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У логіці компетентнісного навчання має 
значення навченість школярів викори-
стовувати знання у практичних ситуа-

ціях, відмінних від тих, в яких їх було здобу-
то. Уміння використовувати знання у власній 
продуктивній діяльності є складником ключової 
компетентності вміння вчитися. Вона передба-
чає, що ті, хто вміє вчитися, спираючись на 
попередні знання та життєвий досвід, здатні 
застосовувати знання, уміння, навички у різних 
контекстах – удома, на роботі, у процесі на-
вчання та професійної підготовки. Використан-
ня знань та умінь у практичній діяльності – це 
заключний етап їх формування [6]. Лише у про-
цесі застосування знання набувають міцності, 
чіткості, системності. Ось чому використання 

знань є обов’язковою умовою їх набуття. Знання 
і діяльність є окремими групами результатів: 
знати (розуміти) і діяти (здатен продемонстру-
вати). Освітній результат – компетентність фор-
мується, виявляється й оцінюється в діяльності 
учнів, а не в інформуванні про цю діяльність. 
Парадокс компетентності полягає в тому, що 
вона виявляється лише за межами ситуації, в 
якій її набуває учень і контролює вчитель. Вона 
відрізняється від вузькопредметного уміння 
саме тим, що виявляється під час розв’язування 
нових задач, що раніше не відпрацьовувалися 
на уроках [6]. 

Два роки тому наукові співробітники відді-
лу моніторингу та оцінювання якості загаль-
ної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН 
України розробили та апробували на базі екс-
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периментального навчального закладу ліцею 
№ 17 м. Хмельницького методику оцінювання 
предметної компетентності – уміння школярів 
використовувати знання з біології у практичній 
діяльності [1, 2]. При цьому скористалися техно-
логією міжнародного дослідження PISA, що його 
здійснює Організація економічної співпраці та 
розвитку (ОЕСР). Діагностичний інструментарій 
PISA організований спеціально для перевірки 
рівня розвитку компетентностей, предметом 
оцінювання стають не енциклопедичні знання, 
а можливість учня використовувати ті чи інші 
знання у власній продуктивній діяльності [3, 4]. 
Прикладами слугують завдання, що є описом 
ситуації (кейсом, від англ. case), взятої з ре-
ального життєвої практики. Ні умова задачі, ні 
форма запитання не прив’язані до предметної 
ситуації. Навпаки – перехід від життєвої ситуації 
до предметної становить основу такої задачі і є 
трудністю. Фактично кожна задача – це є випа-
док, що потребує розв’язування. Такі завдання 
називаються практико орієнтованими. 

Специфіка задач PISA полягає в тому, що 
умова і запитання ставляться як самостійні, 
і на перший погляд не пов’язані між собою. 
Встановити зв’язок між умовою і запитанням – 
завдання учня [3]. У процесі експерименту ми 
спробували дослідити можливість ліцеїстів ви-
користовувати знання з різних розділів біології 
у новій, незвичній ситуації. Дев’ятикласникам 
було запропоновано текст, в якому описувалася 
певна життєва проблема (пояснення, аргумента-
ція, таблиця, графік, схеми). До нього пропону-
валися тестові завдання, відповіді на які перед-
бачали уміння працювати з новою інформацією, 
створювати власну версію ситуації, залучивши 
набутий досвід. [2]. 

Алгоритм виконання завдання на викорис-
тання знань у нових умовах потребував певних 
послідовних кроків: виокремити з тексту інфор-
мацію, необхідну для виконання завдання та від-
окремити зайву; пригадати, що вивчалося рані-
ше, в яких розділах біології чи з інших предметів; 
встановити аналогію між вивченим матеріалом 
і новим завданням; трансформувати життєву, 
соціальну ситуацію у предметну, біологізувати 
завдання, встановити зв’язок між умовою і запи-
танням і лише потім починати виконувати [2].

Результати дослідження дали підстави зробити 
висновок про те, що ліцеїсти, не маючи досвіду 
виконання таких завдань, опинилися в незвич-
ній ситуації. Вони не змогли вільно користувати-
ся власними знаннями, а зазвичай діяли стерео-
типним способом, використовуючи звичні схеми 
дій. Трансформація життєвої ситуації у предмет-
ну створила для них основну трудність. Було оче-
видно, що існує позитивний зв’язок між рівнем 
навчальних досягнень учнів і їхньою здатністю 

використовувати знання в ситуації, наближеній 
до реального життя. Інакше кажучи, що краще 
учень володіє знаннями з біології, то більшою є 
ймовірність виконання ним цих завдань. Однак 
цей зв’язок виявився нелінійним. 

Учні, які мали високий рівень навчальних 
досягнень, успішно справилися із завданнями. 
Учні, які мали достатній та середній рівні на-
вчальних досягнень з біології, практично не 
були диференційовані запропонованими теста-
ми. Отже, відповідно до структури предметної 
компетентності можна припустити, що здат-
ність школярів використовувати знання та умін-
ня з біології у власній продуктивній діяльності 
ґрунтується на глибоких предметних знаннях, 
уміннях, навичках, що стали інструментом дії 
та ставлення [1, 2]. 

Результати дослідження спонукали нас до ви-
вчення питання щодо готовності вчителів біоло-
гії до використання практико орієнтованих за-
вдань, до навчання школярів використовувати 
знання у практичних ситуаціях, відмінних від 
тих, в яких їх було здобуто.

Взагалі питання про використання предмет-
них знань в іншому контексті, ніж їх було здо-
буто, має давню історію. На початку ХХ ст. 
Е. Торндайк [5] писав про те, що дітей у школі 
треба навчити того, з чим вони стикатимуться 
після її закінчення. На його думку, інформація, 
засвоєна в одній ситуації, переноситиметься в 
іншу залежно від ступеня подібності між ними. 
Що більша подібність, то більше перенесення 
знань. Натепер дослідженнями сутності перене-
сення знань, механізму, умов його здійснення 
займаються психологи та педагоги різних нау-
кових галузей. 

В основі використання знань та умінь у но-
вій ситуації, на думку науковців, лежать певні 
психологічні процеси, що викладено в концепці-
ях моделювання і трансферу. У них по-різному 
пояснюється, як відбувається використання ви-
вченого і від яких чинників залежить його ефек-
тивність [8]. Основою обох концепцій є аналіз 
структури завдання. Моделювання зосереджено 
на використанні знань із формальної «шкіль-
ної» математики на неформальну, «життєву». Це 
значить, що отримано в навчанні, може бути 
використано поза навчанням, предметом ви-
користання є математична мова, знакова си-
стема. Для того щоб виконати завдання, треба 
перевести ситуацію, описану словами звичної 
мови, на математичну. Ця модель практичного 
використання знань широко використовується 
в навчанні математики [5, 7, 8].

Іншою концепцією процесу практичного ви-
користання знань та умінь передбачається 
трансфер – перенесення знань, побудова ана-
логії між відомою і новою задачами [8]. Ця мо-
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дель, на нашу думку, може бути використана 
у різних предметних галузях. Стикаючись з 
новим завданням, учень повинен згадати ана-
логічне завдання. Вирішальну роль у цьому 
випадку відіграє зовнішня подібність завдань. 
Далі відбувається зіставлення між елементами 
старої і нової задач з наступним оцінюванням 
розв’язування відповідно до поставленої мети. 
Основу трансферу становлять навички критич-
ного мислення, рефлексії, самоконтролю тощо 
[8]. Важливим також є питання предмета пере-
несення знань [7, 8]. Це може бути зміст (що 
саме переноситься) і контекст (коли і куди пе-
реносяться знання). Наприклад, знання, здобуті 
на уроках біології, можуть бути перенесені в га-
лузь хімії, фізики; фізичний контекст – знан ня, 
здобуті у школі, – перевіряються перенесенням 
до магазину; часовий контекст – скільки часу 
пройшло між здобуттям знань і перевіркою пе-
ренесенням тощо. Учні успішніше переносять 
сформовані знання, якщо вони розуміють пред-
мет на глибокому структурному рівні. 

Враховуючи вище названі концептуальні мо-
делі, можна відповісти на запитання про кри-
терії та параметри, за якими завдання можна 
віднести до практико орієнтованих, таких, що 
вчать учнів використовувати знання та уміння у 
практичній діяльності. Педагогічними дослідни-
ками визнано, що ключовим критерієм практико 
орієнтованої задачі є формулювання умови звич-
ною мовою, з якою учень стикається щодня [5]. 
Однак потрібні ще критерії, що характеризують 
звичну мову, життєву ситуацію, наявність якої 
може кваліфікувати завдання як практичне. 

У міжнародному дослідженні PISA практич-
ні задачі будуються на основі трьох категорій 
життєвих ситуацій [3, 5]. По-перше, це задачі, 
що безпосередньо стосуються повсякденного до-
свіду учня. Наприклад, купівля квитка на елек-
тричку, читання інструкції з прийому ліків тощо. 
 По-друге, для створення задач використовуються 
ситуації, що не є побутовими. В них учні можуть 
потрапляти у процесі навчання в школі, напри-
клад на уроках біології, хімії, географії. По-третє, 
задача може потребувати від школяра роботи з 
інформацією з газет, Інтернету тощо. Формулю-
вання задачі звичною мовою передбачає пере-
ведення її змісту мовою відповідного шкільного 
предмета, в нашому випадку – мовою біології. 
В учнів має постати потреба зрозуміти, до якої 
предметної галузі належить задача і вже потім 
використовувати сформовані способи дії. Важли-
вим також є новизна формулювання завдання, 
нешаблонність, відсутність посилань до відомого 
алгоритму розв’язування [5, 7]. 

Наступним критерієм, за яким оціюється на-
лежність задачі до групи практико орієнтованих 
завдань, може бути ситуативна значущість ви-

користаного в умові завдачі контексту [5]. Струк-
тура завдання має стати об’єктом аналізу, що 
потребує від учня володіння сукупністю прийомів 
розумової діяльності. Проблемний характер фор-
мулювання завдання передбачає, що її розв’язок 
є важливим для школяра. У міжнародному до-
слідженні PISA було розроблено таксономію 
практичних завдань, засновану на тому, якою 
мірою треба використовувати контекст під час 
розв’язування таких задач [3, 4, 5].

1. Нульовий порядок контексту: задача скла-
дена з використанням звичної семантики, і ви-
користання контексту не є необхідною умовою 
її розв’язування.

2. Перший порядок контексту: контекст слід 
ураховувати і для розв’язування, і для оціню-
вання відповіді (у таких задачах відношення 
між об’єктами вже змодельовано, представлено, 
наприклад, на графіку).

3. Другий порядок контексту: контекст задачі 
також необхідний для її розв’язування і оціню-
вання його результату, але учневі треба побуду-
вати модель ситуації у даному контексті.

Аналіз психолого-педагогічної літератури та 
педагогічна практика свідчать про відсутність 
погоджених критеріїв належності завдання з 
біології до групи практико орієнтованих задач 
щодо оцінювання уміння учнів використовувати 
знання з біології у практичній діяльності в ситу-
ації, що відрізняється від тієї, в якій їх здобули. 
Це значно ускладнює роботу вчителів щодо їх 
використання, і добір відбувається, як правило, 
на власний розсуд. Допомогти школярам навчи-
тися використовувати власні знання та уміння 
зможе лише кваліфікований учитель, який ро-
зуміє сутність і значення таких завдань. 

Під час дослідження було проаналізовано 
завдання, що їх учителі біології використову-
ють на уроках. Педагогам було запропоновано 
скласти самостійно (або взяти з підручників) 
два практико орієнтовані завдання з різних 
розділів біології, за допомогою яких можна пе-
ревірити здатність школярів використовувати 
знання та уміння у повсякденному контексті. У 
дослідженні взяли участь 109 учителів біології 
закладів загальної середньої освіти м. Хмель-
ницького та області, м. Запоріжжя, Київської 
області та м. Києва, Волинської області. Педа-
гогами було запропоновано для аналізу 219 те-
стових завдань з різних розділів біології та 
різної форми (табл. 1).

Як бачимо з таблиці 1, перевагу педагоги 
надали завданням з розділу біології людини та 
закритим тестовим завданням. 

Аналіз завдань ми розпочали з визначення 
параметрів, за якими, на нашу думку, можна 
проаналізувати запропоновані вчителями за-
вдання. 
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Враховуючи викладене вище та мету досліджен-
ня, було використано два параметри: формулюван-
ня умови завдання звичною мовою, якою учень 
користується щодня, і ситуативна значущість умо-
ви задачі, її проблемний характер, що передбачає 
важливість її розв’язування. Кожен параметр є ди-
хотомічною величиною: у разі наявності ознаки 
завдання отримувало 1; у разі її відсутності – 0.

Аналіз завдань дає підстави зробити висно-
вок про різне уявлення вчителів біології про 
завдання, за допомогою яких можна перевірити 
здатність школярів використовувати знання та 
уміння у повсякденному житті. Результати ви-
кладено у таблиці 2 та на малюнку 1.

Т а б л и ц я 2
Розподіл завдань, запропонованих 

учителями по групах
кількість завдань, об’єднаних 

за двома параметрами відсоток таких завдань

55 25
кількість завдань за одним 

параметром – формулювання 
завдання

відсоток таких завдань

17 8
кількість завдань за одним 
параметром – ситуативної 

значимості умови завдання
відсоток таких завдань

13 6
кількість завдань,  

що не відповідають 
жодному з параметрів

відсоток таких завдань

134 61

За обраними критеріями всі завдання ми 
об’єднали у чотири групи (мал. 1). До першої 
групи ввійшли практико орієнтовані завдання 
з біології, що відповідають двом параметрам: 
особ ливість формулювання та ситуативна зна-
чимість. Як видно з таблиці 2, малюнка 1 (гр. 1), 
таких завдань лише 25 %. 

Мал. 1. Відсотковий розподіл параметрів 
завдань по групах 1 – 4

Наведемо декілька прикладів.
Приклад 1. Тринадцятирічний Василько разом 

з батьками відвідав кафе швидкого харчування. 
Маса тіла Василька становить 56 кг. Обчисліть 
необхідну калорійність та кількість білків, жирів 
та вуглеводів (у грамах), що припадають на вече-
рю хлопця, враховуючи, що він харчується 4 рази 
на день (таблиці енергетичної цінності продуктів 
та енерговитрат організму додаються).

Це завдання є біологічною задачею, що моде-
лює ситуацію, пов’язану з необхідністю врахо-
вувати енерговитрати організму та енергетичну 
цінність продуктів. Вона ґрунтується на роботі 
не лише зі статистичними даними, наведеними 
в таблицях, а й умінні враховувати конкретні 
умови задачі, коли учень виявляється в ситуа-
ції, наближеній до реального життя. Виконан-
ня цього завдання перевіряє здатність школя-
рів знаходити потрібну інформацію, подану в 
таблицях; аналізувати дані, робити висновки; 
співвідносити власні знання з інформацією, 
отриманою з таблиць.

Приклад 2. Ваша однокласниця приймає ліки 
без призначення лікаря. Поясніть, чому не мож-
на цього робити. 

Це завдання сформульовано звичною мовою. 
Водночас виконання потребує аналізу та пев-
них розумових дій, пов’язаних із засвоєнням та 
функціонуванням знань; переведенням звичної 
мови на біологічну, зокрема у галузь анатомії, 
фізіології людини, гігієнічних правил, яких лю-
дина дотримується в повсякденному житті. 

Вимозі тільки одного параметра – особливості 
формулювання умови – відповідають 8 % зав-
дань (табл. 2, мал. 1 (гр. 2)). Наведемо приклад 
такого завдання.

Приклад 3. Знайдіть помилки в наведеному 
тексті. Укажіть номери речень з помилками і 
виправте їх.

1.  Розрізняють мінливість спадкову, неспад-
кову та комбінативну.

2.  Спадкову мінливість ще називають гено-
типною.

3.  Неспадкова мінливість пов’язана зі зміною 
генотипу.

4.  Ч. Дарвін назвав спадкову мінливість не-
визначеною.

Виконання цього завдання потребує відтво-
рення та аналізу біологічної інформації, поданої 
у шкільному підручнику.

Т а б л и ц я 1
Відсотковий розподіл завдань різної форми та розділів біології,  

з яких вони були запропоновані вчителями

Ботаніка Зоологія Біологія 
людини

Загальна 
біологія

відкриті 
тестові 

завдання

Закриті 
тестові 

завдання

Завдання на 
встановлення 
відповідності

Завдання на 
встановлення 
послідовності

17 11 68 4 28 59 7 5
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Ознака ситуативної значущості умови завдан-
ня виявилася характерною для 6 % завдань 
(табл. 2, мал. 1 (гр. 3)). 

Приклад 4. На півострові в умовах субполяр-
ного клімату в екосистемі живе певна кількість 
оленів і койотів, які є хижаками і живляться 
переважно оленями. Спрогнозуйте зміни, що 
відбудуться в такій екосистемі, якщо знищити 
койотів:

• відразу;
• через 10 років;
• через 20 років.
Приклад 5. Рідкісним рослинам, які ростуть у 

пустелі, доводиться добувати воду практично по 
краплинах. Запропонуйте спосіб, за допомогою 
якого рослини пустелі зможуть добувати воду 
з повітря.

Ситуативний характер змісту цих завдань, 
їх структура є об’єктом аналізу і потребує від 
учня використання набутого у навчанні досві-
ду особливої для біології діяльності, пов’язаної 
із засвоєнням, розумінням та функціонуванням 
знань.

Понад 60 % завдань, що аналізувалися, не 
відповідають жодному з критеріїв. Вони станов-
лять четверту групу (табл. 2, мал.1, гр. 4). Це, 
як правило, тестові завдання репродуктивного 
характеру. 

Приклад 6. Перша допомога при вивихах.
Приклад 7. Складіть правильну послідовність 

етапів проходження повітря системою органів 
дихання:

а) носоглотка;
б) бронхіоли, альвеоли;
в) трахеї, бронхи;
г) носова порожнина.
Приклад 8. Тіло птахів вкрите ______________
Приклад 9. Навколосерцева сумка – це:
а) епікард;
б) перикард;
в) ендокард;
г) міокард.
Окрім того, слід зазначити, що педагоги не 

звернули увагу на велику групу теоретико-
експериментальних завдань, за допомогою яких 
перевіряються не лише знання фактичного ма-
теріалу, а й уміння логічно мислити. Вони не 
запропонували жодного завдання такого типу. 

висновок
У контексті мети дослідження ми узагаль-

нили уявлення вчителів біології про практи-
ко орієнтовані завдання, за допомогою яких 
можна оцінити уміння учнів використовува-
ти знання з біології у практичній діяльності 
в ситуації, що відрізняється від тієї, в якій 
вони їх здобули. У результаті аналізу вияв-
лено чотири групи завдань. Лише четверта 
частина всіх завдань (завдання 1-ї групи) від-

повідає практико орієнтованим параметрам. 
Завдання 2-ї та 3-ї груп лише частково від-
повідають заданим цілям, хоча їх також мож-
на використовувати в педагогічній практиці. 
Залежно від мети і завдань уроку вчителеві 
можуть слугувати і завдання 4-ї групи. Пе-
дагог самостійно приймає рішення про те, 
які завдання використовувати на уроці, які 
найбільше придатні для теми, що вивчаєть-
ся, і які уміння та навички вони формують. 
Результати дослідження свідчать про те, що в 
одних випадках учителі біології більше звер-
тають увагу на новизну формулювання за-
вдання, а в інших – на проблемність ситуації, 
що спонукає школярів до дії. 

Успіх освітніх реформ значною мірою за-
лежить від сприйняття, розуміння і підтрим-
ки їх педагогічною громадськістю. Відсутність 
чітких критеріїв належності задачі до групи 
практико орієнтованих, здатних оцінити умін-
ня учнів використовувати знання з біології у 
власній продуктивній діяльності, відсутність 
достатньої кількості джерел, у яких їх мож-
на знайти, значно ускладнює роботу вчите-
ля щодо їх використання. Однак всі опитані 
вчителі біології переконані, що вони в роботі 
використовують практико орієнтовані завдан-
ня. Понад 50 % вважають, що їх достатньо в 
підручнику, але недостатньо – у відповідних 
посібниках; 23 % – що таких завдань недо-
статньо у підручниках і методичних посібни-
ках; 30 % – що їх достатньо і в підручниках, 
і в посібниках.

Ми розглядали лише тексти завдань без ура-
хування результатів спостережень за контек-
стом їх використання на уроці. Ми не мали 
можливості проаналізувати роботу вчителя з 
цими завданнями. Можливо, у щоденній прак-
тиці вчителі біології працюють із завданнями 
інших типів. Отже, у нас немає повного на-
бору даних, на основі яких можна було б дій-
ти остаточного висновку щодо практики вико-
ристання завдань, придатних для оцінювання 
уміння учнів використовувати знання з біології 
у практичній ситуації, що відрізняється від тієї, 
в якій вони їх здобули. 

Уміння працювати з практико орієнтованими 
завданнями впливає на міцність знань, спону-
кає школярів використовувати додаткову літе-
ратуру, що сприяє інтеграції знань, розвитку 
інтересу до навчання, творчій активності. Окрім 
того, у цьому році передбачена участь школярів 
нашої країни у Міжнародному дослідженні яко-
сті освіти PISA (розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 04.02.2016 р. № 72-р). У цьому 
контексті особливого значення набуває розумін-
ня та уміння педагогів працювати з практико 
орієнтованими завданнями, які дають змогу 
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оцінити здатність школярів використовувати 
знання з природничих предметів і математики 
у власній продуктивній діяльності. 
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Лауреатами Нобелівської премії у галузі фізіології і меди-
цини стали японський дослідник тасуку ХОНдЗе (Tasuku 
Honjo) та американський учений джеймс еллісОН  

(James P. Allson) за дослідження в галузі терапії раку.
Учені розробили новий підхід до лікування хвороби, що 

принципово різниться з традиційними методами  радіо- та 
хіміотерапії. Цей підхід відомий як Immune checkpoint therapy – 
особлива форма імунотерапії раку, завдяки якій можна знизити 
активність ракових клітин унаслідок активізації імунної системи. 
У разі використання Immune checkpoint therapy імунна система 
сама знищує ракові клітини. «Immune checkpoint therapy зро-
била революцію в лікуванні раку. Ми дізналися, що хвороба 
керована», – заявив Нобелівський комітет.

Першого успіху дослідники досягли ще 1992 р., 
коли Хондзе виявив на поверхні клітин імунної системи 
(Т-лімфоцитів) молекулу білка PD-1 (programmed cell death 
protein 1), що його ракові клітини блокують, стаючи «не-
помітними» для імунних клітин. Завдяки Джеймсу Еллісону 
було розроблено лікарські антитіла, які «не дозволяють» 
раку обходити PD-1 і залишатися непомітним, проте при 
цьому ліки не спричиняють автоімунних захворювань.

Імунолог Тасуку Хондзе народився в Кіото і з 1984 р. обіймає 
посаду професора Кіотського університету. Його колега, амери-
канський імунолог Джеймс Еллісон, – професор Онкологічного 
центру ім. Монро Андерсона Техаського університету.

Варто зазначити, що між відкриттям механізму лікування і 
появою ліків, доступних для всіх нужденних, все ж існує велика 
і принципова різниця. Вона зумовлена не лише часом, необхід-
ним для розроблення й упровадження відповідної технології, а й 

специфікою соціально-економічних відносин і соціокультурних 
практик, у контексті яких цю технологію застосовують. Висока 
зарегульованість і монополізація фармакологічного ринку, со-
ціальна, економічна й політична нерівність істотно ускладнюють 
упровадження нових медичних технологій і генерують високі 
ризики, пов’язані з їх перенесенням і розвитком.

Отже, надії на швидку появу ефективних і доступних 
ліків від раку, мабуть, є передчасними. І імунотерапія, не-
зважаючи на певні успіхи, такою панацеєю поки не стала. 
Попри величезну наукову і доведену практичну значимість 
відкриття, відзначеного Нобелівською премією.
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