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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: 2-4 

- - 

Семестр: 3-8 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: організаційні основи 

педагогічної діяльності вчителя біології в умовах Нової української школи;  

Метою вивчення дисципліни є: підготовка майбутніх учителів до 

організації освітньо-виховної діяльності з біології відповідно до Концепції 

Нової української школи, законодавчо-нормативних документів і педагогічних 

інновацій спрямованих на підвищення ефективності їх професійної  діяльності.  

Передумови для вивчення дисципліни: «Вступ до спеціальності з основами 

наукових досліджень», «Педагогіка»;  

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

1. Знання: 

- специфіку предмета, завдання біології в системі загальної середньої освіти; 
- систему професійно важливих якостей сучасного вчителя біології; 
- структури освіти в Україні;  

- принципи організації та управління біологічного компоненту загальної 

середньої освіти в Україні;  

- основи керівництва освітньо-виховним процесом в базовій школі;  

- форми і методи контролю в освітніх закладах;  

2. Вміння:  

- визначати пріоритетні напрямки розвитку біологічної освіти в системі загальної 

освіти в Україні;  

- складати перспективний план функціонування базової школи;  

- здійснювати контроль за функціями освітнього закладу; 

- організовувати і спрямовувати науково-методичну роботу вчителя біології в 

базовій школі. 



Комунікація: Виявляти комунікативну стратегію, тактику та техніку 

взаємодії з усіма учасниками  освітнього процесу, організовувати їх спільну 

діяльність для підвищення педагогічної майстерності. 

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) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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Теоретичні засади генезису шкільної біологічної освіти в Україні 
1. Детермінанти розвитку 

змісту шкільної біологічної 

освіти в українському 

хронотопі. 

 2 2   6      9 

2. Біологічна освіта в умовах 

Нової української школи: 

стан та перспективи 

розвитку. 

 2 2   6  2    9 

3. Особистість сучасного 

вчителя біології в Новій 

українській школі 

 2 2   6   2   9 

Організаційні засади професійної діяльності вчителя біології  
в умовах Нової української школи 

4. Теоретичні засади 

управління загальною 

освітою України. 

 2 2   6      9 

5. Особливості 

внутрішкільного контролю. 

 2 2   6      9 

6. Документальний супровід 

освітньо-виховного процесу 

з біології в школі. 

 2 2   6  2    9 

7. Роль вчителя біології у 

вихованні учнів в умовах 

Нової української школи. 

 2 2   6      9 

8. Інноваційна організація 

методичної роботи вчителя 

біології в Новій українській 

школі. 

 2 2   6   2   9 

9. Атестація (сертифікація) 

вчителів. 
 2 2   6      9 

10. Впровадження 

дистанційного навчання 
 2 2   6      9 

https://drive.google.com/file/d/1FvGUPwSF2nIwh2-7cCr2bWNKTkDlZL9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvGUPwSF2nIwh2-7cCr2bWNKTkDlZL9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvGUPwSF2nIwh2-7cCr2bWNKTkDlZL9i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FvGUPwSF2nIwh2-7cCr2bWNKTkDlZL9i/view?usp=sharing


біології в школі. 

11. Професійна мобільність 

вчителя біології як один із 

шляхів його успішної 

професійної реалізації. 

 2 2   6  2    9 

12. Інноваційний вимір 

реалізації природничої 

освіти. 

 2 2   6   2   9 

 Проміжний контроль      4      4 

Разом: 48 24 24 - - 72  6 6 - - 108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної освіти в 

українському хронотопі 

Тенденції розвитку шкільної біологічної освіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах Україні. Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін в загальноосвітньому закладі. Новації стандарту базової освіти: 

природнича галузь. Концепція реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «НУШ» на період 2029 р. 
 

Тема 2. Біологічна освіта в умовах Нової української школи:  

стан та перспективи розвитку  
Практична реалізація Концепції Нової української школи в контексті 

реформування природничої освіти, перспективи розвитку. Реалізація задач 

нової української школи під час викладання біології. Сучасні тренди в 

біологічній освіті Нової української школи. Місце біології в інтеграції 

природничих дисциплін у світлі компетентнісної парадигми освіти. 
 

Тема 3. Особистість сучасного вчителя біології в Новій українській 

школі 

Нові соціально-професійні ролі і завдання вчителя біології базової школи в 

контексті концепції Нової української школи. Особистісно-професійний 

розвиток учителя Нової української школи в контексті антропологізації освіти. 

Компетентнісний підхід до формування сприятливого соціально-

психологічного клімату освітнього середовища. Професійні компетентності 

сучасного вчителя біології. 
 

Тема 4. Теоретичні засади управління загальною освітою України 

Державне управління системою загальної середньої освіти. Адаптація 

європейських принципів управління загальною середньою освітою в Україні. 

Органи освіти в Україні. Принципи побудови системи освіти в Україні. 

Характеристика основних типів навчальних закладів системи освіти. 

Особливості діяльності різних ланок структури управління освітою. 

 



Тема 5. Особливості внутрішкільного контролю 
Планування роботи в школі (вчителів, класних керівників, директора). 

Річний план роботи школи.  Особливості внутрішкільного контролю у школі. 

Форми, види, методи внутрішньошкільного контролю. Критерії оцінювання 

управлінської діяльності. Організація контролю за якістю знань, умінь, 

навичок. Рада загальноосвітнього закладу, її повноваження. 

 

Тема 6. Документальний супровід освітньо-виховного процесу з 

біології в школі  

Державний стандарт біологічної освіти й навчальні плани. Шкільна 

документація вчителя та її перевірка. Вимоги до ведення класного журналу. 

Про проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності. Обсяг і характер 

домашніх завдань. Вимоги до письмових робіт і зошитів. Навчальна практика і 

екскурсії. Вимоги до календарних планів. Вимоги до поурочних планів. 

Використання навчально-методичної літератури. Вимоги до шкільної 

продукції. 

 

Тема 7. Роль вчителя біології у вихованні учнів в умовах Нової 

української школи 

Учитель як носій цінностей виховання в сучасному закладі загальної 

середньої освіти. Концепція виховання гуманістичних цінностей учнів 

загальноосвітньої школи. Особливості виховання і педагогічної підтримки 

учнів у базовій школі. 

 

Тема 8. Інноваційна організація методичної роботи вчителя біології в 

Новій українській школі 
Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки 

вчителя. Основні форми методичної роботи в школі. Методичний супровід 

самоосвітньої діяльності педагога в умовах інформаційно-технологічного 

суспільства. Робота з обдарованими дітьми. Педагогічний всеобуч батьків – 

одна із домінуючих форм роботи класного керівника з батьками учнів. 
 

Тема 9. Атестація (сертифікація) вчителів 
Порядок атестації педагогічних працівників. Порядок позачергової 

атестації вчителів. Сертифікація вчителів. Підвищення кваліфікації. Нові 

можливості для вчителів. 

 

 Тема 10. Впровадження дистанційного навчання біології в школі 

Організація освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного 

навчання. Сервіси дистанційного навчання для вчителів. План роботи вчителя 

біології під в умовах дистанційного навчання. Використання технології 

змішаного навчання на уроках біології. 
 

Тема 11. Професійна мобільність вчителя біології як один із шляхів 

його успішної професійної реалізації 

https://wiki.legalaid.gov.ua/index.php/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://porady.org.ua/poryadok-pozachergovoi-atestacii-vchiteliv
https://porady.org.ua/poryadok-pozachergovoi-atestacii-vchiteliv
https://porady.org.ua/poryadok-pozachergovoi-atestacii-vchiteliv
https://porady.org.ua/poryadok-pozachergovoi-atestacii-vchiteliv
https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv
https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-vchiteliv
https://osnova.d-academy.com.ua/course/vykorystannya-tehnologiyi-zmishanogo-navchannya-na-urokah-biologiyi-2/
https://osnova.d-academy.com.ua/course/vykorystannya-tehnologiyi-zmishanogo-navchannya-na-urokah-biologiyi-2/
https://osnova.d-academy.com.ua/course/vykorystannya-tehnologiyi-zmishanogo-navchannya-na-urokah-biologiyi-2/
https://osnova.d-academy.com.ua/course/vykorystannya-tehnologiyi-zmishanogo-navchannya-na-urokah-biologiyi-2/
https://osnova.d-academy.com.ua/course/vykorystannya-tehnologiyi-zmishanogo-navchannya-na-urokah-biologiyi-2/


Педагогічна мобільність у добу змін та трансформацій. Мобільність 

педагога як шлях реалізації положень Нової Концепції педагогічної освіти.  

Професійна мобільність у педагогічному вимірі. Від мобільного вчителя до 

мобільного учня. Роль професійної мобільності вчителя для підвищення якості 

освітньо-виховного процесу на уроках біології. 
 

Тема 12. Інноваційний вимір реалізації природничої освіти. 

Інновації в освіті та впровадження їх у школі. Види інновацій в освіті та їх 

класифікація. Концепція інноваційного розвитку закладу загальної освіти. 

5.2. Тематика семінарських занять 
Тема 1. Історичний вимір шкільної біологічної освіти як простору 

соціалізації особистості. 

Тема 2. Реалізація компетентнісного підходу до вивчення біології в 

контексті ідей Нової української школи. 

Тема 3.  Нові ролі вчителя біології в контексті Нової української школи. 

Тема 4. Управління закладами освіти в контексті законодавчих змін. 

Тема 5. Особливості системи контролю за освітньо-виховним процесом у 

сучасному загальноосвітньому закладі освіти. 

Тема 6. Документальний супровід забезпечення освітньо-виховного 

процесу з біології в школі. 

Тема 7. Виховний потенціал природничих дисциплін. 

Тема 8. Інноваційна організація методичної роботи вчителя біології в 

Новій українській школі. 

Тема 9. Атестація педагогічних працівників: виклики сьогодення та 

перспективи змін. 

Тема 10. Практики та підходи до дистанційного навчання. 

Тема 11. Мобільність педагога як шлях реалізації положень Нової 

концепції педагогічної освіти. 

Тема 12. Інновації як основа змін освітньої практики. 
 

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 

Всього: 72 108  

 

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


Підготовка індивідуального науково-дослідного завдання 

Написати та оформити згідно з вимогами до написання курсових робіт 

титульний аркуш, зміст, вступ, висновки та список літератури (мінімум 15 

найменувань) до теми за вибором: 

1. Педагогіка партнерства як пріоритетний напрям діяльності вчителя 

природничих наук в Новій українській школі. 

2. Реалізація Концепції Нової української школи в системі шкільної 

природничої освіти. 

3. Роль вчителя природничих наук у вихованні учнів в умовах Нової 

української школи. 

4. Сучасні вектори виховного процесу Нової української школи. 

5. Інноваційна організація методичної роботи в Новій українській школі. 

6. Навчально-методичне забезпечення шкільного курсу «Біологія», «Біологія і 

екологія». 

7. «Професійне згорання» вчителя, або відношення до свого здоров’я вчителів, 

робота на виснаження. 

8. Створення особистого бренду вчителя природничих наук як шлях до 

успішної професійної самореалізації. 

9. Роль вчителя природничих наук в Новій українській школі. 

10. Філософія фінської освіти в площині реформування вітчизняної шкільної 

природничої освіти. 

 

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. 

6.4 Засоби діагностики результатів навчання: подані в силабусі навчальної 

дисципліни. 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни. 
 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор),  

онлайн-платформа MOODL. 
 

 

 

 

 

 



8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ  

8.1. Основні джерела:  

1. Виховання в процесі нвчання природничих дисциплін. 

Навчальнометодичний посібник для студентів та вчителів/Укладачі 

гуріненко Н.О., Кожевнікова Т.Є. – Полтава, 2012. – 120 с. 

2. ЗАКОН УКРАЇНИ від 19.12.2017 № 2249-VIII «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України» / http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-

nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-2018/  

3. Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих технічних 

навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х.Ш.; наук. ред. 

Арістова А.В.; упорядн. словника Волобуєва С.В.]. – К. : НТУ, 2017. – 172 с. 

4. Ковальчук В.А. Освітньо-виховні системи закладів середньої освіти: 

навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2018. – 120 с. 
5. Коробченко А. А. К68 Історія шкільної природничої освіти в Україні (друга 

половина ХІХ – початок ХХ ст.): навчальний посібник / А. А. Коробченко. – 

Мелітополь : ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2014. – 309 с. 
6. 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. 

7. Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н. М. – 

К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 

8. Мариновська О.Я. Педагогічна інноватика. Менеджмент інновацій: навч.-

метод. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ. 2019. 504 с.  
9. Організація середовища дистанційного навчання в середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах: посібник/автори: Богачков Ю.М., 

Биков В.Ю., Пінчук О.П., Манако А.Ф., Вольневич О.І., Царенко В.О., 

Ухань П.С., Мушка І.В. / Наук. ред. Ю.М. Богачков – К.: Педагогічна думка, 

2012. – 160 с.: іл. 
10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р  "Про 

схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року 

/http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-

2018/  

11. Школознавство: методичні вказівки для організації та 

проведення практичних занять / автор-упорядник О.І. Кіліченко. – Івано-

Франківськ, 2012. – 44 с. 
 

8.2. Допоміжні джерела: 

1. Маслікова І.В. Авторські навчальні програми як об’єкт і предмет дослідної 

діяльності вчителя біології [Текст] / І.В. Маслікова. – Харків: Видавнича 

група «Основа», 2008. – 125 с. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 11 

(71)). 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMC5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjI0OS0xOQ==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMC5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjI0OS0xOQ==/
http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-2018/
http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-2018/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy5rbXUuZ292LnVhL2NvbnRyb2wvdWsvY2FyZG5wZD9kb2NpZD0yNDk2MTM5MzQ=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy5rbXUuZ292LnVhL2NvbnRyb2wvdWsvY2FyZG5wZD9kb2NpZD0yNDk2MTM5MzQ=/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3d3dy5rbXUuZ292LnVhL2NvbnRyb2wvdWsvY2FyZG5wZD9kb2NpZD0yNDk2MTM5MzQ=/
http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-2018/
http://kyrylivka.osv.org.ua/koncepciya-nova-ukrainska-shkola-17-07-43-18-09-2018/


2. Нові педагогічні технології для вчителів біології. Випуск 2 [Текст] / укладач 

К.М. Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2010. – 158 с.: іл., 

табл. – (Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 11 (95)). 

3. Інформаційні технології на уроках біології [Текст] / уклад. К.М. 

Задорожний. – Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 127 с. – 

(Бібліотека журналу «Біологія». Вип. 8 (80)). 

4. Онишків З.М. Основи школознавства: Навчальний посібник для студентів 

педагогічних вузів. – 3 видання доповнене та перероблене. – Тернопіль: 

Навчальна книга Богдан, 2003. – 176 с. 

5. Семенюк Т.В. Розділ “Школознавство” // Технології 

професійнопедагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний 

посібник / За заг.ред. О.А.Дубасенюк. – Житомир: Житомир.держ.пед.ун-

тет, 2001. – С. 141-184. 

 

8.3. Інтернет-ресурси:  
1. www.students.net.ua – український освітній портал для студентства  

2. www.school.edu-ua.net – освітній сайт, який представляє в Інтернеті 

українські навчальні програми, підручники, довідники, методичні посібники  

3. www.education.gov.ua – сайт Міністерства освіти і науки.  

http://www.students.net.ua/
http://www.school.edu-ua.net/
http://www.education.gov.ua/

