всю 

територію України. Освітня політика загарбників зводилась до повного руйнування 

системи народної освіти, що склалася в УРСР. 

Умови воєнного часу викликали кризову ситуацію в шкільній освіті, що 

ускладнювалася хибними тенденційними напрямами в освітній політиці. Зокрема, 

практика соціалістичних змагань у навчальній роботі, яка привела до формального 

оцінювання знань у гонитві за високим процентом успішності, орієнтація 

навчальних програм і підручників на теоретичну підготовку, відмова від 

дослідницького принципу у навчанні, недостатня теоретична і практична 

підготовка вчителів [60]. 

У кінці червня 1944 р. було прийнято постанову уряду СРСР “Про заходи до 

поліпшення якості навчання в школі”, в якій загострювалась увага на боротьбі з 

формальним ставленням до мети навчання [64, с. 4]. Починаючи з 1945 р. на 

сторінках педагогічних журналів систематично друкувалися статті, присвячені 

боротьбі з формалізмом у навчанні [8]. Застарілі програми, відсутність навчального 

обладнання лабораторій і кабінетів ускладнювало виконання на уроках біології 

практичних робіт. 

Нове покоління вчителів біології було недостатньо підготовлене до роботи в 

школі. Вони недооцінювали важливості використання таких форм навчання біології 

як лабораторні роботи, практичні заняття, екскурсії. Тому на практиці більшість з 

учителів відчували свою методичну непідготовленість і утримувалися від 

використання вищеназваних форм організації навчальної роботи, які вимагали 

спеціальних знань і вмінь [2]. Педагогічні ВНЗ були зорієнтовані на формування в 

студентів теоретичних знань, менше уваги приділялося практичній підготовці до 

дослідницької діяльності на пришкільних ділянках, під час екскурсій, зокрема в 

природу. У результаті випускники недостатньо знали живу природу та сільське 



господарство [2, с. 59–60]. 

Прогрес науки і техніки, виникнення автоматизованої промисловості сприяли 

активізації диспутів серед вітчизняних учених-біологів і спеціалістів сільського 

господарства щодо розкриття хибних положень, розроблених Т. Лисенком. 

Диспути вже не зводились до обговорення теоретичних і методологічних проблем 

біології, а стали більш конструктивними. Адже почали формуватися бази 

молекулярної біології, молекулярної генетики, біотехнології, проводилися 

дослідження щодо встановлення хімічної природи гена, існування якого 

заперечував Т. Лисенко. За допомогою своїх прихильників Т. Лисенко намагався 

створити власне “вчення” нової біології, яка повинна була замінити дарвінізм. Тому 

дискусії 40-х р. ХХ ст. велись не стільки з проблем генетики, скільки про 

внутрішньовидову боротьбу, яку Т. Лисенко заперечував. На сторінках провідних 

наукових журналів розгорнулася критика поглядів Т. Лисенка, у провідних 

університетах країни організовувалися диспути, де всесвітньо відомі біологи 

І. Шмальгаузен, С. Гершензон, В. Шапошніков, С. Четвериков та ін. критикували 

погляди Т. Лисенка [63, с. 21–22].  

Вимагала негайного вирішення проблема реформування шкільної біологічної 

освіти. Програми і підручники з курсу біології існували з різними змінами вже 

більше десяти років. Необхідно було переглянути зміст, обсяг навчального 

матеріалу, посилити практичну спрямованість курсів. Негативний вплив на 

розвиток шкільної біології мала і слабка пропедевтична підготовка учнів до 

вивчення цього предмета. У 1937 р. природознавство у перших двох класах 

перестало існувати як окремий предмет. Елементарні відомості про природу учні 

отримували на уроках пояснювального читання. У 1945 р. природознавство було 

знято і в третьому класі [18, с. 58]. За таких умов воно втратило своє освітнє та 

виховне значення і було лише матеріалом для вправ у читанні.  

У 1947 році було підготовлено та винесено на обговорення московський і 

ленінградський проекти програм з усіх предметів біологічного циклу. 

Запропоновані проекти нового змісту шкільної біологічної освіти істотно 

відрізнялись від традиційних. В обох варіантах спільним був розподіл навчального 



матеріалу за роками навчання: в V класі вивчалися рослини; у VІ та VІІ класах – 

тварини і людина; у VІІІ – геологія, у ІХ – фізіологія рослин; у Х – фізіологія 

людини і основи дарвінізму. Така побудова пояснювалася необхідністю 

встановлення міжпредметних зв’язків між курсами біології, фізики і хімії. Автори 

ленінградського проекту вказували, що істотний недолік програм з 

природознавства в середній школі – їхнє перевантаження великим за обсягом і 

складним фактичним матеріалом. Таке перевантаження не давало можливості 

вивчати матеріал шляхом самостійних спостережень, проведення лабораторних 

занять, екскурсій [23, c. 22]. Група ленінградських авторів (Б. Райков, М. Бєляєв, 

Л. Крєчетовіч, А. Парамонов, М. Потьомкін та ін.) указувала на доцільність 

побудови програми з зоології у змішано-висхідному порядку, зокрема, спочатку 

вивчаються хребетні тварини у висхідному порядку, а потім – безхребетні. У 

ленінградському проекті передбачалося засвоєння курсу “Людина” в VІ класі, як 

необхідного пропедевтичного вступу до курсу “Зоологія” [23, с. 26–28]. Суттєвою 

установкою була пропозиція педагогів починати курс “Зоології”, з вивчення 

опорних понять про тваринний організм, про посилення екологічної спрямованості 

курсу. 

Інший варіант, створений московськими методистами, базувався на таких 

принципах: екологічному, еволюційному, зв’язку теорії з практикою. 

Рекомендувалося починати курс “Зоології” зі вступної теми про тваринний 

організм і його розвиток, але подальший виклад матеріалу будувати у висхідному 

порядку. Курс “Людина” планувався в VІІ кл. після курсу “Зоологія”. Але втілити 

хоча б один із проектів у життя так і не вдалося. 

Серпнева сесія Всесоюзної академії сільськогосподарських наук ім. В. Леніна 

(1948 року) кардинально змінила подальший розвиток всієї біологічної науки. Вона 

помітно розширила монополію Т. Лисенка на всю радянську біологію. Наслідком її 

рішень стало остаточне руйнування не тільки класичної генетики, а й цитології. 

Тезис “клітина утворюється від клітини” (Р. Вірхова), був оголошений 

метафізичним, ідеалістичним. Натомість пропагувалося вчення О. Лепешинської 

про утворення клітин із безструктурної “живої речовини”, що було взяте 



Т. Лисенком за основу для пояснення “перетворення” одного організму в інший 

[63, с. 22]. Тепер “лисенківщина” розповсюджувалася і на гістологію, 

мікробіологію, ембріологію. У результаті виникла псевдонаукова конструкція, 

якою Т. Лисенко з його прихильниками стали замінювати основи біології. Перш за 

все Т. Лисенко заперечував існування гена як матеріального носія біологічної 

інформації, з яким пов’язана спадковість організмів. Він стверджував, що 

спадковістю володіє увесь організм. Ця ідея була покладена (без жодних 

експериментальних підтверджень) в основу численних практичних рекомендацій, 

розроблених “лисенківцями”, пов’язаних із використанням у науковій селекційній 

роботі й сільськогосподарській практиці методів вегетативної гібридизації як 

одного із найкоротших шляхів одержання нових форм рослин зі “зміненою 

спадковістю”, що привело до руйнування основ селекційної роботи та принципів 

насінництва [63, с. 23].  

Для середньої школи перемога “лисенківщини” означала перетворення 

предметів біологічного циклу на арену політичної боротьби. У зв’язку з цим було 

здійснено необґрунтовані зміни в програмах із біології, які супроводжувалися 

витісненням матеріалу із морфології та систематики агротехнічним і зоотехнічним, 

повністю були виключені питання генетики, не згадувалося про новітні досягнення 

цитології, вчення Ч. Дарвіна трактувалося як пройдений історичний етап у 

біологічній науці.  

Міністерство освіти УРСР видало низку наказів та розпоряджень щодо 

викладання дисциплін біологічного циклу у світлі “мічурінської біологічної науки”. 

У наказі від 7 вересня 1948 р. “Про стан викладання біологічних дисциплін у 

педагогічних вишах, педучилищах і школах УРСР та про заходи докорінного 

поліпшення викладання біологічних наук у світлі рішень ІV сесії Всесоюзної 

академії сільськогосподарських наук ім. В.І. Леніна та республіканської наради 

наукових працівників і практиків-мічурінців” начальнику управління шкіл 

Б. Мізерницькому та начальнику управління педагогічних ВНЗ і педучилищ 

Г. Івашині наказувалося забезпечити докорінну перебудову всієї навчальної і 

науково-дослідної роботи в напрямі озброєння учнів, студентів, наукових 



працівників та учителів передовою “мічурінською біологічною наукою” і 

викорінення реакційно-ідалістичного “вейсманівського” (“менделівсько-

морганівського”) напряму. Директори педагогічних ВНЗ були зобов’язані усунути 

від викладацької роботи послідовників реакційно-ідеалістичного “вейстманівсько-

морганівського” лженаукового напряму в біології [48; 62, с. 18]. Наказувалося 

зобов’язати директорів педагогічних ВНЗ, педучилищ та шкіл УРСР вилучити з 

ужитку такі підручники, книги та навчальні посібники з біологічних наук: 

“Шмальгаузен “Проблемы дарвинизма”, “Факторы эволюции”, Завадовский 

“Динамика развития организмов”, Рубинштейн “Общая физиология”, Давидов 

“Основы селекций сельскохозяйственных животных”, Гришко і Делоне “Курс 

генетики”...” [62, с. 19]. До 1 жовтня 1948 р. – внести корективи до програм з 

біологічних дисциплін для всіх навчальних закладів Міністерства освіти УРСР. А 9 

вересня 1948 р. у наказі “Про стан викладання біологічних наук у педагогічних та 

учительських інститутах” було вказано негайно вжити рішучих заходів до 

викорінення “вейсманізму” (“менделізму-морганізму”) в усій навчальній та 

науковій роботі. Наказ зобов’язував вилучити з ужитку чинні програми з дарвінізму 

(для педагогічних інститутів) і з основ дарвінізму (для учительських інститутів), та 

таку літературу: “Парамонов “Учебник дарвинизма для педагогических вузов”, 

Райков “Очерки по истории эволюционной идеи в России по Дарвину”, Натали 

“Курс общей биологии”, Райков “Методика преподавания естествознания” …” [49; 

63, с. 11].  

Низка наступних наказів: “Про стан та заходи до поліпшення викладання 

біологічних наук в педагогічних вишах та училищах Української РСР” від 27 

жовтня 1948 р., “Про заходи до поліпшення викладання біологічних наук у 

педагогічних вишах УРСР в світлі рішень серпневої сесії ВАСГНІЛ” від 8 грудня 

1948 р., “Про стан викладання біології в школах Київської та Полтавської областей” 

від 10 грудня 1948 р., “Про наслідки перевірки стану викладання біологічних 

дисциплін у педагогічних вишах” від 26 лютого 1949 р. сприяли остаточному 

викоріненню істинної біологічної науки та укоріненню ідей Т. Лисенка [55; 

63, с. 11].  



Однак діалектична сутність біологічної освіти, її система і спрямованість 

зберегли багато позитивних особливостей, які були враховані під час наступних 

переробок програм і підручників. 

Перебудова шкільної біологічної освіти вимагала покращення підготовки 

учнів до практичної діяльності під час навчально-виховного процесу на уроках 

біології та в позаурочний час. У наказі від 30 жовтня 1948 року “Про стан і заходи 

поліпшення викладання біологічних наук у школах Української РСР” наказувалося 

начальнику Управління шкіл скласти і надіслати вказівки про організацію роботи 

на пришкільних ділянках, широке використання на уроках посібників, колекцій, 

гербаріїв, про проведення лабораторних робіт, ознайомлення учнів із передовими 

досягненнями соціалістичного сільського господарства; в усіх школах розгорнути 

роботу гуртків юних натуралістів [54, с. 18].  

Перевірка стану навчання біології в школах України в 1948/1949 н. р. 

засвідчила, що навчання в більшості шкіл України продовжувало носити 

односторонню теоретичну спрямованість. Стан організації пришкільних ділянок у 

1948 р. був на недостатньому рівні: із 29302 шкіл дослідні ділянки були створені 

тільки у 16370 школах [52, с. 11]. Незадовільно було організовано роботу гуртків 

юних натуралістів: із 29302 шкіл вони були створені лише в 17144 школах 

[52, с. 12]. 

У наказі від 26 вересня 1949 р. “Про стан і дальше поліпшення роботи гуртків 

юних натуралістів-мічурінців шкіл, дитячих будинків і позашкільних дитячих 

закладів УРСР” розкрито невтішну картину, незважаючи на деякі досягнення в 

позакласній і позашкільній роботі, в більшості шкіл дослідницька робота на 

пришкільних ділянках велася формально, не доводилася до завершення, розпочата 

весною робота закінчувалася влітку, ділянки заростали бур’янами тощо [52, с. 11]. 

На початку 50-х років ХХ ст. Міністерство освіти УРСР активізувало свою 

діяльність стосовно наближення викладання біології до запитів практики. 

У квітні 1951 р. Міністерство освіти УРСР спільно з Міністерством сільського 

господарства УРСР видало наказ “Про розширення вивчення основ сільського 

господарства і поліпшення викладання біології в семирічних і середніх школах та 



організацію роботи на пришкільних дослідних ділянках”. У ньому ставилися 

наступні вимоги: 

1. Провести в липні – серпні 1951 року місячні курси для вчителів біології 

семирічних та середніх шкіл в обласних інститутах удосконалення кваліфікації 

вчителів. Організувати у райпедкабінетах лекції та доповіді вчителів початкових 

класів і вчителів біології з питань сільського господарства, а також постійно діючі 

семінари з виготовлення саморобних наочних посібників і проведення 

лабораторних робіт та експериментів.  

2. Створити упродовж 1951–1952 рр. агробіологічні кабінети у кожній 

середній та семирічній школі.  

3. У 1951 р. забезпечити всі сільські школи землею для пришкільних 

дослідних ділянок. 

4. У 1951 р. привести шкільні садиби в зразковий культурний стан, посадити у 

школах сади, ягідники, закласти шкілки й розсадники плодових та декоративних 

дерев, розбити квітники, влаштувати шкільні метеорологічні станції, пасіки 

[47, с. 9].  

З метою поліпшення навчально-матеріальної бази з біології у 1951 р. було 

проведено районні, обласні, всесоюзні виставки саморобного навчально-наочного 

приладдя з біології [56].  

У 1952 р. Міністерство освіти УРСР знову орієнтувало школи на підготовку 

учнів до практичної роботи в сільському господарстві. Так, у наказі “Про заходи до 

поліпшення викладання біології в семирічних і середніх школах і роботи на 

шкільних навчально-дослідних ділянках” від 27 березня 1952 р. вказувалося на 

необхідність створити умови для одержання учнями практичних навичок із 

сільського господарства відповідно до вимог шкільної програми, забезпечити 

проведення всіх робіт на навчально-дослідній ділянці на високому агротехнічному 

рівні; зверталась увага на необхідність систематичного ведення фенологічних 

спостережень за рослинами і тваринами; наголошувалося на щорічному проведенні 

в кожній школі “Свята врожаю”. 

У квітні 1952 року було затверджено “Положення про навчально-дослідну 



ділянку при початкових, семирічних та середніх школах Української РСР”, згідно з 

яким їх основне призначення полягало в повному підпорядкуванні цілям 

навчально-виховного процесу. Це змінило статус пришкільних ділянок із підсобних 

господарств у центри навчально-дослідної роботи.  

Вирішальну роль у перебудові навчання шкільної біології на основі 

вивчення живих організмів у природі, в їхній єдності з умовами існування 

відіграла в 1952 р. директива ХІХ з’їзду партії про необхідність політехнічного 

навчання в середній школі [22, с. 8]. Політехнізація шкільної освіти повинна 

була відбуватися у процесі вивчення основ наук, а особливо дисциплін 

природничого циклу (математики, фізики, біології, географії). У 1953 році 

стало очевидним, що засвоєння учнями теоретичного матеріалу з біології в 

органічному зв’язку з реалізацією політехнічних завдань здійснити неможливо. 

Програми зі шкільної біології були переобтяжені теоретичним матеріалом, у 

результаті не залишалося часу для проведення практичних робіт і екскурсій, 

тому ця робота виконувалася в позаурочний час і здійснювалася переважно 

механічно. 

У шкільних програмах із біології 1953/1954 н. р. було скорочено теоретичний 

матеріал, а години, що звільнилися, відведено для проведення практичних занять, 

лабораторних робіт, дослідів. Але такий підхід не вирішив проблеми дозування 

загальноосвітнього і політехнічного матеріалу, трудової підготовки учнів, яка 

сприяла б свідомому й стійкому засвоєнню учнями основ наук про природу і 

сільське господарство. У навчальному плані 1955/56 н. р. було відведено час для 

роботи на навчально-дослідних ділянках. 

Політехнізація шкільної освіти зумовила низку прогресивних змін у системі 

шкільної біологічної освіти. Перш за все, це відновлення дослідницького принципу 

у постановці навчальних дослідів. Увага методистів зосереджувалась на 

удосконаленні форм організації навчально-виховної роботи, методики проведення 

кіно-уроків, уроків-екскурсій.  

У наказі Міністерства освіти УРСР від 1 серпня 1958 р. “Про стан і заходи 

поліпшення викладання біології в школах Української РСР” указувалося, що одним 



із основних недоліків навчання біології у школах залишалося формальне засвоєння 

учнями теоретичного матеріалу. У ньому наказувалось забезпечити піднесення 

ефективності уроків із біології шляхом використання вчителями активних методів 

навчання, застосування різноманітного унаочнення (живих і натуральних об’єктів, 

навчального експерименту, кінофільмів і діафільмів), проведення лабораторних 

робіт, практичних занять, використання спостережень і знань учнів, набутих у 

процесі виконання практичних робіт [53, с. 11].  

Вирішальний вплив на вдосконалення методики навчання біології в школі 

мало прийняття в грудні 1958 р. “Закону про зміцнення зв’язку школи з життям і 

про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”. Він передбачав уведення в 

країні загальнообов’язкової восьмирічної освіти, створення одинадцятирічної 

середньої трудової політехнічної школи з виробничим навчанням як основного 

закладу, який дає повну загальну освіту; зміну змісту і методів навчання в бік 

всезагального розвитку самостійності та ініціативності учнів. 

Наказом від 29 вересня 1959 р. “Про збільшення в V–VI класах годин на 

практичні заняття” було посилено практичну складову курсів біологічного циклу 

зокрема, передбачалося збільшити час на практичні заняття учнів V–VI класів на 

пришкільних ділянках за рахунок відповідного зменшення річної кількості годин, 

відведених навчальним планом для суспільно-корисної праці [38]. У наказі 

“Роз’яснення управління шкіл Міністерства освіти УРСР до навчальних планів і 

програм” (1959 р.) вказувалося, що практичні заняття на шкільній навчально-

дослідній ділянці обов’язкові для сільських і міських шкіл та повинні включатися у 

розклад уроків [61, с. 4].  

На початку 1959 р. розпочалася робота зі створення нових програм із 

біології, що була зорієнтована на розв’язання таких завдань: 

– науковість змісту курсу; 

– забезпечення принципу єдності курсів, установлення міжпредметних 

зв’язків; 

– урахування принципу наступності; 

– визначення обсягу навчального матеріалу з урахуванням вікових і 



пізнавальних можливостей учнів; 

– політехнічний принцип – основний у побудові шкільного курсу біології; 

посилення зв’язку теорії з практикою; 

– забезпечення естетичної і природоохоронної спрямованості курсів 

біологічного циклу [7]. 

Реалізація поставлених завдань відбулася частково. Затверджені у 1959–

1966 роках нові програми з біології мали деякі переваги порівняно з попередніми, 

зокрема, у них більше уваги приділялося вивченню природи рідного краю, 

природоохоронній діяльності, було скорочено матеріал агротехнічного та 

зоотехнічного спрямування, програми давали вчителеві більший простір для 

творчої роботи, вибору методів та прийомів навчання, поєднання загальноосвітньої 

підготовки учнів із практичною діяльністю. Але теоретичний матеріал був 

зорієнтований на положення “мічурінської біології” та не враховував досягнень 

біологічної науки. У результаті постійного скорочення другорядного теоретичного 

матеріалу і недостатнього поповнення новими науковими положеннями шкільні 

програми і підручники з біології зазнали елементаризації. 

Незважаючи на реформування шкільної освіти, в роботі вчителів мали місце 

численні недоліки у сфері формування практичних умінь і навичок в учнів та 

проведення позакласної роботи з біології. У наказі від 8 серпня 1960 р. “Про стан 

викладання, рівень знань, умінь і навичок з біології учнів восьмирічних і середніх 

шкіл Волинської та Херсонської областей” указувалось, що не виконувалися 

повністю всі екскурсії, лабораторні заняття, передбачені програмою; нечітко 

планувалася літня навчально-виробнича практика з біології; дослідна робота іноді 

не доводилася до кінця, не оформлювалася документально і наочно; юннати 

недостатньо залучалися до виготовлення саморобних наочних посібників [51, с. 8–

9].  

З метою поліпшення якості знань учнів із біології, широкого залучення 

школярів, юних натуралістів до дослідницької роботи у 1963 р. було розпочато 

республіканський конкурс на кращу учнівську дослідницьку роботу і виготовлення 

наочних посібників із біології та сільського господарства в загальноосвітніх 



восьмирічних і середніх школах, школах-інтернатах і позашкільних установах 

Української РСР.  

У 1962–1964 рр. на сторінках журналу “Биология в школе” вівся диспут щодо 

того, яким бути новому змісту програмового матеріалу з біології. Одним із 

основних недоліків науковцями було визнано протиріччя між успіхами біологічної 

науки і станом підготовки учнів із шкільної біології [9], поряд із цим у фахових 

статтях методисти продовжували робити орієнтир на ідеї Т. Лисенка [27]. 

У наказі МО УРСР “Про підсумки роботи шкіл та відділу народної освіти 

Української РСР в 1964/1965 н. р.” указувалося, що основними недоліками в роботі 

вчителів біології залишалося домінування словесних методів, школярі несвідомо 

оперували знаннями і лише відтворювали з пам’яті вивчене за підручниками, 

практична робота на дослідних ділянках була недостатньо пов’язана з вивченням 

програмового матеріалу, вчителі не використовували сучасних досягнень 

біологічної науки, недостатньо володіли методом навчального експерименту 

[41, с. 6]. З метою удосконалення навчання біології у школі вітчизняними 

методистами були розроблені такі проекти: “Норми оцінок знань, умінь і навичок 

учнів з біології (проект)” (1964 р.), “Положення про біологічний кабінет 

восьмирічної і середньої загальноосвітньої трудової політехнічної школи з 

виробничим навчанням (проект)” (1965 р.).  

Проведений нами огляд стану шкільної біологічної освіти в 40-і – середині 60-

х рр. ХХ ст. дає підстави стверджувати, що у цей час у школах УРСР відбулося 

становлення і максимальний розвиток пояснювального типу навчального процесу, 

упровадження якого розпочалось у 30-і роки ХХ ст. 

Складовими частинами і характерними особливостями такого типу 

навчання стали: 

– пояснення, доказ із застосуванням таблиць, схем, ілюстрацій, хоча 

збереглися й елементи звичайного повідомлення знань; 

– заучування, якому передувало розуміння матеріалу (висувається основне 

правило – учень не повинен запам’ятовувати нічого з того, що він раніше не 

усвідомив, не зрозумів); 



– дослівне відтворення знань поступилось перед творчим відтворенням; 

– було введено нову ланку навчального процесу – застосування знань на 

практиці. 

Але провідне місце відводилося роботі учнів за зразком, за готовою 

інструкцією. Позитивним було те, що цей тип навчального процесу розвивав не 

лише пам’ять, але й мислення, уміння спостерігати. В його основі лежало 

відтворення результатів пізнавальної діяльності учнів. Таке навчання в педагогічній 

літературі часто називають традиційним, а методи його здійснення – традиційними 

методами. 

2. Процес реформування шкільної біологічної освіти у другій половині 60-

х – середині 80-х років ХХ ст. 

У серпні 1964 р. ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли постанову “Про 

зміну терміну навчання в середніх загальноосвітніх трудових політехнічних школах 

з виробничим навчанням”, якою передбачався перехід шкіл знову на 10-річний 

термін навчання. Однак, у постанові підкреслювалось, що школа не повертається до 

старої десятирічки, а продовжує розвиватись як трудова, політехнічна з 

виробничим навчанням [26, с. 185–186]. Міністерство освіти СРСР і міністерства 

народної освіти союзних республік повинні були внести відповідні зміни до 

навчальних планів і програм загальноосвітніх шкіл. У 1964 р., після жовтневого 

Пленуму ЦК КПРС, було відновлено в правах заборонені напрями у біології. У 

1965 р. Т. Лисенко був знятий з посади директора Інституту загальної генетики АН 

СРСР [63].  

У 1965 р. було розпочато роботу зі створення нової програми з “Загальної 

біології”. У березні 1966 року МО УРСР видало постанову “Про введення курсу 

загальної біології в 1966/67 навчальному році в Х класах”. У цій постанові 

наголошувалось на проведенні двотижневих курсів для вчителів, що викладатимуть 

курс “Загальна біологія” в Х класах; наказувалося забезпечити виготовлення 

діафільмів “Генетика і селекція”, “Клітина, її будова і функції” [33, с. 17]. Нова 

програма передбачала ознайомлення учнів з досягненнями біологічної науки, 

біогеоценологією, вченням про біосферу. Було відновлено вивчення істинного 



дарвінівського учення про еволюцію органічного світу, основ класичної генетики, 

уведено елементи молекулярної біології.  

У листопаді 1966 р. ЦК КПРС та Рада Міністрів СРСР прийняли постанову 

“Про заходи дальшого поліпшення роботи середньої загальноосвітньої школи” [36], 

у якій підкреслювалось, що зміст освіти треба привести у відповідність із вимогами 

розвитку науки, культури і техніки; забезпечити наступність у вивченні основ наук. 

Для поглиблення знань із природничих та інших наук школам надавалось право 

проводити, починаючи з 7 класів, факультативні заняття.  

Упродовж 1967 – 1972 рр. здійснено планомірний перехід середніх шкіл на 

нові навчальні плани і програми.  

У 1968 році була опублікована “Примірна програма для самоосвіти вчителів 

біології”, яка включала такі розділи: 1) науково-теоретична підготовка; 2) актуальні 

питання дидактики; 3) теорія і практика виховної роботи в школі; 4) актуальні 

питання методики викладання біології [32]. 

Починаючи з 1965 р. на допомогу вчителям біології регулярно видавалися 

республіканські методичні збірники: “Викладання біології в школі” та “Методика 

викладання біологічних наук”. Було опубліковано програми гуртків для 

старшокласників (юних біоніків, генетиків та селекціонерів, мікробіологів). 

Республіканською станцією юних натуралістів створено посібники з питань 

організації дослідницької та натуралістичної роботи школярів. Опубліковано книги 

для читання з біології, видано навчальні таблиці, кінофільми, діафільми та інші 

дидактичні матеріали. Було сформовано систему методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Працювали методичні об’єднання, семінари, семінари-

практикуми, школи передового педагогічного досвіду, опорні школи, народні 

університети науково-педагогічних знань. 

У другій половині 60-х років ХХ ст. відбулося оформлення цілого ряду 

педагогічних ідей і теорій, пов’язаних із дослідженням шляхів ефективного 

навчання учнів. У ці роки у школах здійснено перехід від методів подачі готових 

знань до методики організації самостійної пізнавальної діяльності школярів.  

Проте результати інспекторських перевірок, аналіз контрольних робіт учнів за 



1968–1973 рр. показали, що поряд із певними успіхами у методиці навчання біології 

існували серйозні недоліки в системі роботи вчителів, зокрема, недостатнє 

володіння теоретичним матеріалом з основ біології; недостатнє застосування 

активних методів навчання та проблемного підходу; порушення політехнічного 

принципу навчання біології; невиконання передбаченого програмою мінімуму 

лабораторних робіт та екскурсій; недооцінювання спостережень та біологічного 

експерименту; невідповідність матеріального забезпечення вимогам нових програм 

[24].  

З метою поліпшення якості навчання у 1971/1972 н. р. було уведено екзамени з 

біології у ІХ–Х класах [13], запроваджено проведення шкільних, районних, 

обласних, республіканських біологічних олімпіад [46].  

Для підвищення якості навчального процесу в школі, всебічній допомозі в 

роботі з трудового виховання та професійної орієнтації учнів, виявлення кращих 

прикладів дослідницької і масової натуралістичної роботи з біології та сільського 

господарства у 1971 р. було оголошено республіканський конкурс на кращу 

дослідницьку роботу з біології та сільського господарства у восьмирічних і середніх 

школах та позашкільних закладах Української РСР.  

У 70-і роки ХХ ст., у зв’язку з прийняттям постанови ЦК КПРС “Про 

завершення переходу до загальної середньої освіти молоді і подальший розвиток 

загальноосвітньої школи Української РСР” (1972 р.), розпочалося широке 

впровадження в практику школи кабінетної системи. Так, у 1975 році Колегією МО 

УРСР були затверджені положення про навчальний кабінет біології середньої 

загальноосвітньої школи та про факультативні заняття в загальноосвітній школі 

Української РСР. 

У зв’язку із загостренням на початку 70-х років ХХ ст. екологічної ситуації 

особливим соціальним і літературним явищем стала тема охорони природи. Наказ 

МО УРСР “Про посилення охорони природи і поліпшення використання 

природних ресурсів” (1973 р.) зобов’язував учителів під час викладання 

природничих дисциплін у школах звертати особливу увагу на питання охорони 

природного середовища, виховувати прагнення в учнів до активної участі у роботі з 



охорони довкілля, відтворення і раціонального використання природних ресурсів 

країни [44].  

У 1976 р. Міністерство освіти СРСР на засіданні колегії прийняло рішення 

“Про стан і заходи покращення викладання загальної біології в загальноосвітній 

школі (ІХ – Х класи)”. Колегія відзначила, що курс загальної біології за новою 

програмою в цілому відповідає навчально-виховним завданням школи, але існують 

й істотні недоліки, особливо у реалізації практичної частини програми. З метою 

покращення навчання біології, використання виховних можливостей предмета 

Міністерство освіти СРСР затвердило план конкретних заходів, спрямований на 

подальше підвищення якості навчання шкільній біології. Рекомендувалось 

посилити інспекторський контроль за станом викладання біології і якості знань 

учнів, проведенням позакласної роботи, особливо з охорони природи, завершенням 

організації в усіх школах кабінетів біології, навчально-дослідних ділянок. Особлива 

увага зверталась на узагальнення передового досвіду вчителів та заходи щодо 

впровадження його в школи.  

Чергові завдання постали перед шкільною біологічною освітою у зв’язку з 

постановою Центрального Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР від 22 грудня 

1977 року “Про подальше вдосконалення навчання, виховання учнів 

загальноосвітніх шкіл і підготовки їх до праці” [5, с. 6]. У постанові зверталась 

увага на підвищення теоретичного рівня наукових знань та використання новітніх 

методів навчання; покращення професійної орієнтації учнів та трудового виховання 

школярів. Наголошувалося на посиленні загальнобіологічної та політехнічної 

спрямованості курсів ботаніки, зоології, анатомії, фізіології і гігієни людини, 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків.  

На початку 1978 р. були опубліковані корективи до навчальних програм із 

біології, зокрема, поданий перелік програмового матеріалу, який знімався з 

вивчення. Вивільнений навчальний час рекомендувалось використовувати на 

вивчення окремих тем курсів, проведення вступних, узагальнювально-

повторювальних та підсумкових занять, на виконання лабораторно-практичних 

робіт. Наголошувалось, що важливим резервом подолання перевантаження учнів 



залишається підвищення ефективності уроку.  

У 1978 р. на обговорення був винесений проект програми з біології для 

загальноосвітніх шкіл. Перебудова програми здійснювалась за такими напрямами: 

підвищення наукового рівня біології, скорочення другорядного і складного 

матеріалу; виховання в школярів відповідальності за збереження природи; розвиток 

в учнів умінь і навичок самостійного поповнення знань; активізація пізнавальної 

діяльності школярів; посилення ідейно-політичного потенціалу уроків; 

забезпечення трудової, політехнічної спрямованості біології з метою кращої 

підготовки учнівської молоді до свідомого вибору професії.  

Діяльність методистів у ці роки була спрямована на розробку екологічного 

виховання, проблемного навчання, шляхів розвитку мислення учнів, використання 

міжпредметних зв’язків, політехнічної підготовки; інтересу учнів та 

індивідуалізації навчання.  

Перевірка стану навчання і якості знань учнів із біології у школах УРСР у 

1983 р. показала, що школярі засвоюють фактичний матеріал без достатнього 

усвідомлення внутрішнього змісту біологічного явища, не вміють виділяти головне, 

встановлювати зв’язки наукових досягнень із практикою; спостерігався низький 

рівень засвоєння школярами окремих біологічних та політехнічних понять, 

сформованості практичних умінь та навичок.  

У січні 1984 р. колегія МО УРСР ухвалила рішення “Про стан викладання за 

удосконаленими програмами, якість знань, умінь і практичних навичок учнів з 

біології у загальноосвітніх школах республіки” [50], у якому зазначалися такі 

заходи щодо дальшого удосконалення навчання біології в загальноосвітніх школах: 

забезпечити високий науковий рівень викладання, міцність знань і практичних 

навичок учнів; посилити роботу з підготовки учнів до праці в 

сільськогосподарському виробництві, широко використовуючи можливості 

природознавства і біології, позакласних заходів, дослідницької роботи на 

навчально-дослідних ділянках, у теплицях і виробничих бригадах; удосконалити 

роботу шкіл і класів із поглибленим теоретичним і практичним вивченням біології, 

факультативних занять із біологічних курсів і охорони природи; підготувати і 



видати програму для шкіл із поглибленим вивченням біології; забезпечити 

організацію шкільних або міжшкільних навчально-дослідних ділянок для усіх 

міських і сільських шкіл; розробити заходи щодо повного забезпечення шкільних 

кабінетів біології обладнанням; проаналізувати та обговорити ефективність 

методичної роботи і курсової перепідготовки вчителів біології [50, с. 4–7].  

З метою масового залучення школярів до дослідницької роботи з біології і 

основ сільського та лісового господарства упродовж 1984–1990 рр. Міністерством 

освіти УРСР, ЦК ВЛКСМ України, Міністерством сільського господарства УРСР, 

Академією наук УРСР та Республіканською станцією юних натуралістів був 

оголошений конкурс на кращу дослідницьку роботу з біології і сільського 

господарства в восьмирічних та середніх школах і позашкільних закладах 

Української РСР [29]. 

Проведений аналіз динаміки розвитку шкільної біологічної освіти з другої 

половини 60-х до середини 80-х рр. ХХ ст. дав підстави для визначення її провідної 

тенденції: від зміни зовнішніх форм педагогічного явища до пізнання їх 

внутрішньої сутності та закономірностей здійснення. 

3. Модернізація шкільної біологічної освіти у другій половині 80-х – 

2000 рр. 

Спробу виправлення існуючих негативних явищ, що домінували в 

загальноосвітній школі, яка зазнала на собі впливу екстенсивного розвитку 

економіки і сильного ідеологічного тиску, намагалася зробити чергова реформа 

освіти. У липні 1984 р. було прийнято постанову ЦК Компартії України і Ради 

Міністрів УРСР “Про дальше вдосконалення загальної середньої освіти молоді і 

поліпшення умов роботи загальноосвітньої школи”, якою передбачався перехід 

середніх загальноосвітніх шкіл на одинадцятирічний термін навчання [37]. 

Першочергового значення в умовах реформування школи набув розвиток 

розумових здібностей учнів, їх пізнавальних інтересів, самостійності мислення.  

Ставилося питання про “піднесення рівня викладання предметів природничо-

математичного циклу, спрямування їх на формування у підростаючого покоління 

сучасної природничонаукової картини світу, знань і уявлень про практичне 



застосування науки в основних галузях сучасного виробництва та інших галузях 

народного господарства, знайомство школярів із провідними професіями” [37, с. 8–

6].  

На початку 80-х р. ХХ ст. було створено концепцію середньої біологічної 

освіти. Вперше у курсі біології виділено провідні ідеї:  

– різнорівнева організація живої природи;  

– цілісність біологічних систем (організм, популяція, вид, біогеоценоз, 

біосфера), їх взаємозв’язки із середовищем, взаємозв’язок будови та функцій 

організму; 

– зв’язок теорії з практикою; 

– взаємозв’язки організму людини з природним та соціальним середовищем; 

– значення біологічних знань для охорони здоров’я людини та природи. 

Положення концепції середньої біологічної освіти було покладено в основу 

програми з біології 1986/1987 н.  р. 

Але повністю усунути недоліки в шкільній біологічній освіті не вдалося. 

Незважаючи на позитивну статистику успішності у більшості випадків знання учнів 

були “книжні”, формальні, характеризувались низьким рівнем науковості. Так, з 500 

опитаних вихованців різних шкіл областей України лише 12% змогли підтримати 

діалог із таких питань, як вплив біологічних знань на взаємодію людини з 

навколишнім середовищем [21, с. 78]. Тому проблема розвитку теоретичних знань у 

шкільній біології стала предметом особливої уваги методистів та вчителів 

наприкінці 80-х на початку 90-х років ХХ ст.  

Пропонувались різноманітні шляхи посилення теоретичної спрямованості 

курсів. Так, одні методисти (М. Дубинін, М. Мягков, О. Нікішов та ін.) 

рекомендували зберегти існуючу структуру курсу, наголошуючи на посиленні 

екологічного та еволюційного аспектів та внутрішньої інтеграції курсу біології. Інші 

науковці (В. Ільченко, Б. Комісаров, Н. Міщук та ін.) вказували на створення 

принципово нового за змістом та структурою біологічного курсу. У лабораторії 

навчання біології НДІ засобів і методів навчання АПН СРСР було розроблено 

концепцію шкільної біологічної освіти. Порівняно новою у запропонованій 



концепції стала ідея створення інтегрованого курсу “Природознавство” для І–

VІІ класів, спрямованого на розвантаження і підвищення доступності змісту 

біологічної освіти. У цьому курсі повинні були знайти відображення короткі та 

достатньо систематизовані відомості про живу і неживу природу, про місце і роль у 

ній людини у взаємозв’язку зі знаннями з географії, фізики і хімії.  

В умовах реформованої школи подальшого розвитку набула проблема 

диференціації навчання. Поряд із факультативними курсами та класами з 

поглибленим вивченням предметів розроблено і запроваджено в школу профільне 

навчання. Воно було введене в Х–ХІ класах (у межах передбачених на це годин) та 

спрямоване на забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників у галузі 

знань, до якої вони виявили стійкий інтерес і здібності. Профільні предмети 

викладались як за програмами для масових шкіл із внесенням змін і доповненням 

відповідно до обраного профілю (хіміко-біологічного, сільськогосподарського, 

екологічного та ін.), так і за програмами, спеціально розробленими вчителями 

спільно з методистами, науковцями. Почала застосовуватись диференціація в 

базовій школі під час вивчення основних курсів. Виникла необхідність розвитку 

самостійності учнів щодо оволодіння знаннями і уміннями в роботі з навчальною та 

навчально-популярною літературою, в проведенні дослідів і спостережень, під час 

розв’язування задач. Учитель перестав бути основним джерелом передачі 

інформації, але збільшилася його роль в організації самостійної діяльності школярів. 

Інтенсифікація навчального процесу з біології відбувалася шляхом упровадження 

нових підходів (Н. Пахомовою розроблена експериментальна модель системно-

структурного підходу), нетрадиційних форм (лекційно-семінарської), методів 

навчання.  

У 1990 р. на сторінках журналу “Радянська школа” проводилося обговорення 

проектів концепції національної середньої загальноосвітньої школи, які були 

розроблені Міністерством народної освіти УРСР. Автори вважали, що 

принциповими положеннями концепції мають стати ті, які визначають шляхи 

відродження національної самобутності української школи, її суверенність, 

демократизацію, деполітизацію і деідеологізацію шкільного життя, реалізацію 



демократичних прав дітей, автономність у виборі форм і методів навчання та 

виховання учнів, забезпечення максимального врахування і розвитку їх 

індивідуальних здібностей, нахилів, талантів. А головна мета школи повинна 

ґрунтуватись на формуванні та розвитку особистості, збагаченої системою наукових 

знань про природу, людину, суспільство, з глибоко усвідомленою громадянською 

позицією і національною свідомістю [10, с. 3]. 

У 1991 р. була прийнята “Програма розвитку народної освіти Української РСР 

на перехідний період (1991–1995 рр.)”, у якій указувалось, що “для розвитку 

здібностей, талантів дітей організовуються профільні класи, спеціалізовані школи, 

гімназії, ліцеї, а також різні типи навчально-виховних комплексів, об’єднань”. Було 

розпочато роботу зі створення різних варіантів навчальних планів, альтернативних 

навчальних програм.  

Одним із напрямів демократизації змісту освіти стало залучення до його 

визначення педагогічних кадрів. Можливість для цього забезпечив новий елемент 

навчального плану – шкільний компонент освіти, яким було заплановано резерв 

часу для індивідуальних і групових занять учнів, курсів за вибором і профільного 

навчання, факультативів [11, с. 3– 4; 58].  

Навчальні плани передбачали поступове впровадження інтегрованих курсів: 

“Людина і навколишній світ”, “Природознавство” та ін. Курс “Людина і 

навколишній світ” апробувався в школах [11, с. 5]. 

У зв’язку з проголошенням незалежності України було розпочато роботу щодо 

оновлення структури системи освіти та її змісту, приведення їх у відповідність до 

потреб особистості й суспільства. У листопаді 1993 р. прийнято Державну 

національну програму “Освіта”: Україна ХХІ століття, у якій визначено стратегічні 

завдання реформування змісту освіти в Україні: 

– вироблення державних стандартів формування системи й обсягу знань, умінь, 

навичок, творчої діяльності; 

– відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах 

диференціації й інтеграції; 

– забезпечення альтернативних можливостей для здобуття освіти відповідно до 



індивідуальних потреб і здібностей учнів; 

– органічне поєднання в змісті освіти його загальноосвітньої і фахової 

складових відповідно до освітніх рівнів та особливостей регіонів України; 

– орієнтація на інтегровані курси, пошук нових підходів до структурування 

знань як засобу цілісного розуміння та пізнання світу; 

– оптимальне поєднання гуманітарної і природничо-математичної складових 

освіти, теоретичних і практичних компонентів [12, с. 11–12]. 

Глобальна еколого-демографічна ситуація, що склалася на початку 90-х років 

ХХ ст. на території України, викликана технократизмом, перевагою утилітарного 

над природним поставила під загрозу існування людини. Мета шкільної освіти 

взагалі, біологічної зокрема, спрямована на формування в учнів знань, що 

прискорюють науково-технічний прогрес, перестала задовольняти вимоги 

суспільства. Складна економічно-політична ситуація, кризова ситуація зі станом 

здоров’я населення України вимагали зміни поглядів людини на причини і наслідки 

хвороб, формування основ здорового способу життя. Досягти цього можна було 

лише шляхом перебудови системи освіти та виховання людини, набуття знань, про 

біологічні закони, в межах яких людство приречене існувати, навчання діяти 

відповідно до цих законів.  

Складні соціально-політичні умови в країні привели до значного послаблення 

матеріальної бази школи. Її вражаюча бідність і застарілість, брак науково-дослідних 

лабораторій зумовили формальне вивчення біології на уроках, що в свою чергу 

послабило інтерес учнів до навчання, знизило виховну роль школи. Відбувалося 

порушення фундаментальних дидактичних принципів біолого-екологічної 

підготовки – встановлення постійних і міцних взаємозв’язків теоретичних і 

практичних знань.  

Постала потреба в переосмисленні мети, змісту і структури біологічної освіти у 

світлі нових концепцій соціокультурного пізнання, співвідношення теоретичного та 

емпіричного, історичного та логічного. Біологія повинна була стати провідником 

гуманістичних ідей, екологічного способу мислення, що розглядає людину як 

частину природи, має орієнтуватися на культуру, яка є загальною технологією 



людської діяльності, а саме – матеріально-практичною, соціальною і духовною. 

На сторінках журналу “Рідна школа” велося обговорення проектів програм із 

біології. Методисти вказували на доцільність застосування нового підходу до 

викладання біології в школі, який ґрунтувався на основі інтеграції біологічних знань 

за системно-структурним рівнем організації живого [20, с. 60]. 

Першим кроком до вирішення цих проблем стало затверджене наказом 

МО України у 1995 році “Положення про навчально-дослідну земельну ділянку 

загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів”, у якому 

вказувалось, що “навчально-дослідна земельна ділянка закладу освіти є базою для 

проведення навчальних та практичних занять, передбачених програмами з 

природознавства, біології, засвоєння знань, формування умінь і навичок, організації 

позакласної юннатівської, дослідницької, природоохоронної роботи, продуктивної 

праці учнів”. 

У 1995 р. було опубліковано “Концепцію безперервної біологічної освіти в 

Україні (проект)”. В ньому зазначалось, що основною метою біологічної освіти є 

переорієнтації її з технократичного напряму на гуманістичний. Шкільна біологія 

розглядалась, у першу чергу, як світоглядна дисципліна, яка повинна забезпечити 

формування картини живої природи, розкриття ролі біологічних знань у сфері 

культури, створення свідомої мотивації на здоровий спосіб життя, засвоєння норм і 

правил екологічної етики, формування бережливого ставлення до природи 

[15, с. 26–27].  

Нова редакція Закону “Про освіту” (1996 р.) дала підстави для переорієнтації 

мети школи на розвиток здібностей дітей, істотного підвищення престижу інтелекту 

й загальної культури особистості, формування високоморальної громадської позиції, 

національної свідомості [3, с. 2]. Досягти такої мети неможливо було лише за 

допомогою засвоєння знань та умінь. У зв’язку з цим і відбулася зміна освітніх 

ідеалів. Головним стає не система славнозвісних ЗУНів (знань, умінь і навичок), а 

учень з його інтересами, нахилами, здібностями. Тому був узятий курс на 

гуманітаризацію природничої освіти.  

Надзвичайно важливим кроком для вирішення цих проблем стало прийняття у 



1996 р. Міністерством освіти України “Концепції Державного стандарту загальної 

середньої освіти в Україні”, відповідно до якої було розроблено проект Державного 

стандарту шкільної біологічної освіти (1996 р.). У проекті Державного стандарту 

шкільної біологічної освіти було визначено її основну мету – сформувати в учнів 

цілісну картину живої природи та стратегію поведінки сучасної людини у біосфері.  

У 1996 р. введено нові програми з біології, в основу яких покладено Концепцію 

безперервної біологічної освіти. За новою програмою вітчизняні методисти 

розпочали створення нових підручників із біології.  

У грудні 1998 р. МО України провело вивчення якості знань, умінь і навичок з 

біології та виявило такі недоліки: не всі вчителі в повному обсязі опанували зміст 

нових програм, орієнтувались у їх методичному апараті; переважали репродуктивні 

методи навчання, погано проводилася робота із формування інтелектуальних та 

загальнонавчальних умінь школярів; недостатня увага зверталася на практичну 

спрямованість шкільного курсу біології, на виконання лабораторних та практичних 

робіт кожним учнем; погіршення стану навчально-матеріальної бази, відсутнє 

сучасне оснащення кабінетів біології; недосконалість, зокрема, складність нових 

підручників із біології [6, с. 19–20]. 

У зв’язку з підготовкою та прийняттям Закону України “Про загальну середню 

освіту” (1999 р.) відбулося принципово нове осмислення всіх складових загальної 

середньої освіти як соціальної інституції та цілісної системи. У законі чітко 

зазначалось, що метою шкільної освіти є розвиток особистості – “інтелектуальний, 

соціальний і фізичний”, а основою реалізації цілей – багатокомпонентний зміст. 

Було запроваджено 12-річний термін навчання.  

Перехід до нової структури школи з 12-річним терміном навчання вимагав 

чіткого визначення пріоритетних завдань кожного етапу шкільної освіти відповідно 

до вікових особливостей учнів, опрацювання механізмів наступності між ними. 

Виникла потреба змінити і систему оцінювання, яка повинна була стати 

діагностичною, конструктивною, стимулюючою.  

Профільність старшої школи зумовила еволюцію поглядів на проблему 

стандартизації змісту як у концептуальному, так і нормативному плані. У 2000 р. 



було прийнято постанови “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на 

новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, “Про затвердження 12-бальної 

шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої 

освіти”, які стали першим кроком реалізації докорінного реформування шкільної 

освіти взагалі, біологічної освіти зокрема.  

У 2001/2002 н. р. було проведено нову редакцію програми з біології в напрямі 

осучаснення її змісту, звільнення навчальної інформації від надмірної деталізації. 

Робився акцент на використання вивільненого часу для осмислення учнями 

навчального матеріалу, самостійної пізнавальної діяльності, виконання 

лабораторних і практичних робіт, систематизації й узагальнення знань, творчої 

діяльності, самоконтролю знань та умінь. Зміст тем було приведено у відповідність 

до проекту Державного стандарту загальної середньої освіти.  

З метою реалізації завдань загальної середньої освіти щодо посилення 

практичної спрямованості навчально-виховного процесу у 2001 р. Міністерство 

освіти і науки України видало лист “Про порядок проведення навчальних екскурсій 

та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів”. У ньому 

передбачалось проведення екскурсій з біології у 6–10 класах, фенологічних 

спостережень, складання гербарію [43, с. 296–227]. 

Модернізація шкільної освіти, зокрема, запровадження 12-річного терміну 

навчання і профільної старшої школи висунули нові вимоги щодо забезпечення 

учнів і вчителів необхідними засобами навчання. Адже одним із чинників, який 

впливає на ефективність навчального процесу, є матеріально-технічна база навчання 

біології. Її складові – це кабінет біології, його обладнання, навчально-наочні 

посібники. Станом на 2001 р. загальна забезпеченість викладання біології засобами 

навчання становила 24,7% від загальної потреби. Спостерігалась моральна і фізична 

зношеність наявних засобів навчання у школі та відсутність нових надходжень. У 

2002 р. в Міністерстві освіти і науки України було проведено засідання у формі 

“круглого столу” на тему: “Створення навчально-методичного комплексу з біології: 

проблеми і шляхи їх вирішення”. На засіданні обговорювались такі актуальні 

питання: концептуальні підходи до створення НМК (навчально-методичного 



комплексу) з біології; дидактичні вимоги до створення складових НМК; структура 

навчально-методичного комплексу; розподіл навчального матеріалу в підручнику, 

робочому зошиті, книгах для читання, посібнику для вчителя; впровадження 

електронних навчальних посібників. Учасники круглого столу вказували на такі 

проблеми щодо створення навчально-методичного комплексу з біології: розроблено 

не всі його складові, зокрема, створено лише шкільні підручники й робочі зошити; 

не розроблено загальнотеоретичні посібники (5–8 класи), загальнометодичні 

посібники (5–8 класи), методики викладання курсу (5–11 класи), методичні 

посібники (розробки уроків) 5 клас, хрестоматії (5–11 класи), словники (6, 8 –11 

класи). 

У рекомендаціях щодо навчання біології в 2003/2004 н. р. зверталася увага на 

доцільність активізації пізнавальної та творчої діяльності школярів із біології 

шляхом проведення самостійних спостережень та досліджень учнів у кутку живої 

природи, на навчально-дослідній ділянці, під час екскурсій у природу; виконання 

найпростіших лабораторних або практичних робіт як домашніх завдань. Ці роботи 

пропонувалося застосовувати не лише на уроках, а й на факультативних заняттях, 

під час літньої практики. 

Важливим кроком щодо реформування шкільної освіти взагалі, біологічної 

зокрема, стало затвердження Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 

року “Державного стандарту базової і повної середньої освіти”. Основну мету 

освітньої галузі “Природознавство” було спрямовано на розвиток учнів за 

допомогою засобів навчальних предметів, що складають природознавство як 

наукову галузь, формування наукового світогляду і критичного мислення учнів 

завдяки засвоєнню ними основних понять і законів природничих наук та методів 

наукового пізнання, вироблення умінь застосовувати набуті знання і приймати 

виважені рішення в питаннях природокористування.  

У “Державному стандарті базової і повної середньої освіти” вказувалось, що 

зміст освітньої галузі “Природознавство” реалізується як окремими навчальними 

предметами (астрономія, біологія, географія, фізика, хімія та інші), що відображають 

основи відповідних фундаментальних наук, так і завдяки інтегрованим курсам. Зміст 



біологічної освіти та її компонентів зорієнтовано на забезпечення засвоєння учнями 

знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, 

взаємозв’язок із неживою природою, формування уявлень про природничо-наукову 

картину живого світу, синтез ідей про живі системи, оволодіння елементами 

наукового пізнання живої природи, формування складових наукового мислення 

(класифікація, екологічність, еволюційність і історизм, системність і цілісність), 

усвідомлення біосферної етики, розуміння необхідності раціонального 

використання та відновлення природних ресурсів, вироблення навичок застосування 

знань із біології у повсякденному житті. 

Згідно з положеннями Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа) 

було розроблено “Проект Концепції біологічної освіти у 12-річній школі” [16]. 

Проект концепції спрямовано на максимальний розвиток природничих здібностей 

особистості, формування життєво і соціально компетентної особистості, здатної 

робити самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних 

життєвих ситуаціях. Новизна концепції полягала у: 

– переорієнтації цілей на особистість школяра, підготовку його до активної 

участі в житті суспільства, формування життєво важливої компетенції; 

– зміні структури біологічної освіти, оновленні її змісту, посиленні уваги до 

формування загальнокультурних, загальнонавчальних і спеціальних умінь; 

– переорієнтації навчально-виховного процесу на впровадження особистісно-

орієнтованих педагогічних технологій; 

– посиленні виховного та розвивального потенціалу біологічної освіти, 

спрямування його на формування екологічної культури, мотивацію здорового 

способу життя, розуміння причин виникнення хвороб, шляхів зараження 

інфекційними хворобами (ВІЛ-інфекції тощо), психофізіологічних основ поведінки 

людини, забезпечення безпеки життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях 

природного і техногенного характеру. 

Метою шкільної біологічної освіти стало створення умов для розвитку 

особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за 

збереження життя на Землі, формування екологічної культури, духовного і 



фізичного здоров’я кожної конкретної людини. 

У Концепції передбачено реалізацію завдань біологічної освіти в процесі 

вивчення шкільного курсу “Біологія”, покликаного забезпечити: 

– формування наукової картини живої природи на основі знань про принципи 

функціонування і структуру біологічних систем, їх онтогенез і філогенез, 

взаємозв’язки між біологічними системами, навколишнім середовищем; оволодіння 

методологією наукового пізнання; 

– розвиток умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою на основі 

поваги до життя як найвищої цінності усього живого як унікальної частини 

біосфери; 

– мотивацію здорового способу життя;  

– знання про застосування біологічних закономірностей у різних сферах 

людської діяльності; 

– формування умінь самостійного вивчення основних понять, біологічних 

закономірностей, законів, теорій; застосовувати теоретичні знання з метою 

професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності (медицина, 

агропромисловий комплекс, промисловість, біотехнологія, фармакологія, 

психологія, педагогіка тощо); 

– розвиток розумових здібностей та якостей особистості (пізнавального 

інтересу, спостережливості, уяви, уваги, пам’яті, теоретичного стилю мислення), 

прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, 

самореалізації у різних видах творчої діяльності; 

– оволодіння технологією прийняття рішень, свободою вибору і дій у сферах 

життя, де перекриваються проблеми людини як живої істоти, суспільства і 

навколишнього середовища; 

– становлення наукового світогляду; формування емоційно-ціннісного 

ставлення до природи, до себе, до людей, до загальнолюдських духовних цінностей 

[16, с. 21–22]. 

Навчальний матеріал, ураховуючи цілісність і системність живої природи, 

побудовано за лінійно-концентричним принципом. Передбачено його генерування 



навколо змістових ліній, в основі яких закладені рівні організації живого 

(молекулярно-клітинний, організменний, надорганізменний), а також 

різноманітність органічного світу, еволюція, методи наукового пізнання. 

Міністерством освіти і науки України спільно з Центром тестових технологій у 

травні 2005 р. було проведено дослідження рівня навчальних досягнень учнів 8 

класів з природничо-математичних дисциплін за міжнародною методикою 

обстеження ТІМSS. Метою моніторингу стало виявлення рівня сформованості в 

учнів уміння розуміти сутність питання, висловлювати власну думку, застосовувати 

набуті біологічні знання і вміння в ситуаціях, наближених до життєвого досвіду 

школяра [14, с. 5]. Серед завдань найскладнішими для учнів виявилися ті, що 

потребували трансформування знань про природу як систему та процеси, які в ній 

відбуваються; застосування теоретичних знань у життєво важливих ситуаціях, умінь 

обґрунтовувати результати експерименту, встановлення міжпредметних зв’язків. До 

причин, які зумовили середній рівень навчальних досягнень школярів, віднесли: 

непідготовленість учнів і вчителів до проведення досліджень; недостатню 

сформованість умінь школярів працювати з тестовими завданнями; невисоку 

загальну грамотність учнів [14, с. 6]. Аналіз результатів моніторингового 

дослідження рівня навчальних досягнень учнів указує на потребу реальної 

модернізації навчального процесу з біології, запровадження особистісно-

орієнтованих навчальних технологій.  

В умовах реформування шкільної біологічної освіти розроблено різнорівневі 

навчальні програми, удосконалюються підручники та посібники; розвивається 

профільне навчання біологічного і екологічного спрямування.  

Оцінюючи будь-яке реформування, інновацію, завжди можна знайти в історії 

певну паралель. Це пояснюється тим, що об’єктивні суспільно-матеріальні умови 

розвитку визначають необхідність і характер нових знань, відкриттів, винаходів, 

стимулюють і створюють можливості для їх реалізації. Вся творча діяльність 

знаходить вияв за своєю суттю як суспільна і тим самим спадкова, а не як 

геніальний результат діяльності окремої людини. 

Отже, виявлені загальні тенденції шкільної біологічної освіти у цьому 



мегаперіоді дають підстави стверджувати, що саме у 1986–2000 рр. відбулося її 

становлення в Україні. 

Визначені пріоритетні напрями, що домінували в шкільній біологічній освіті 

дозволять, з одного боку, намітити провідні орієнтири її інноваційного розвитку; з 

іншого – дадуть змогу з певною мірою вірогідності визначити перспективи 

використання досвіду минулого під час розробки й упровадження нововведень у 

шкільну біологічну освіту. 

Висновки 

1. На підставі аналізу розвитку шкільної біологічної освіти визначено вплив 

суспільно-політичних, соціально-економічних та ідеологічних факторів на 

формування змістово-методичних тенденцій. Провідними напрямами розвитку 

шкільної біологічної освіти в 40-і – середині 60-х рр. ХХ ст. стали: максимальна 

ідеологізація та політизація змісту шкільної біології; побудова змісту шкільної 

біологічної освіти на основі положень теорії Т. Лисенка; розвиток пояснювального 

типу навчального процесу; жорстка регламентація діяльності вчителя; 

політехнізація шкільної біологічної освіти; стрімкий розвиток практичної 

спрямованості шкільної біологічної освіти; застосування дослідницького принципу 

у навчанні біології. 

2. Визначено особливості розвитку шкільної біологічної освіти у другій 

половині 60-х – середині 80-х рр. ХХ ст. Досліджуваний мегаперіод 

характеризувався такими тенденціями розвитку шкільної біологічної освіти: 

процесами десталінізації суспільства; науково-технічним прогресом; зростанням 

ролі освіти в усіх сферах життя суспільства; творчою діяльністю педагогів-

новаторів; трансформуванням шкільної біологічної освіти на основі найважливіших 

досягнень біологічної науки; модернізацією і поліпшенням організації навчально-

виховного процесу в школі; впровадженням у практику школи кабінетної системи; 

підвищенням ролі виховуючого навчання; уведенням факультативних занять; 

запровадженням шкільних, районних, обласних, республіканських олімпіад з 

біології. 

3. Тенденції шкільної біологічної освіти з другої половини 80-х до 2000 рр. 



характеризувалися: розгортанням інноваційних пошуків на всіх рівнях освітньо-

виховної системи, починаючи з концептуальних основ організації педагогічного 

процесу і закінчуючи створенням навчальних закладів нового типу (гімназії, ліцеї, 

школи-комплекси, авторські школи та ін.); спрямованістю інноваційних процесів на 

реалізацію концепції національного виховання, створення особистісно-орієнтованих 

технологій, організацію гуманістичних навчально-виховних систем; докорінним 

реформуванням шкільної освіти взагалі, біологічної зокрема, яке було зумовлене 

проголошенням незалежності України. 

Виділені тенденції допоможуть подолати кризу, що виникає як наслідок 

протиріч між доцентровими (середовище – система) і відцентровими (система – 

середовище) силами, які діють у межах певної соціально-економічної епохи. 

Вони є методологічним підґрунтям для розробки мобільної системи шкільної 

біологічної освіти, яка буде швидко реагувати на зміни детермінуючих 

чинників суспільного середовища, та забезпечать максимальне скорочення 

перехідних фаз. 
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Вступ 

1. Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 40-х – середині 60-х років 

ХХ ст. 

2. Процес реформування шкільної біологічної освіти у другій половині 60-х – 

середині 80-х років ХХ ст. 

3. Модернізація шкільної біологічної освіти у другій половині 80-х – 2000 рр. 

Висновки 


	У шкільних програмах із біології 1953/1954 н. р. було скорочено теоретичний матеріал, а години, що звільнилися, відведено для проведення практичних занять, лабораторних робіт, дослідів. Але такий підхід не вирішив проблеми дозування загальноосвітнього...
	Політехнізація шкільної освіти зумовила низку прогресивних змін у системі шкільної біологічної освіти. Перш за все, це відновлення дослідницького принципу у постановці навчальних дослідів. Увага методистів зосереджувалась на удосконаленні форм організ...
	У наказі Міністерства освіти УРСР від 1 серпня 1958 р. “Про стан і заходи поліпшення викладання біології в школах Української РСР” указувалося, що одним із основних недоліків навчання біології у школах залишалося формальне засвоєння учнями теоретичног...
	Вирішальний вплив на вдосконалення методики навчання біології в школі мало прийняття в грудні 1958 р. “Закону про зміцнення зв’язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в СРСР”. Він передбачав уведення в країні загальнообов’яз...
	Реалізація поставлених завдань відбулася частково. Затверджені у 1959–1966 роках нові програми з біології мали деякі переваги порівняно з попередніми, зокрема, у них більше уваги приділялося вивченню природи рідного краю, природоохоронній діяльності, ...
	– було введено нову ланку навчального процесу – застосування знань на практиці.
	Але провідне місце відводилося роботі учнів за зразком, за готовою інструкцією. Позитивним було те, що цей тип навчального процесу розвивав не лише пам’ять, але й мислення, уміння спостерігати. В його основі лежало відтворення результатів пізнавальної...

