
Формування ключових

компетентностей при 

вивченні біології



Без передбачення і плану

робота неможлива,

але контури гарного уроку

народжуються в уяві вчителя лише

наочно, загалом,- гарний урок,

як справжня творчість учителя,

створюється вже на самому уроці.

В.Сухомлинський



 Це здатність застосовувати набуті знання, 

вміння, навички, способи діяльності, 

власний досвід у нестандартних ситуаціях з 

метою розв'язання певних життєво

важливих проблем.



Формування ключових

компетентностей на уроках біології

 інформаційна компетентність

комунікативна компетентність;

 здоров’язбережувальна компетентність.



 За допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, 

комп'ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій

(аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння

самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, 

організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана 

компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, 

що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також у 

навколишньому світі.



Учень:  

 уміє адаптуватися до різних життєвих ситуацій;

 уміє працювати з інформацією;

 самостійно здобуває необхідні предметні знання для 

виконання практичних робіт;

 розвиває здібності до адаптації в мінливому

інформаційному середовищі. 



 Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й

окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання

різних соціальних ролей у колективі. Учень має вміти презентувати

себе, написати лист, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію

й ін. Для освоєння даної компетентності в навчальному процесі

фіксується необхідна й достатня кількість реальних об'єктів

комунікації та способів роботи з ними для учня кожного ступеня

навчання в рамках кожного досліджуваного предмета чи освітньої

галузі.



Учень :

 виявляє гнучкість, мобільність, проникливість, 

толерантність, творчу ініціативність; 

 критично мислить;

 виявляє комунікабельність у різних соціальних групах;

 самостійно працює над розвитком власного інтелекту, 

культури.



Здоров’язбережувальна компетентність

 здатність учня застосовувати в умовах конкретної

ситуації сукупність здоров'язбережувальних

компетенцій, дбайливо ставитися до власного

здоров'я та здоров'я інших людей.



Учень:

 здатність застосовувати в умовах конкретної

ситуації сукупність здоров'язбережувальних

компетенцій, дбайливо ставиться до власного

здоров'я та здоров'я інших людей



Приклади формування ключових 

компетентностей на різних етапах уроку

 розробка уроків із застосуванням

мультимедійного проектора, що допомагає

ілюструвати теоретичний матеріал;

 проведення віртуальних лабораторних і

практичних робіт;

 урок-семінар з теми «Віруси» (створення і

демонстрування учнівських презентацій );

 урок-конференція з теми «Вплив діяльності

людини на стан біосфери»



 технологія проблемного навчання (Віруси – це
істоти чи речовини? Чому віруси немозможливо
знищити? Чи може бути живий організм отрутою).

 робота в групах;

 інтерактивні вправи :

«Завершіть фразу», 

«Я так думаю», 

«Мікрофон», 

«Мозковий штурм»,

діаграма Вена.                                                               





Прийоми та методи:

• створення проблемних ситуацій – ситуативні завдання; 

• використання методу проектів (Профілактика ВІЛ-інфекції/ СНІДу та інших 

вірусних захворювань людини);

• групові форми роботи; 

• різноманітні самостійні роботи; 

• розв’язування задач; 

• практичні та лабораторні роботи (Н-д «Порівняння симптомів захворювань, 

які викликаються вірусами і бактеріями»); 

• застосування елементів інтерактивного навчання





 Самостійна робота учнів: виконайте тест. Виберіть окремо відповіді

(в цифрах), які стосуються вуглеводів та ліпідів:

Головними хімічними елементами цих речовин є: С,Н,О.

 До складу цих речовин можуть входити інші елементи.

 Ці речовини абсолютно гідрофобні.

 Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «аза».

 Назви багатьох речовин цього класу закінчуються на «оза».

 Для цих речовин характерні різні види ізомерії.

 Ці речовини- обовязкові компоненти мембран.

 Основне джерело енергії.

 Запасне джерело енергії.

 Ці речовини енергоємніші.

 Ці речовини – складні ефіри.

 Серед них є полімери.

 Для цих речовин характерні глікозидні зв’язки.

 Крохмаль.

 Целюлоза.

 Терпени.

 Воски.

 Рибоза.

 Стероїди.

 Хітин.

 Глікоген.

 Вітамін К.

 Відповідь.

 Ліпіди:

 Вуглеводи:



Біологічний диктант.

а) Загальна формула моносахаридів- СnH2nOn

б) Дезоксирибоза і рибоза-це-пентози

в) Глюкоза і фруктоза-це-гексози

г) Лактоза, мальтоза, сахароза-це-дисахариди

д) Фруктоза і глюкоза утворюють- сахарозу

е) Чи однакову формулу мають крохмаль і целюлоза?- Так

є) Тваринний крохмаль-це-глікоген

ж) При розщеплені 1г вуглеводів виділяється 17,6 кДж теплової енергії

з) Скільки відомо рівнів просторової організації білків?- Чотири

и) Первинна структура білків з’єднана за допомогою пептидних зв’язків

і) Необоротний процес руйнування первинної структури білків називають- деструкцією



 Експрес-опитування

1. Властивість живих організмів … … … називається розмноженням.

2. Форми розмноження організмів: … і … .

3. До форм нестатевого розмноження належать: ………… .

4. Одноклітинні організми розмножують в основному ……. .

5. Для грибів та спорових рослин характерне розмноження ….. .

6. Відокремлення від материнського організму багатоклітинної частини властиве

для ………. розмноження.

7. Термін «регенерація» означає ……….

8. Поліембріонія – розвиток кількох зародків із … ….. .

9. Унаслідок нестатевого розмноження дочірні особини за набором спадкової

інформації є точними копіями ………. .
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Морський бій з

теми 

«Розмноження

організмів»



 Я вважаю, що  формування ключових компетентностей

учнів, сприяє підвищенню інтелекту дитини, зміцнює  віру 

у власні здібності, стимулює активність і творчість, а  

сучасні інноваційні технології  створюють сприятливі 

умови  для формування пізнавального інтересу до 

вивчення предмету, підвищення ефективності засвоєння 

навчального матеріалу.


