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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 Лекції:  

24 6 

Модулів: 1 

 

Семінарські заняття: 

24 6 

Загальна кількість годин: 120 Консультації: 

Рік вивчення дисципліни  

за навчальним планом: 3,4 

- - 

Семестр: 5-8 Індивідуальні заняття: 

Тижневе навантаження (год.):  

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 6 

- - 

Форма підсумкового контролю: залік Самостійна робота: 

Мова навчання: українська 72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості компетентності з 

біології фахівця природничих наук; формування у здобувачів науково-

педагогічного стилю професійного мислення. 
Метою вивчення дисципліни є: систематизація наукових уявлень 

здобувачів вищої освіти про педагогічний сенс компетентнісного підходу, 

опанування компетентністю з біології спрямованої на підвищення ефективності 

їх предметної та професійної діяльності.  
Передумови для вивчення дисципліни: «Вступ до спеціальності з основами 

наукових досліджень», «Психологія», «Педагогіка», «Методика викладання 

природничих наук», «Методика викладання біології»;  
Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія», «Педагогіка», «Методика 

викладання природничих наук», «Методика викладання біології». 
 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Знання: 

- специфіку предмета, завдання біології в системі загальної середньої освіти; 

- систему професійно важливих якостей сучасного вчителя біології, природничих 

наук; 

- нормативно-правове підґрунтя вивчення біології в умовах Нової української 

школи;  

- принципи організації та управління біологічного компоненту загальної 

середньої освіти в Україні;  

- сутність та структуру компетентності з біології фахівця природничих наук; 

- концептуальні засади, методи та технологій формування компетентності з 

біології; 

- усвідомлювати власний рівень компетентності з біології;  



- прийоми формування предметних компетентностей учнів основної школи на 

уроках біології; 

- шляхи формування та удосконалення компетентності з біології вчителя для 

забезпечення неперервного, мобільного професійного самотворення, 

саморозвитку й самовдосконалення на засадах компетентнісного підходу, 

динаміки власного професійно-особистісного зростання; 

2. Вміння:  

- визначати пріоритетні напрямки розвитку біологічної освіти в системі загальної 

освіти в Україні;  

- уміти аналізувати еволюцію становлення компетентнісного підходу в освіті; 

- визначати сутність компетентнісного підходу до освітньої діяльності та його 

основні поняття; 

- проводити класифікацію ключових компетентностей особистості; 

- аналізувати професійну діяльність фахівця природничих наук в умовах НУШ; 

-  визначати сутність та структуру компетентності з біології фахівця 

природничих наук з метою оцінювання ефективності його освітньої діяльності; 

- здійснювати оцінку своїх професійних компетентностей; 

- визначати шляхи професійного розвитку; 

- створювати власну позитивно-гармонійну «Я-концепцію», що поєднує 

європейську та національну ідентичність, самооцінку, самоповагу і 

саморозвиток, володіти стійкою системою мотивів і потреб соціалізації; 

використовувати методи та технології формування компетентності з біології 

- використовувати відповідну термінологію з дисципліни в усній та письмовій 

формах та різні комунікаційні стилі (неофіційний, офіційний та науковий). 

3. Комунікація: Виявляти комунікативну стратегію, тактику та техніку взаємодії з 

усіма учасниками  освітнього процесу, організовувати їх спільну діяльність для 

підвищення педагогічної майстерності. 

4. Автономність та відповідальність: Формувати відповідальність за внесок до 

професійних знань і практики та оцінювання результатів діяльності колег-

учителів базової школи; управління освітньо-виховним процесам, що 

потребують нових стратегічних підходів.  

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 

Назви змістових модулів / 

тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 
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(заочна форма навчання) 
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Пріоритетність використання тенденцій компетентнісного підходу у повноцінному розвитку 

сучасної вітчизняної шкільної біологічної освіти 
1. Узагальнена характеристика 

витоків та основних 
 2 2   6      9 



концептів компетентнісного 

підходу. 

2. Оновлення змісту курсу 

біології на засадах 

компетентнісної парадигми 

освіти. 

 2 2   6      9 

3. Ключові компетенції 

вчителя природничих наук 

основної школи. 

 2 2   6      9 

4. Професійно-кваліфікаційні 

та особистісні вимоги до 

вчителя природничих наук 

на засадах компетентнісного 

підходу. 

 2 2   6      9 

5. Особистісно-професійне 

призначення фахівця 

природничих наук  закладу 

загальної середньої освіти як 

соціальної інституції. 

 2 2   6      9 

6. Компетентність з біології – 

наскрізна особистісно-

професійна якість 

компетентного фахівця 

природничих наук 

 2 2   6      9 

Біологічна компетентність учителя природничих наук – запорука його успішної професійної 

діяльності 

7. Компетентність з біології 

майбутнього фахівця: 

своєрідність змісту та 

структурно компонентного 

складу. 

 2 2   6      9 

8. Компетентноздатний 

фахівець природничих наук: 

критерії, показники й рівні 

сформованості 

компетентності з біології. 

 2 2   6      9 

9. Педагогічні умови 

формування компетентності 

з біології майбутнього 

вчителя природничих наук. 

 2 2   6      9 

10. Компетентність вчителя в 

організації та забезпеченні 

процесу навчання біології: 

метапредметний і 

предметний зміст уроку. 

 2 2   6      9 

11. Компетентність з біології 

фахівця в контексті НУШ. 
 2 2   6      9 

12. Становлення біологічно-

компетентного фахівця 

природничих наук: ресурси 

самоосвітньої діяльності 

 2 2   6      9 

 Проміжний модульний      4      4 



контроль 

 Разом: 48 24 24 - - 72    - - 108 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Узагальнена характеристика витоків та основних концептів 

компетентнісного підходу 

Компетентнісно орієнтоване навчання біології: теоретичні основи. 

Порівняльна  ефективність  компетентнісної  освітніх  парадигм.  Науковий  

статус  понять  «компетенція»,  «компетентність»,  «ключова  компетентність». 

Сучасні класифікації  загальних  компетентностей. 

Компетентність  як  сплав  оволодіння  компетенцію,  особистісного  

ставлення  до  неї  та предметної діяльності, досвіду особистості. 

 

Тема 2. Оновлення змісту курсу біології на засадах компетентнісної 

парадигми освіти 
Виклики Нової української школи і відгуки в методиці навчання біології.  

Зміст шкільної біологічної освіти в контексті реалізації особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, компетентнісного підходів. 

Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної освіти в українському 

хронотопі. 

 

Тема 3. Ключові компетенції вчителя природничих наук основної 

школи 
Методологічні основи проблеми розвитку ключових компетенцій вчителів 

природничих наук.  

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду розвитку ключових 

компетенцій вчителів природничих дисциплін. Ключові компетентості 

майбутніх учителів природничих дисциплін у фаховій підготовці. 

 

Тема 4. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя 

природничих наук на засадах компетентнісного підходу 

Професійно обумовлені вимоги до особистості педагога. Професійно-

кваліфікаційна характеристика учителя природничих дисциплін на основі 

компетентнісного підходу. Професійна компетентність учителя природничих 

наук. Компетентності  діагностична,  професійно-соціальної  взаємодії, 

методична,  творча,  предметна,  комунікативна,  інструментальна,  операційна, 

рефлексивна. Рівні  професійної  компетентності  викладача. Викладач-

фасилітатор. 

 

Тема 5. Особистісно-професійне призначення фахівця природничих 

наук  закладу загальної середньої освіти як соціальної інституції 
Ґенеза поняття феномену проектування професійної діяльності як 

пріоритетне завдання вчителя природничих наук. Особливості професійно-

педагогічної діяльності вчителя природничих наук як методологічної основи 

розвитку компетентності з біології. 



Соціальна спрямованість діяльності фахівця природничих наук. Основні 

тренди в освіті. Професійний розвиток сучасного вчителя природничих наук: 

сучасні тренди. Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії професійного 

розвитку. Професійні деформації фахівця: шляхи попередження та подолання. 

 

Тема 6. Компетентність з біології – наскрізна особистісно-професійна 

якість компетентного фахівця природничих наук 
Нові бачення у контексті вивчення біології в системі НУШ: перспективи 

майбутнього. Компетентність з біології вчителя природничих наук: погляд 

крізь призму сталого розвитку. Компетентність з біології як основа педагогічної 

творчості вчителя природничих наук. 

 

Тема 7. Компетентність з біології майбутнього фахівця: своєрідність 

змісту та структурно компонентного складу 

Компетентність з біології: її прояв у результатах природничої підготовки 

учнів основної школи. Ключові компоненти компетентність з біології вчителя 

природничих наук. Уміння та навички як складова компетентності з біології. 

Своєрідність змісту та структури  компетентність з біології вчителя 

природничих наук. 
 

Тема 8. Компетентноздатний фахівець природничих наук: критерії, 

показники й рівні сформованості компетентності з біології 

Компетентність з біології як фактор формування конкурентоспроможності 

фахівців природничих наук. 

Критерії визначення рівнів сформованості компетентності з біології 

вчителів природничих наук. 
 

Тема 9. Педагогічні умови формування компетентності з біології 

майбутнього вчителя природничих наук 
Педагогічні умови формування компетентності з біології фахівців 

природничих наук. Концептуальні засади формування компетентності з біології 

фахівців природничих наук в інноваційному середовищі.  

 

Тема 10. Компетентність вчителя в організації та забезпеченні процесу 

навчання біології: метапредметний і предметний зміст уроку 

Компетентність з біології фахівця природничих наук в контексті сучасного 

освітнього простору. Інтеграція як світоглядна парадигма природничої освіти. 

Організація освітнього процесу з біології на засадах компетентнісного 

навчання. Формування компетентності з біології на основі міжпредметних 

зв’язків. 

 

Тема 11. Компетентність з біології фахівця в контексті НУШ 

Нова освіта та компетентнісний підхід. Формування понять як важливий 

аспект компетентності з біології фахівця природничих наук у контексті 

компетентнісного підходу до навчання. Інноваційна діяльність фахівця 



природничих наук в умовах НУШ. Нові бачення у контексті вивчення біології в 

системі НУШ: перспективи майбутнього. Перспективи професійного розвитку 

педагога нової української школи в умовах запровадження STEM-освіти. 

 

Тема: 12. Становлення біологічно-компетентного фахівця природничих 

наук: ресурси самоосвітньої діяльності 
Професійне становлення фахівця: етапи, напрями. Самоосвітня діяльність 

як складова професійного становлення педагога. Самоосвіта педагога як ресурс 

підвищення його компетентності з біології. Професійний саморозвиток 

вчителів природничих наук в освітньому Інтернет-просторі. 

 

5.2. Тематика семінарських занять 
ТЕМА 1. Узагальнена характеристика витоків та основних концептів 

компетентнісного підходу. 

ТЕМА 2. Оновлення змісту курсу біології на засадах компетентнісної 

парадигми освіти. 
ТЕМА 3. Ключові компетенції вчителя природничих наук основної школи. 
ТЕМА 4. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя. 

природничих наук на засадах компетентнісного підходу. 

ТЕМА 5. Особистісно-професійне призначення фахівця природничих наук  

закладу загальної середньої освіти як соціальної інституції. 

ТЕМА 6. Компетентність з біології – наскрізна особистісно-професійна якість 

компетентного фахівця природничих наук. 

Тема 7. Компетентність з біології майбутнього фахівця: своєрідність змісту та 

структурно компонентного складу. 

ТЕМА 8. Компетентноздатний фахівець природничих наук: критерії, показники 

й рівні сформованості компетентності з біології 

ТЕМА 9.  Педагогічні умови формування компетентності з біології 

майбутнього вчителя природничих наук. 

ТЕМА 10. Компетентність вчителя в організації та забезпеченні процесу 

навчання біології: метапредметний і предметний зміст уроку. 

ТЕМА 11. Компетентність з біології фахівця в контексті НУШ. 

ТЕМА 12. Становлення біологічно-компетентного фахівця природничих наук: 

ресурси самоосвітньої діяльності. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 
№ з/п Вид роботи К-ть годин Форми звітності 

денна заочна 

1 Опрацювання лекційного матеріалу 5 20 опорний конспект 

2 Підготовка до семінарських занять 20 20 конспект, усна доповідь 

3 Підготовка до проміжного контролю 4 4 тестові завдання на 

платформі MOODL 
4 Виконання ІНДЗ 25 25 презентація ІНДЗ 

5 Проходження онлайн-курсів на 

освітніх платформах ( Prometheus, 

Всеосвіта) 

18 18 сертифікат 

https://prometheus.org.ua/
https://prometheus.org.ua/


Всього: 72 108  

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на семінарських 

заняттях, виконання завдань самостійної роботи, захист ІНДЗ. 

6.2. Форми проміжного контролю: виконання модульної  контрольної 

роботи. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

8.1. Основні джерела:  

1. Василенко Н. В. Компетентнісний підхід в освіті : реалізація теорії та 

практики / Н. В. Василенко. – Х. : Вид. група «Основа», 2017. – 128 с. – Вип. 

9 (176). 

2. Гурняк І.А. Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі 

навчання хімії. – Суми:, СумДПУ ім. А.С.Макаренка 2008. – 80 с. 

3. Дубасенюк О.А. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: 

монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. 

Франка, 2011. – 412 с. 

4. Інтегративний та компетентнісний підхід до викладання предметів. 

Методичний альманах / За ред. Плясецької С.О. – Таврійськ: ЗОШ №5, - 

2017. – 109 с. 

5. Компетентність саморозвитку фахівця: педагогічні засади формування у 

вищій школі. – Ізмаїл: ІДГУ, 2007. – 236 с. 

6. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: 

теорія та практика : монографія / [Н. М. Авшенюк, Т. М. Десятов, Л. М. 

Дяченко, Н. О. Постригач, Л. П. Пуховська, О. В. Сулима]. — Кіровоград : 

Імекс-ЛТД, 2014. — 280 с. 

7. Новий учитель. Перепідготовка / А. Бугайчук; упоряд. Бугайчук А. – К.: 

Вид. група «Шкільний світ», 2018. – 88 с. 

8. Формування загально педагогічної компетентності майбутніх учителів: 

монографія / Акімова О.В., Галузяк В.М. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 

2016. – 200 с. 

8.2. Допоміжні джерела: 

1. Бібік Н.М. Переваги і ризики запровадження компетентнісного підходу в 

шкільній освіті / Н.М. Бібік // Український педагогічний журнал. – 2015. – 

№1. – С. 47-59. 

2. Гриньова М.В. Компетентнісний підхід у професійній підготовці / 

Електронний посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка. 

3. Зеер Э.Ф Компетентностный подход к образованию [Электронный ресурс] / 

Э.Ф.Зеер. – Режим доступа: http://www.urorao.ru/konf2005.php. 

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний 

ред. В. Г. Кремень. К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 

4. Корносенко О. К. Шляхи модернізації професійної підготовки майбутніх 

учителів у контексті компетентнісного підходу / О. К. Корносенко, П.В. 



Хоменко // Імідж сучасного педагога. – 

2008. – № 5-6. – С. 46-49. 

5. Ковальчук В. А. Освітньо-виховні системи закладів 

середньої освіти: навчально-методичний посібник. – 

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – 120 с. 

6. Кремінь В.Г. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. 

– К: пед. думка, 2008. – 424 с. 

7. Кушніренко Н.М., Шейко В.М. Організація та методика 

науководослідницької діяльності. 5-е вид. – К: Знання, 2016. – 307 с. 

8. Москалюк Н.В. Педагогічні умови формування 

дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у 

процесі вивчення біологічних дисциплін. Фізикоматематична освіта: 

науковий журнал. 2017. Вип. 3(13). 

С. 111-115. 

9. Навчання біології учнів основної школи / Матяш Н.Ю., Коршевнюк 

Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г.: методичний посібник /. – К.: КОНВІ 

ПРІНТ, 2019. – 208 с. 

10. Ткаченко І.А. Актуальність природничо-наукових дисциплін у 

інтеграційному розрізі компетентнісної парадигми освіти / Ткаченко І.А., 

Краснобокий Ю.М. // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського 

державного університету. Серія педагогічна / [редкол.: П.С.  НАУКОВI 

ЗАПИСКИ Серія: Проблеми методики фізико-математичної Випуск 5 і 

технологічної освіти 174 Атаманчук (голова, наук. ред.) та ін.]. – Камянець-

Подільський: Камянець-Подільський національний університет імені Івана 

Огієнка, 2013. – Вип. 19: Інноваційні технології управління якістю 

підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. – С. 57– 60. 

11. Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у 

процесі навчання фізики: методичний посібник / Л. В. Непорожня. – К.: 

ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 204 с. 

12. Нова Українська школа. Концептуальні засади реформування середньої 

школи / Упоряд. Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., 

Ковтунець В., Макаренко О., Малахова О., Нанаєва Т., Усатенко Г., Хобзей 

П., Шиян Р. – http://mon.gov.ua, 2016. – 35 с. 

 

8.3. Інтернет-ресурси:  

http://www.biology.org.ua Висвітлення сучасного стану біологічної науки та 

освіти в Україні. 

http://bio.1september.ru Електронна версія газети «Біологія». 

 

http://www.biology.org.ua/
http://bio.1september.ru/

