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У статті розглядаються сучасні тенденції розроблення вітчизняних і за-
рубіжних підручників і навчальних посібників із загальної біології та мож-
ливість їх використання при розробленні посібників для основної школи в 
Україні з урахуванням діяльнісного та компетентнісного підходів.
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Постановка проблеми. У Державному стандарті базової і повної загаль-
ної середньої освіти [1] визначено орієнтири розвитку освіти в Україні на 
засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного під-
ходів. Відповідно до стандарту розроблені навчальні плани і програми [2] 
для основної школи. Втім, навчальна програма з біології конкретизує пере-
важно знаннєву складову навчання біології, в той час як діяльнісна складова 
потребує вдосконалення (особливо для 9 класу – через відсутність в Україні 
досвіду викладання загальнобіологічних закономірностей в основній школі). 
Тому важливо ознайомитися з досвідом розроблення підручників і посібників 
у інших країнах, де відбуваються аналогічні процеси, з метою виявлення 
тенденцій та підходів, які можуть бути застосовані при розробленні нових 
підручників і посібників в Україні.

Аналіз останніх досліджень. У новому Державному стандарті базової 
і повної загальної середньої освіти [1] враховано вітчизняний і зарубіжний 
досвід з формування змісту шкільної освіти. Однією з провідних тенденцій 
є саме орієнтація на діяльнісний підхід в навчанні [4]. В навчанні природни-
чим дисциплінам з метою вдосконалення компетентісного та діяльнісного 
підходів впроваджується використання методу моделювання [3]. Саме тому 
предметом дослідження було обрано візуальні компоненти підручників з біо-
логії як основу для організації діяльнісного засвоєння навчального матеріалу 
та один з засобів моделювання процесів і явищ.

Формулювання мети статті. Актуальною є проблема розроблення кон-
цепції нових посібників з біології для основної школи відповідно до вимог 
Державного стандарту. Тому важливо проаналізувати вітчизняні та тенденції 
підручникотворення та дослідити вплив педагогічних програмних засобів 
(електронних підручників, інтерактивних моделей) на друковані підручники. 

Основна частина. В кількох європейських країнах майже одночасно від-
бувається реформа загальної середньої освіти, викликана необхідністю на-
ближення цього доволі консервативного суспільного інституту до вимог часу. 
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Так, 2011-12 рр. було прийнято нові державні стандарти основної і повної 
(середньої) освіти в Росії, 2012 р. було реформовано середню освіту (szkóły 
ponadgimnazjalnі) в Польщі.

З метою виявлення дидактичних функцій підручників, які можуть бути 
використані в організації діяльності учнів при впровадженні вивчення за-
гальнобіологічних закономірностей в основній школі, було порівняно сучасні 
українські підручники, що містять відповідний матеріал ([5], [6]), з анало-
гічними підручниками Росії ([7], [8]) та Польщі [9]. Для порівняння було 
обрано розділи «Закономірності спадковості», «Закономірності мінливості» 
та «Генотип як цілісна система». Порівнювалися структура розділів та спів-
відношення з обсягом матеріалу за українською програмою, аналіз послідов-
ності викладення матеріалу, аналіз ілюстративного ряду, якість зображень 
та їх відповідність дидактичним вимогам; аналіз роботи з термінами (спосіб 
виділення термінів, кількість нових термінів на параграф, тему), форма та 
кількість завдань до параграфів, довідниковий апарат.

Важливим показником співвідношення теоретичного змісту та змісту ді-
яльності в підручниках є організація та структура візуального ряду, який несе 
кілька різних навантажень (дидактичне, виховне, естетичне тощо). При проведе-
ні аналізу ілюстративного ряду підручників, що порівнювались, враховувалася 
кількість ілюстрацій на відповідний розділ, та їх відповідність дидактичним і 
дизайн-ергономічним вимогам. З метою оцінювання можливості використання 
ілюстративного ряду для організації діяльності учнів було запропоновано ви-
ділення двох груп малюнків: ілюстративні (фотографії, портрети вчених тощо) 
та модельні (схеми, діаграми, інфографіка, псевдо-анімація процесів тощо). За-
гальне співвідношення ілюстрацій двох типів наведено на рис. 1.

Рис. 1. Порівняння ілюстративного ряду ураїнських, 
російських та польских підручників.
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В підручнику П. Г. Балана зі співавторами [5] ілюстрації представлені в 
значному обсязі і відповідають змісту параграфа. Схеми зрозумілі, але в де-
яких присутні занадто яскраві кольорові блоки, що ускладнює сприйняття. 
Фотографії не завжди чіткі, такий дефект не ускладнює сприйняття, однак 
створює незручності при перегляді. 

В підручнику С. В. Межжеріна [6] ілюстрації відповідають тексту парагра-
фів, однак у деяких з них представлені в недостатньому обсязі (перш за все, 
модельних зображень). Також відзначається присутність великої кількості 
однотипних ілюстрацій (наприклад, портрети вчених). Фотографії чіткі, схе-
ми прості та зрозумілі, добре сприймаються.

Російський підручник В. І. Сивоглазова зі співаторами [6] бідний на ілю-
страції, переважна більшість наявних – схеми та інші модельні зображення. 
Мала кількість фотографій, що становить суттєвий недолік для засвоєння 
деяких тем («Генетика людини», «Основні досягнення біотехнології», тощо). 

У підручнику Л. Н. Сухорукової [7] ілюстрації представлені у недостатній 
кількості. Тло кожної сторінки завантажене зображеннями, а ілюстративні 
матеріали, що несуть змістове навантаження, винесені на краї сторінок. Це 
суттєво ускладнює сприйняття ілюстрацій. Спостерігається значний брак 
модельних зображень. 

В польському підручнику (А. Якимяк зі співавторами, [8]) ілюстрації 
представлені у достатній кількості. Фотографії чіткі, схеми прості для сприй-
няття та інформативні. Зображення зручно розташовані у параграфі, що по-
легшує сприйняття та засвоєння їх змісту.

Порівняльний аналіз ілюстративного ряду підручників показав, що опти-
мальним є використання як модельних, так і ілюстративних зображень, але 
кількість модельних зображень має переважати над кількістю ілюстратив-
них. Значна кількість модельних ілюстрацій обумовлена тим, що саме вони 
слугують основою для аналізу графічних моделей біологічних процесів та 
явищ. Втім, ілюстративні зображення в певній кількості також є необхідними 
через представлення на них реальних об’єктів, без чого навчання біології не-
можливе, але добір і якість цих ілюстрацій є складною задачею для авторів 
підручників. Оптимальним можна вважати співвідношення 2 : 1 (модельних 
ілюстрацій має бути приблизно вдвічі більше, аніж ілюстративних).

Цікавою тенденцією є відчутний вплив на друковані посібники педагогіч-
них програмних засобів. Якщо на початку розробки електронні підручники 
наслідували друковані, то в останній час саме друковані підручники зазнають 
відчутного впливу з боку електронних, що вже сформували власні підходи 
до організації навчального матеріалу та його унаочнення. 

Перш за все це стосується організації представлення інформації. В елек-
тронних підручниках традиційне представлення інформації у вигляді веб-
сторінок великої довжини з вертикальною смугою прокручування змінилося 
на екранне представлення контенту у вигляді орієнтованої горизонтально 
сторінки, що повністю вписана в екран без смуг прокручування [14]. В дру-
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кованих підручниках також є тенденція зробити розворот книги елементар-
ною одиницею представлення навчального матеріалу («один розворот – один 
параграф»). Так побудовані підручники біології серії OCR у Великій Британії 
([12], [13]) та серія підручників «Сферы» видавництва «Просвещение», Росія 
(наприклад, [8]). Автори підручників серії OCR навіть застосували органі-
зацію простору розвороту посібника з однаковим розташуванням постійних 
елементів: понять для актуалізації, ключових термінів, завдань для самопере-
вірки та для обмірковування з елементами практичного опанування матеріалу, 
рекомендацій до екзаменів тощо. Так само використовують автори підручни-
ків стандартне розташування для блоків компетентісного спрямування. На-
приклад, в підручниках серії OCR в кожному параграфі виділено блок «Stretch 
and Challenge» («Доклади зусиль та обміркуй»), яким містить важливу ін-
формацію та запитання, що сприяють її аналізу та засвоєнню. В польському 
підручнику А. Баца зі співавторами [10] кометентнісна складова реалізована 
у вигляді окремих блоків-розворотів з ілюстрованим матеріалом, а також роз-
робок проектів, що розташовані наприкінці кожного розділу. 

Рис. 2. Мережа термінів для узагальнення понять розділу 
«Екосистеми та їхня стійкість» ([12], стор. 214)

Суттєвого впливу з боку інформаційно-комунікаційних технологій зазнав 
медіаряд підручників і посібників з біології. Використання ІКТ розширило 
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можливості унаочнення даних (представлення їх у вигляді діаграм і графіків 
різних типів, найбільш виразно виявляється в французькому підручнику «На-
уки про життя та про Землю» [11]), а також візуалізації (наприклад, побудови 
моделей молекул). 

Деякі типи інтерактивних моделей, що створюються в електронних підруч-
никах, стали використовуватися в друкованих. Наприклад, в підручнику біології 
авторів Баца А., Лащица М., Лащица П., Скирмунтт Г., Скирмунтт К. [10], роз-
робленого за новим Державним стандартом освіти Республіки Польща (2012 
р.) використовуються стрічки часу та ментальні мапи (mind maps) як прості для 
створення та сприйняття варіанти деревоподібного графу, що репрезентує струк-
туру та зв’язки основних змістових одиниць теми між собою та з іншими тема-
ми. Застосування мережі термінів (рис. 2) в британських підручниках серії OCR 
([12], [13]) слугує для узагальнення понять наприкінці теми і також є прикладом 
втілення ідей колективізму в друкованих підручниках. 

Суттєво підвищує дидактичну якість статичних зображені використання 
інфографіки. На рис. 3 наведено вдалий приклад інфографічного представ-
лення навчальної інформації [10]: вертикальна вісь є віссю часу, горизонталь-
на використана для представлення географічних даних (розселення по Земній 
кулі), колір – для виділення етапів антропогенезу, а відносна ширина – по-
ширеність того чи іншого виду. 

Рис. 3. Схема етапів антропогенезу ([10], стор. 96)
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Так само, як інтерактивна модель в електронному підручнику, модельна 
ілюстрація друкованого підручника є важливим матеріалом для організації 
діяльності учнів з аналізу моделей різних типів. 

Висновки. Реалізація компетентнісного та діяльнісного підходів, закладе-
ні у Державному стандарті, потребує широкого використання в підручниках і 
посібниках матеріалу для активізації діяльності учнів через графічні моделі 
та інші засоби представлення та візуалізації інформації.
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Козленко А. Г. 

СООТНОШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ И 
СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНИКАХ БИОЛОГИИ

В статье рассматриваются современные тенденции создания 
отечественных и зарубежных учебников и пособий по общей биологии и 
возможность их использования при разработке пособий для основной школы 
в Украине с учетом деятельностного и компетентностного подходов.
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Kozlenko O. G. 

THE RATIO OF THE THEORETICAL CONTENT AND THE CONTENT 
OF ACTIVITIES IN BIOLOGY TEXTBOOKS 

A new State Standard of lower and upper secondary education adopted in 
2011, in part of lower secondary education is implemented from September the 
1st, 2013. It defi nes the main directions of education development in Ukraine in 
the coming years. State Standard will help to create the conditions for effective 
teaching and development of students and is based on competence-based and 
active approaches. Competence-based approach will strengthen students’ key and 
subject competencies, which include, in particular, biological competence. Active 
approach involves the application of acquired knowledge in practical situations, 
the development of students’ skills. Changes in forms of training and development 
of learning tools (such as widespread adoption of information and communication 
technologies and project activities) necessitate a thorough rethinking of the 
approach importance and its use in teaching practice. The paper discusses the 
current trends of writing domestic and foreign textbooks and manuals of general 
biology and the possibility of their use in developing manuals for secondary schools 
in Ukraine on the basis of active and competence-based approaches.

Key words: The active approach, the competence-based approach, biology, 
information and communication technologies, infographics, lower secondary 
education.
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У статті проаналізовано психолого-педагогічний зміст поняття «актив-
ність». Визначено чинники, які сприяють активізації пізнавальної діяльності 


