
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

«ОСНОВИ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ФАХІВЦІВ ПРИРОДНИЧИХ НАУК» 

освітній ступінь    бакалавр 

галузь знань    01 Освіта/Педагогіка 

спеціальність    014 Середня освіта 

предметна спеціальність   014.05 Біологія та здоров’я людини 

      014.15 Природничі науки 

освітня програма   Середня освіта: біологія та здоров’я людини 

      Середня освітня: природничі науки 

тип дисципліни    вибіркова 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова     Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь: бакалавр   

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 014.05 Біологія та здоров’я людини 

         014.15 Природничі науки 

Освітня програма: всі освітні програми 

Рік навчання: ІІ-ІV     Семестр: ІІІ-VІІІ 

Кількість кредитів (годин): 4 (всього: 120 год.; лекції 26 год.; практичні 22 

год.; самостійна робота 72 год.) 

заочна форма навчання: 4 (всього: 120 год.; лекції 6 год.; практичні 6 год.; 

самостійна робота 108 год.) 

 

Мова викладання: українська  

Посилання на курс в онлайн-платформі Moodle: http://moodle.idgu.edu.ua  

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Граматик Н.В. 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: к.п.н., доцент 

Кафедра: фізичної культури, біології та основ здоров’я 

http://moodle.idgu.edu.ua/


Робочій e-mail: gramatiknadea@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.30-16.00 

3. Опис та мета дисципліни 

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.  
4. 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; 
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- 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.  

 

5. Структура дисципліни 
Змістовий модуль І. 

Пріоритетність використання тенденцій компетентнісного підходу у повноцінному 

розвитку сучасної вітчизняної шкільної біологічної освіти 

 

Тема 1. Узагальнена характеристика витоків  

та основних концептів компетентнісного підходу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Компетентнісно орієнтоване навчання біології: 

теоретичні основи.  

 Порівняльна  ефективність  компетентнісної  

освітньої  парадигми.   

 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. 

 Бугайчук А. Новий учитель. Перепідготовка – 

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

 Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи / за 

заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С, 2004. – 112 

с. 

 Назаренко В.С. Професійний успіх педагога 

як соціально-педагогічна проблема: науково-

методичний посібник. Ч.1 / В.С. Назаренко, 

Л.М. Назаренко, С.Ф. Одайник. – Х.: 

Видавнича група «Основа», 2015. – 96 с.  

Семінарське заняття (2 год.) 

1. Порівняльна  ефективність  компетентнісної  та 

традиційної освітніх  парадигм: 

 Визначення традиційного підходу у навчанні та 

його позитивні сторони 
 Недоліки традиційного підходу у навчанні 
 Передумови виникнення компетентнісного 

підходу у навчанні 
 Характеристика компетентнісного підходу 
2. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в 

українській освіті. 

 Бондар С. Компетентність особистості 

інтегрований компонент навчальних 

досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в 

школі. – 2003. – № 2. – С. 8-9. 

 Паращенко Л.І. Технологія формування 

ключових компетентностей у 

старшокласників: практичні підходи // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи: 

Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. 

О.В.Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 

 Формування компетентного вчителя: 



3. Сутність і зміст понять  «компетентність» і 

«компетенція» педагога в умовах оновлення змісту 

освіти та вимог ринку праці. 

теоретичні аспекти та перспективи реалізації: 

колективна монографія / О.Д. Балдинюк, 

Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. 

О.О.Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 

2012. – 237 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте характеристику сучасним освітнім 

парадигмам: 

- особистісно-орієнтована парадигма освіти; 

- технологічна парадигма освіти; 

- гуманістична парадигма освіти; 

- інтегративна парадигма освіти; 

- пріоритети розвитку Нової української школи в  

умовах критично креативної парадигми освіти. 

2. Проаналізуйте поняття «компетентність» і 

«компетенція» в шкільній біологічній освіті. 

3. Визначте складові, які детермінують педагогічну 

компетентність майбутнього вчителя природничих 

наук. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Крисоватий А. Основні парадигми освіти та 

їх сутнісна характеристика. Психологія і 

суспільство. 2015. № 1. С. 114-116. 

 Кравченко В.М. Проблема сутності 

парадигмального підходу до модернізації 

педагогічної освіти. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. 2013. Вип. 32. С. 

271-278. Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto2013339 

 Легкобит Л.М. Методичний супровід 

формування та розвитку компетентності 

педагога шляхом самоосвіти: навчальний 

посібник. – Сарни, 2017. – 38 с. 

 

Тема 2. Оновлення змісту курсу біології на засадах компетентнісної парадигми освіти 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 Василенко Н.В. Компетентнісний підхід в 

освіті: реалізація теорії та практики / Н.В. 

Василенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2017. 

– 128 с. 

 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. 

Зязюн, Я.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос; за 

ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 

422 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Нові бачення у контексті вивчення біології в 

системі НУШ: перспективи майбутнього. 

 Компонентний підхід до визначення змісту 

шкільної біологічної освіти. 

 Роль учителя біології у реалізації 

компетентнісного підходу в НУШ. 

 Сутність професійної компетентності 

майбутнього вчителя біології як результату 

фахової підготовки. 

 Барна Л.С. Підготовка вчителів біології: 

компетентнісний підхід. Професійні 

компетенції та компетентності вчителя: 

матеріали регіонального науково-

практичного семінару. Тернопіль. 2006. – С. 

147–152. 
 Концепція Нової Української школи 

[Електронний ресурс] Міністерство освіти і 

наукиУкраїни:http://mon.gov.ua/202016/12/05/

konczepcziya.pdf   
 Формування загально педагогічної 

компетентності майбутніх учителів: 

монографія/ Акімова О.В., Галузяк В.М. – 

Вінниця: ТОВ «Нілан - ЛТД», 2016. – 200 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Компетентнісний підхід – одна з провідних 

 Навчання біології учнів основної школи / 

Матяш Н.Ю., Коршевнюк Т.В., Рибалко 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto2013339
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html
http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf
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ключових тенденцій розвитку вітчизняної шкільної 

біологічної освіти. 
2.Наскрізні змістові лінії в навчанні біології як один 

із чинників формування в учнів предметної 

і ключових компетентностей. Проаналізуйте зміст 

наскрізних змістових ліній: 

- «Громадянська відповідальність»; 

- «Екологічна безпека і сталий розвиток»; 
- «Здоров’я і безпека»; 

- «Підприємливість і фінансова грамотність». 

3. Система завдань у підручниках з біології як засіб 

формування учнів біологічної компетентності. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

Л.М., Козленко О.Г.: методичний посібник. – 

К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с. 

 Матяш Н.Ю.  Предметна біологічна 

компетентність: її прояв у результатах 

загальноосвітньої підготовки учнів основної 

школи / Н.Ю. Матяш // Наукові записки 

Тернопільського національного 

педагогічного у-ту імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – №3. С. 

116-121. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUped2016320 

 Коршевнюк Т. Зміст шкільної біологічної 

освіти в контексті біологічної науки. Біологія 

і хімія в рідній школі. 2015. № 1. С. 38-42. 

 

Тема 3. Ключові компетенції вчителя природничих наук основної школи 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Методологічні основи проблеми розвитку 

ключових компетенцій вчителів природничих 

наук.  

 Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду 

розвитку ключових компетенцій вчителів 

природничих дисциплін.  

 Ключові компетентності майбутніх учителів 

природничих дисциплін у системі фахової 

підготовки. 

 Адольф В.А. Профессиональная 

компетентность современного учителя: 

монографія. – Красноярск: КрГУ, 1998. – 286с. 
 Сергієнко Н. Ф. Професійна компетентність 

сучасного вчителя [Електронний ресурс] / 

Н.Ф. Сергієнко. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/ejournals/ttmuo/20115/24.pdf  
 Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований 

підхід до навчання: науково- популярна 

література / І.В. Родигіна; ред. В.В. Григораш. 

– Х.: Основа, 2005. - 94 с. 

 Віаніс-Трофименко К.Б. Підвищення 

професійної компетентності педагога: [навч.-

метод. вид.] / К.Б. Віаніс-Трофименко, Г.В. 

Лісовенко. – Х.: Основа, 2007. – 176 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Педагогічна компетентність учителя; 

 Професійно-педагогічні компетенції у структурі 

готовності педагога до навчання біології учнів 

основної школи.   

 Основні компоненти педагогічної компетентності 

вчителя природничих наук. 

 Підвищення професійної компетентності педагога 

– запорука підвищення якості освіти. 

 Гриньова В.М. Про співвідношення понять 

«професіоналізм», «професійна культура», 

«професійна компетентність», «професійна 

підготовка» Режим доступу: 

http://oaji.net/articles/2014/1054-415092336.pdf 

 Гузій Н. Педагогічний професіоналізм: 

історико-методологічні та теоретичні 

аспекти: монографія / Н. Гузій. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с. 
 Елькін М. В. Формування професійної 

компетентності вчителя / М.В. Елькін. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2013.  – 111 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте базові компетентності вчителя 

природничих наук та обґрунтуйте їх сутність та 

значення в життєвому успіху особистості. 

2. Зазначте підходи до класифікацій 

 Авксентьева О.А. Особенности организации 

процесса обучения студентов-биологов по 

курсу «Анатомия растений» в системе 

дистанционного образования / О.А. 

Авксентьева, Ю.Ю. Юхно // Проблеми 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%20%D0%9D$
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUped2016320
http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ttmuo/20115/24.pdf
http://oaji.net/articles/2014/1054-415092336.pdf


компетентностей особистості як результату освіти. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

сучасної освіти  зб. наук.-метод. Пр..: в 2 ч. 

Ч.2. – Харків, 2014. – Вип. 5. –  С.86–93. 

 Тимчасовий стандарт вищої освіти україни. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Предметна спеціальність 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоровʼя людини). –Режим 

доступу:https://www.univer.kharkov.ua/proekt/

b-tsvo-serosv.pdf     
 

 

Тема 4. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя природничих 

наук на засадах компетентнісного підходу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Кваліфікаційні вимоги до сучасного 

педагогічного працівника та шляхи його 

підготовки. 

 Професійно-кваліфікаційна 

характеристика вчителя природничих 

дисциплін на основі компетентнісного підходу.  

 Професійний портрет сучасного вчителя 

природничих наук/біології. 

 

 Арбузова Е. Н. Общая методика обучения 

биологии: курс лекций / Е. Н. Арбузова. – 

Омск: ОмГПУ, 2010. – 516 с. 
 Шапран Ю.П. Довгопола Л.І. Практичний 

аспект професійної підготовки вчителів 

біології: монографія. Переяслав: ФОП 

Домбровська Я.М., 2020. 198 с. 

 Професійна компетентність вчителя 

початкових класів: навчально-методичний 

посібник для вчителів / Автори-упоряд: В.Є. 

Берека, А.В. Галас. – Харків: Вид-во «Ранок», 

2018. – 496 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Зв'язок між професіограмою й професійною 

мобільністю. 

 Сутність і функції педагогічної діяльності 

вчителя природничих наук. 

 Нові педагогічні ролі вчителя природничих 

дисциплін в умовах НУШ. 

 Методична компетентність як мета і результат 

професійної підготовки вчителя природничих 

наук. 

 

 

 Васильєва В. Нові професійні ролі і завдання 

сучасного вчителя в контексті концепції 

Нової української школи: 

https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-

zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-

koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html 

 Лінчук А. Хто такий вчитель-коуч, вчитель-

тьютор і вчитель фасилітатор? 

https://anastasia-linchuk.com.ua/?p=898  

 Моделювання професійної підготовки 

фахівців в умовах євроінтеграційних 

процесів. Монографія / За ред. С.С. 

Вітвицької, доктора педагогічних наук, 

професора. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 

2019. – 304 с. 

 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи. 2017. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%

20serednya/nova-ukrainskashkola-

compressed.pdf 

 Павлюк І.В. Особистість сучасного вчителя в 

новій школі: 

http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/admi

nistration/41904/ 

Завдання для самостійної роботи:  Завалевський Ю. Формування 

https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-tsvo-serosv.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-tsvo-serosv.pdf
https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/


1. Складіть зразок атестаційної характеристики про 

роботу вчителя природничих наук (біології) у між 

атестаційний період. 

2. Використовуючи знання з курсу «Вступ до 

спеціальності» випишіть професійно зумовлені 

вимоги до особистості вчителя природничих наук. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

конкурентоспроможного фахівця – одне з 

головних завдань сучасного вищого 

навчального закладу / Ю. Завалевський // 

Вища школа. – 2015. – № 11-12. – С. 110-115. 

 

 

 

 

Тема 5. Особистісно-професійне призначення фахівця природничих наук  закладу 

загальної середньої освіти як соціальної інституції 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії 

професійного розвитку.  

 Кокун О.М. Психологія професійного 

становлення сучасного фахівця: Монографія. 

– К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2012. – 

200 с. 
 Кузьмінський А.І. Моделювання професійної 

діяльності майбутнього фахівця в умовах 

інтеграції України в європейський освітній 

простір: навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, К.М. 

Гнезділова. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. 

Б. Хмельницького, 2011. – 84 с. 
 Ніколаєску І.О. Практичні основи 

акмеологічного розвитку особистості в умовах 

освітньо-інформаційного простору: 

навчально-методичний посібник/ О.І. 

Ніколаєску. – Черкаси: ОІПОПП, 2012. – 54 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Сутність та етапи професійного становлення 

майбутнього вчителя природничих наук. 

 Загальні особливості діяльності та вимоги у 

професіях типу  «людина-людина» та чинників, 

які впливають на успішність їх професійного 

становлення. 

 Професійний розвиток сучасного вчителя 

природничих наук: сучасні тренди.  

 Професійні деформації фахівця: шляхи 

попередження та подолання. 

 Вітенко І.С. Основи психології. Основи 

педагогіки: навч.-метод. пос. / І.С. Вітенко, 

А.С. Борисюк, Т.І. Вітенко. – Чернівці: 

Книги-ХХІ, 2006. – 200 с. 

 Зубко А.М. Теоретико-методичні засади 

підвищення кваліфікації педагогів у системі 

післядипломної освіти: монографія / А.М. 

Зубко. – Херсон: РІПО, 2010. – 167 с. 

 Маркова А.К. Психологія праці вчителя/А.К. 

Маркова. – М.: Просвітництво, 1993. – 192 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

 Визначте сучасні освітні тренди у навчанні 

біології в контексті Нової української школи 

 Створіть профіль учителя біології/ природничих 

наук НУШ: пропозиції від практика. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Хомич Л.О. Професійно-педагогічна 

підготовка вчителя початкових класів: 

монографія / Л.О. Хомич. – К.: «Magistr-S», 

1998. – 200 с. 

 Соціально-педагогічне проектування 

розвитку обдарованості учня в системі 

навчально-виховного процесу: посібник / за 

заг. ред. В.О. Киричук. – К.: Інститут 

обдарованої дитини, 2014. – 192 с. 
 



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

компетентного фахівця природничих наук 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 Кривонос О.Б. Професійно-творчі вміння 

педагога і шляхи їх формування: монографія. 

Суми: Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. 

Макаренка, 2010. 163 с. 
 Левовицький Т. Професійна підготовка і 

праця вчителів. Київ Маріуполь: «Рената», 

2011. 119 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Предметно-методична компетентність учителя 

природничих наук. 

 Наскрізні лінії у вивченні біології через призму 

вчителя-предметника. 

 Локалізації цілей сталого розвитку в професійній 

діяльності вчителя природничих наук. 

 

 Глузман О.В. Базові компетентності: сутність 

та значення в життєвому успіху особистості / 

О.В. Глузман // Педагогіка і психологія: 

Вісник НАПН України. – 2009. – № 2 (63). 

 Коренева І.М. Система підготовки майбутніх 

учителів біології до реалізації функцій освіти 

для сталого розвитку: монографія. Суми, 

2019. 526 с. 

 «Особливості формування компетентностей 

викладачів через їх самоосвіту» – Дніпро: 

Дніпровський міський базовий технікум 

зварювання та електроніки імені Є.О. 

Патона, 2018. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Запропонуйте карту реалізації компетентнісного 

потенціалу в освітньому процесі. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Кодлюк Я.П. Компетентнісний підхід у 

підготовці майбутніх педагогів як пріоритет 

модернізації вищої освіти України / Я.П. 

Кодлюк // Професійні компетенції та 

компетентності вчителя: матеріали 

регіонального науково-практичного 

семінару. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2006.  

 

Змістовий модуль 2. Біологічна компетентність учителя природничих наук – 

запорука успішної професійної діяльності 

 

Тема 7. Компетентність з біології майбутнього фахівця: своєрідність змісту  

та структурно компонентного складу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Компетентність з біології: її прояв у результатах 

природничої підготовки учнів основної школи.  

 Ключові компоненти компетентності з біології 

вчителя природничих наук.  

 Уміння та навички як складова компетентності з 

біології. 

 Своєрідність змісту та структури  компетентність 

з біології вчителя природничих наук. 

 Загальна методика навчання біології : навч. 

посібник / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. 

Гончар та ін.; За ред. І. В. Мороза. – К.: 

Либідь, 2006. – 592 с. 

 Харченко О. Структура професійної 

компетентності вчителя біології сільської 

місцевості. Витоки педагогічної майстерності: 

зб. наук. праць Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 



346-352. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Компетентність з біології: її прояв у результатах 

професійної діяльності вчителя природничих 

наук. 

 Зміст і структура компетентності з біології 

вчителя природничих наук. 

 Компетентність з біології вчителя природничих 

наук: погляд крізь призму сталого розвитку. 

 Граматик Н.В. Професійна підготовка 

майбутніх бакалаврів природничих наук: 

структурнокомпонентний склад предметної 

компетентності з біології. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/

10429/1/Gramatyk.pdf  

 Матяш Н. Практична частина навчальної 

програми з біології: проблеми її виконання / 

Н.Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 

2015. – № 6. – С. 38-41. 

 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи / За 

заг. ред. М. Грищенко. Київ, 2018. 34 с. URL: 

https://cutt.ly/Bd7zkzP 
 Пометун О.І. Компетентнісний підхід – 

найважливіший орієнтир розвитку сучасної 

освіти. Рідна школа. 2005. С. 65–69. 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Порівняйте прояви компетентності з біології 

вчителя природничих наук та учнів основної школи. 

2. Дайте власне визначення поняттю 

«компетентність з біології вчителя природничих 

наук». 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Генкал С. Е. Формування предметної 

компетентності в учнів профільних класів на 

уроках біології // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 2013, № 4 (30). 

– С. 127-134. 

 Шаповал Л.В. Уміння та навички як складова 

предметних компетентностей учнів 6-х класів 

у курсі «Біологія» / Л.В. Шаповал // Молодий 

вчений. – 2018. - № 1(1). – С. 403-407 

 
 

Тема 8. Компетентноздатний фахівець природничих наук: критерії, показники й 

рівні сформованості компетентності з біології 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Компетентність з біології як фактор формування 

конкурентоспроможності фахівців природничих 

наук. 

 Критерії визначення рівнів сформованості 

компетентності з біології вчителів природничих 

наук. 

 Сутність, зміст і функції педагогічної діагностики 

компетентності з біології вчителя природничих 

наук. 

 

 Білецька Г.А. Природничо-наукова 

компетентність у структурі професійної 

компетентності фахівця-еколога / Г.А. 

Білецька, В.В. Басіста // Матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. „Методика навчання 

природничих дисциплін у вищій та середній 

школі” (ХХ Каришинські читання), м. 

Полтава, 29 – 30 травня 2013 р. / за заг. ред. 

проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 

33-35. 
 Введенский В.Н. Моделирование 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/10429/1/Gramatyk.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/10429/1/Gramatyk.pdf
https://cutt.ly/Bd7zkzP
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


профессиональной компетентности педагога / 

В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 

10. – С. 51-55 

 Іванова С. В. Критерії та показники 

розвиткупрофесійної компетентності вчителів 

біології в закладах післядипломної 

педагогічної освіти / С. В. Іванова // Вісн. 

Житомирськ. держ. у-ту. – 2010. – Вип. 52. – 

Пед. науки. – С. 152-156. 
Семінарське заняття (2 год.) 

 Педагогічна діагностика: історичні витоки, 

генезис, сучасні підходи в контексті концепція 

«Нова українська школа». 

 Діагностика компетентності з біології вчителя 

природничих наук. 

 Розвиток біологічної компетентності вчителя 

природничих наук. 

 Підвищення компетентності з біології педагога - 

запорука підвищення якості освіти. 

 Оніпко, В. В. (2012). Концептуальні основи 

професійної підготовки майбутніх учителів 

природничих дисциплін до роботи у 

профільній школі. Наукові записки кафедри 

педагогіки. Харків.. С. 164-170 

 Старченко К. Педагогічна діагностика 

професійної компетентності педагогічних 

працівників / Старченко К., Васильєва Г. // 

Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – 

№1. – С. 52-57. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Заповніть діагностичну карту щодо визначення 

рівнів сформованості компетентності з біології. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 9. Педагогічні умови формування компетентності з біології майбутнього 

вчителя природничих наук 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 Педагогічні умови формування компетентності з 

біології фахівців природничих наук.  

 Концептуальні засади формування 

компетентності з біології фахівців природничих 

наук в інноваційному середовищі.  

 Карпова Л.Г. Формування професійної 

компетентності вчителя загальноосвітньої 

школи: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія 

і методика професійної освіти» / Лариса 

Георгіївна Карпова. – Харків, 2004. – 27 с. 
 Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика : 

колективна монографія / [О. М. Коберник, С. 

М. Прищепа, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. 

В. Бойченко] ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : 

Візаві, 2020. – 332 с. 
Семінарське заняття (2 год.) 

 Сучасні вимоги до формування компетентності з 

біології вчителів природничих наук. 

 Структура та складові компетентності з біології 

вчителя природничих наук. 

 Педагогічні умови розвитку біологічної 

компетентності майбутніх учителів природничих 

наук у системі професійно-орієнтованої освіти. 

 Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с. 
 Формування компетентного вчителя: 

теоретичні аспекти та перспективи реалізації: 

колективна монографія / О.Д. Балдинюк, 

Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. 

О.О.Ярошинської. – Умань: П.П 

Жовтий О.О., 2012. – 237с. 



  Професійна підготовка майбутніх 

менеджерів освіти на засадах 

компетентнісного підходу: колективна 

монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, 

Н.В. Дудник та ін.]; [за ред. О.М.Коберника]. 

– Умань: Візаві, 2018. – 330 с. 

 Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика: 

колективна монографія / [О.М. Коберник, 

С.М. Прищепа, М.І. Гагарін; за ред. В. В. 

Бойченко]; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: 

Візаві, 2020. – 332 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте педагогічні умови формування 

біологічної компетентності учнів основної школи. 

Обґрунтуйте свою позицію. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Дубасенюк О. А. Теорія і практика 

професійно-виховної діяльності педагога : 

монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

ЖДУ імені Івана Франка, 2005. – 367 с. 

 Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії 

освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2000. – № 1. 

– C. 10–24. 

 Професійна освіта: Словник: Навч. пос. / 

Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. 

Ничкало. Київ: Вища школа, 2000. 149 c. 
 

 

Тема 10. Компетентність вчителя в організації та забезпеченні процесу навчання 

біології: метапредметний і предметний зміст уроку 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 

 Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах 

профільного навчання математики: 

методичний посібник для вчителів/ Глобін О. 

І. – К.: Педагогічна думка,2012. – 88 с. 

  Сільвесйстр А.М. Реалізація міжпредметних 

зв’язків під час навчання фізики, хімії і 

біології у школі / А. М. Сільвейстр та ін. // 

irbis-nbuv. gov.ua, 2013 

 Третьякова Т.М. Методика реалізації 

міжпредметних зв’язків на уроках біології в 

основній школі / Третякова Тетяна 

Миколаїівна // Автореф. дис… канд. пед. наук: 

13.00.02 /Т.М.Третьякова; Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 18 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Філософія інтеграції. 

 Формування нової парадигми природничої 

освіти: універсальна картина світу. 

 Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації 

компетентнісного підходу. 

 Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика : 

монографія / Тетяна Миколаївна Засєкіна. — 

Київ: Педагогічна думка, 2020. – 400 с. 

 Рудишин С.Д. Модель наукової картини світу. 

– Біологія і хімія в сучасній школі. 2013- №3. 



– С. 2-7. 

 Філософія інтеграції: Монографія / За заг. ред. 

В.Д.Бондаренка, Ф.Г.Ващука. – Ужгород: 

ЗакДУ, 2011.  

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть прогностичну модель шкільної 

природничої освіти з урахуванням міжпредметних 

зв’язків у процесі. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Головата І. В. Інтеграція у викладанні біології 

(з досвіду роботи) / І. В. Головата // Біологія. – 

Преса, 2010. – Лютий. – №6 (270). – С. 9-10. 

 Левашова В. М. Міжпредметні зв’язки 

природничих дисциплін як засіб формування 

наукового світогляду школярів // Вісник 

Національного технічного університету 

України «КПІ»: Філософія. Психологія. 

Педагогіка – №1. – 2008. – С. 154-158:т 

novyn.kpi.ua/2008-1/07_Levashova.pdf.      

 

 

Тема 11. Компетентність з біології фахівця в контексті НУШ 

 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 Інноваційна діяльність педагога: від теорії до 

успіху. Інформаційнометодичний збірник 

/Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: 

ПОІППО, 2006. – 124 с. 

 Реалізація Концепції «Нова українська школа» 

в умовах інноваційного освітнього 

середовища: матеріали фестивалю інновацій 

(22 травня 2019 р., м. Луцьк) / уклад.: Н. А. 

Поліщук. Луцьк: Волинський ІППО, 2019.160 

с. 

 Інноваційні трансформації в сучасній освіті: 

виклики, реалії, стратегії : зб. матер. Другого 

Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, 

Київ, 25-26 листоп. 2020 / за заг. ред. І. М. 

Савченко, В. В. Ємець. – Київ : Національний 

центр «Мала академія наук України», 2020. — 

370 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Розвиток професійної компетентності вчителів 

біології у контексті завдань НУШ 

 Компетентнісний підхід у процесі трансформації 

природничої освіти. 

 Формування компетентності з біології через 

використання практично-спрямованих завдань. 

  

 Запровадження елементів STEAM-технологій 

в освітній простір гімназії: методичний 

посібник/ Ж.В. Федірко, Н.В. Дуняшенко. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2020. – 80 с. 

 Навчання біології учнів основної школи : 

методичний посібник / Матяш Н. Ю., 

Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 

– К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

STEM-освіта як перспективна форма інноваційної 

природничої освіти. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

 Педагогіка якості освіти: планування роботи 

закладу загальної середньої освіти: науково-

практичний коментар у запитаннях та 

відповідях/ І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ 



практичних занять «Навчально-методичний центр з питань якості 

освіти». – 65 с. 

 

Тема: 12. Становлення біологічно-компетентного фахівця природничих наук:  

ресурси самоосвітньої діяльності 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

 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. 

 Виговська, С.В. Теоретико-методичні засади 

професійного становлення студентів у вищих 

навчальних закладах / С.В.Виговська. – К.: 

НАКККіМ, 2010. – 214 с. 

 Татур, Ю.Г. Компетентностный подход в 

описании результатов и проектирования 

стандартов высшего профессионального 

образования / Ю.Г.Татур. – М.: ИЦ ПКПС, 

2004. – 200 с. 

 Особливості формування компетентностей 

викладачів через їх самоосвіту – Дніпро: 

Дніпровський міський базовий технікум 

зварювання та електроніки імені Є.О. Патона, 

2018 р. 

Семінарське заняття (2 год.) 

 Професійне становлення фахівця в умовах ЗВО. 

 Самоосвіта педагога як умова підвищення його 

професійної компетентності. 

 Професійний саморозвиток учителів 

спеціалізованих загальноосвітніх навчальних 

закладів естетичного профілю під час дослідно-

експериментальної роботи 

 

 Бодров В. А. Психологія профессиональной 

пригодности: учебное пособие для вузов / В. 

А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с. 

 Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу 

освітньої системи. Педагогічна майстерність: 

проблеми, пошуки, перспективи: 

[монографія]. Київ: РВВ ГДПУ, 2005. 

 Шнейдер Л. Б. Профессиональная 

идентичность: теорія, експеримент, тренінг: 

учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер. – М.: 

Издательство Московского психолого-

социальногоинститута; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 600 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте есе на тему: Професійний 

саморозвиток вчителя у контексті використання 

спадщини В.С. Сухомлинського. 

2. Опрацюйте одну із методик саморозвитку  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Майборода В.К. Творча особистість учителя 

у педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 1993. – 

№9. –  С.33-34. 

 Коваленко Н.Ф. Використання педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського в 

інноваційній розбудові школи // Виховна 

робота в школі. – 2009. – №9. – С.25-30. 
 

Заочна форма навчання 

 

Змістовий модуль І. 

Пріоритетність використання тенденцій компетентнісного підходу у повноцінному 

розвитку сучасної вітчизняної шкільної біологічної освіти 

 

Тема 1. Узагальнена характеристика витоків  



та основних концептів компетентнісного підходу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

 Компетентнісно орієнтоване навчання біології: 

теоретичні основи.  

 Порівняльна  ефективність  компетентнісної  

освітньої  парадигми.   

 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. 

 Бугайчук А. Новий учитель. Перепідготовка – 

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

 Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи / за 

заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: К.І.С, 2004. – 112 

с. 

 Назаренко В.С. Професійний успіх педагога 

як соціально-педагогічна проблема: науково-

методичний посібник. Ч.1 / В.С. Назаренко, 

Л.М. Назаренко, С.Ф. Одайник. – Х.: 

Видавнича група «Основа», 2015. – 96 с.  

Семінарське заняття (- год.) 

1. Порівняльна  ефективність  компетентнісної  та 

традиційної освітніх  парадигм: 

 Визначення традиційного підходу у навчанні та 

його позитивні сторони 
 Недоліки традиційного підходу у навчанні 
 Передумови виникнення компетентнісного 

підходу у навчанні 
 Характеристика компетентнісного підходу 
2. Дискусія українських педагогів навколо питань 

запровадження компетентнісного підходу в 

українській освіті. 

3. Сутність і зміст понять  «компетентність» і 

«компетенція» педагога в умовах оновлення змісту 

освіти та вимог ринку праці. 

 Бондар С. Компетентність особистості 

інтегрований компонент навчальних 

досягнень учнів / С. Бондар // Біологія і хімія в 

школі. – 2003. – № 2. – С. 8-9. 

 Паращенко Л.І. Технологія формування 

ключових компетентностей у 

старшокласників: практичні підходи // 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи: 

Бібліотека з освітньої політики / під заг. ред. 

О.В.Овчарук. К.: «К.І.С.», 2004. 

 Формування компетентного вчителя: 

теоретичні аспекти та перспективи реалізації: 

колективна монографія / О.Д. Балдинюк, 

Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. 

О.О.Ярошинської. – Умань : ПП Жовтий О.О., 

2012. – 237 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Дайте характеристику сучасним освітнім 

парадигмам: 

- особистісно-орієнтована парадигма освіти; 

- технологічна парадигма освіти; 

- гуманістична парадигма освіти; 

- інтегративна парадигма освіти; 

- пріоритети розвитку Нової української школи в  

умовах критично креативної парадигми освіти. 

2. Проаналізуйте поняття «компетентність» і 

«компетенція» в шкільній біологічній освіті. 

3. Визначте складові, які детермінують педагогічну 

компетентність майбутнього вчителя природничих 

наук. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Крисоватий А. Основні парадигми освіти та 

їх сутнісна характеристика. Психологія і 

суспільство. 2015. № 1. С. 114-116. 

 Кравченко В.М. Проблема сутності 

парадигмального підходу до модернізації 

педагогічної освіти. Педагогіка формування 

творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. 2013. Вип. 32. С. 

271-278. Режим 

доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto2013339 

 Легкобит Л.М. Методичний супровід 

формування та розвитку компетентності 

педагога шляхом самоосвіти: навчальний 

посібник. – Сарни, 2017. – 38 с. 

 

Тема 2. Оновлення змісту курсу біології на засадах компетентнісної парадигми освіти 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto2013339
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html
http://vovse.net/syd/management/80-metodichniy-suprovd-formuvannya-ta-rozvitku-kompetentnost-pedagoga-shlyahom-samoosvti.html


Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 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. 

 Василенко Н.В. Компетентнісний підхід в 

освіті: реалізація теорії та практики / Н.В. 

Василенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2017. 

– 128 с. 

 Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. 

Зязюн, Я.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос; за 

ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища школа, 2004. – 

422 с. 

Семінарське заняття (- год.) 

 Нові бачення у контексті вивчення біології в 

системі НУШ: перспективи майбутнього. 

 Компонентний підхід до визначення змісту 

шкільної біологічної освіти. 

 Роль учителя біології у реалізації 

компетентнісного підходу в НУШ. 

 Сутність професійної компетентності 

майбутнього вчителя біології як результату 

фахової підготовки. 

 Барна Л.С. Підготовка вчителів біології: 

компетентнісний підхід. Професійні 

компетенції та компетентності вчителя: 

матеріали регіонального науково-

практичного семінару. Тернопіль. 2006. – С. 

147–152. 
 Концепція Нової Української школи 

[Електронний ресурс] Міністерство освіти і 

наукиУкраїни:http://mon.gov.ua/202016/12/05/

konczepcziya.pdf   
 Формування загально педагогічної 

компетентності майбутніх учителів: 

монографія/ Акімова О.В., Галузяк В.М. – 

Вінниця: ТОВ «Нілан - ЛТД», 2016. – 200 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

1. Компетентнісний підхід – одна з провідних 

ключових тенденцій розвитку вітчизняної шкільної 

біологічної освіти. 
2.Наскрізні змістові лінії в навчанні біології як один 

із чинників формування в учнів предметної 

і ключових компетентностей. Проаналізуйте зміст 

наскрізних змістових ліній: 

- «Громадянська відповідальність»; 

- «Екологічна безпека і сталий розвиток»; 

- «Здоров’я і безпека»; 

- «Підприємливість і фінансова грамотність». 

3. Система завдань у підручниках з біології як засіб 

формування учнів біологічної компетентності. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 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. 

 Матяш Н.Ю.  Предметна біологічна 

компетентність: її прояв у результатах 

загальноосвітньої підготовки учнів основної 

школи / Н.Ю. Матяш // Наукові записки 

Тернопільського національного 

педагогічного у-ту імені Володимира 

Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – №3. С. 

116-121. 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUped2016320 

 Коршевнюк Т. Зміст шкільної біологічної 

освіти в контексті біологічної науки. Біологія 

і хімія в рідній школі. 2015. № 1. С. 38-42. 

 

Тема 3. Ключові компетенції вчителя природничих наук основної школи 
Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 Методологічні основи проблеми розвитку 

ключових компетенцій вчителів природничих 

наук.  

 Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду 

 Адольф В.А. Профессиональная 

компетентность современного учителя: 

монографія. – Красноярск: КрГУ, 1998. – 286с. 
 Сергієнко Н. Ф. Професійна компетентність 

сучасного вчителя [Електронний ресурс] / 

http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8F%D1%88%20%D0%9D$
http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUped2016320


розвитку ключових компетенцій вчителів 

природничих дисциплін.  

 Ключові компетентності майбутніх учителів 

природничих дисциплін у системі фахової 

підготовки. 

Н.Ф. Сергієнко. – Режим доступу: 

www.nbuv.gov.ua/ejournals/ttmuo/20115/24.pdf  
 Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований 

підхід до навчання: науково- популярна 

література / І.В. Родигіна; ред. В.В. Григораш. 

– Х.: Основа, 2005. - 94 с. 

 Віаніс-Трофименко К.Б. Підвищення 

професійної компетентності педагога: [навч.-

метод. вид.] / К.Б. Віаніс-Трофименко, Г.В. 

Лісовенко. – Х.: Основа, 2007. – 176 с. 

Семінарське заняття (- год.) 

 Педагогічна компетентність учителя; 

 Професійно-педагогічні компетенції у структурі 

готовності педагога до навчання біології учнів 

основної школи.   

 Основні компоненти педагогічної компетентності 

вчителя природничих наук. 

 Підвищення професійної компетентності педагога 

– запорука підвищення якості освіти. 

 Гриньова В.М. Про співвідношення понять 

«професіоналізм», «професійна культура», 

«професійна компетентність», «професійна 

підготовка» Режим доступу: 

http://oaji.net/articles/2014/1054-415092336.pdf 

 Гузій Н. Педагогічний професіоналізм: 

історико-методологічні та теоретичні 

аспекти: монографія / Н. Гузій. – К.: НПУ 

імені М. П. Драгоманова, 2004. – 243 с. 
 Елькін М. В. Формування професійної 

компетентності вчителя / М.В. Елькін. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2013.  – 111 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте базові компетентності вчителя 

природничих наук та обґрунтуйте їх сутність та 

значення в життєвому успіху особистості. 

2. Зазначте підходи до класифікацій 

компетентностей особистості як результату освіти. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Авксентьева О.А. Особенности организации 

процесса обучения студентов-биологов по 

курсу «Анатомия растений» в системе 

дистанционного образования / О.А. 

Авксентьева, Ю.Ю. Юхно // Проблеми 

сучасної освіти  зб. наук.-метод. Пр..: в 2 ч. 

Ч.2. – Харків, 2014. – Вип. 5. –  С.86–93. 

 Тимчасовий стандарт вищої освіти україни. 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти. 

Предметна спеціальність 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоровʼя людини). –Режим 

доступу:https://www.univer.kharkov.ua/proekt/

b-tsvo-serosv.pdf     
 

 

Тема 4. Професійно-кваліфікаційні та особистісні вимоги до вчителя природничих 

наук на засадах компетентнісного підходу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 Кваліфікаційні вимоги до сучасного 

педагогічного працівника та шляхи його 

підготовки. 

 Професійно-кваліфікаційна 

характеристика вчителя природничих 

дисциплін на основі компетентнісного підходу.  

 Професійний портрет сучасного вчителя 

природничих наук/біології. 

 Арбузова Е. Н. Общая методика обучения 

биологии: курс лекций / Е. Н. Арбузова. – 

Омск: ОмГПУ, 2010. – 516 с. 
 Шапран Ю.П. Довгопола Л.І. Практичний 

аспект професійної підготовки вчителів 

біології: монографія. Переяслав: ФОП 

Домбровська Я.М., 2020. 198 с. 

 Професійна компетентність вчителя 

початкових класів: навчально-методичний 

посібник для вчителів / Автори-упоряд: В.Є. 

http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ttmuo/20115/24.pdf
http://oaji.net/articles/2014/1054-415092336.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-tsvo-serosv.pdf
https://www.univer.kharkov.ua/proekt/b-tsvo-serosv.pdf


 Берека, А.В. Галас. – Харків: Вид-во «Ранок», 

2018. – 496 с. 

Семінарське заняття (- год.) 

 Зв'язок між професіограмою й професійною 

мобільністю. 

 Сутність і функції педагогічної діяльності 

вчителя природничих наук. 

 Нові педагогічні ролі вчителя природничих 

дисциплін в умовах НУШ. 

 Методична компетентність як мета і результат 

професійної підготовки вчителя природничих 

наук. 

 

 

 Васильєва В. Нові професійні ролі і завдання 

сучасного вчителя в контексті концепції 

Нової української школи: 

https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-

zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-

koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html 

 Лінчук А. Хто такий вчитель-коуч, вчитель-

тьютор і вчитель фасилітатор? 

https://anastasia-linchuk.com.ua/?p=898  

 Моделювання професійної підготовки 

фахівців в умовах євроінтеграційних 

процесів. Монографія / За ред. С.С. 

Вітвицької, доктора педагогічних наук, 

професора. – Житомир: Вид. О.О. Євенок, 

2019. – 304 с. 

 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи. 2017. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%

20serednya/nova-ukrainskashkola-

compressed.pdf 

 Павлюк І.В. Особистість сучасного вчителя в 

новій школі: 

http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/admi

nistration/41904/ 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Складіть зразок атестаційної характеристики про 

роботу вчителя природничих наук (біології) у між 

атестаційний період. 

2. Використовуючи знання з курсу «Вступ до 

спеціальності» випишіть професійно зумовлені 

вимоги до особистості вчителя природничих наук. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Завалевський Ю. Формування 

конкурентоспроможного фахівця – одне з 

головних завдань сучасного вищого 

навчального закладу / Ю. Завалевський // 

Вища школа. – 2015. – № 11-12. – С. 110-115. 

 

 

 

 

Тема 5. Особистісно-професійне призначення фахівця природничих наук  закладу 

загальної середньої освіти як соціальної інституції 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

 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. 

 Кокун О.М. Психологія професійного 

становлення сучасного фахівця: Монографія. 

– К.: ДП «Інформ.-аналіт. Агентство», 2012. – 

200 с. 
 Кузьмінський А.І. Моделювання професійної 

діяльності майбутнього фахівця в умовах 

інтеграції України в європейський освітній 

простір: навч. посіб. / А.І. Кузьмінський, К.М. 

Гнезділова. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. 

https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/
http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/administration/41904/


 Проєктування індивідуальної освітньої траєкторії 

професійного розвитку.  

Б. Хмельницького, 2011. – 84 с. 
 Ніколаєску І.О. Практичні основи 

акмеологічного розвитку особистості в умовах 

освітньо-інформаційного простору: 

навчально-методичний посібник/ О.І. 

Ніколаєску. – Черкаси: ОІПОПП, 2012. – 54 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

 Сутність та етапи професійного становлення 

майбутнього вчителя природничих наук. 

 Загальні особливості діяльності та вимоги у 

професіях типу  «людина-людина» та чинників, 

які впливають на успішність їх професійного 

становлення. 

 Професійний розвиток сучасного вчителя 

природничих наук: сучасні тренди.  

 Професійні деформації фахівця: шляхи 

попередження та подолання. 

 Вітенко І.С. Основи психології. Основи 

педагогіки: навч.-метод. пос. / І.С. Вітенко, 

А.С. Борисюк, Т.І. Вітенко. – Чернівці: 

Книги-ХХІ, 2006. – 200 с. 

 Зубко А.М. Теоретико-методичні засади 

підвищення кваліфікації педагогів у системі 

післядипломної освіти: монографія / А.М. 

Зубко. – Херсон: РІПО, 2010. – 167 с. 

 Маркова А.К. Психологія праці вчителя/А.К. 

Маркова. – М.: Просвітництво, 1993. – 192 с.  

Завдання для самостійної роботи: 

 Визначте сучасні освітні тренди у навчанні 

біології в контексті Нової української школи 

 Створіть профіль учителя біології/ природничих 

наук НУШ: пропозиції від практика. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Хомич Л.О. Професійно-педагогічна 

підготовка вчителя початкових класів: 

монографія / Л.О. Хомич. – К.: «Magistr-S», 

1998. – 200 с. 

 Соціально-педагогічне проектування 

розвитку обдарованості учня в системі 

навчально-виховного процесу: посібник / за 

заг. ред. В.О. Киричук. – К.: Інститут 

обдарованої дитини, 2014. – 192 с. 
 

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

компетентного фахівця природничих наук 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 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. 

 Кривонос О.Б. Професійно-творчі вміння 

педагога і шляхи їх формування: монографія. 

Суми: Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. 

Макаренка, 2010. 163 с. 
 Левовицький Т. Професійна підготовка і 

праця вчителів. Київ Маріуполь: «Рената», 

2011. 119 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

 Предметно-методична компетентність учителя 

природничих наук. 

 Наскрізні лінії у вивченні біології через призму 

вчителя-предметника. 

 Локалізації цілей сталого розвитку в професійній 

діяльності вчителя природничих наук. 

 

 Глузман О.В. Базові компетентності: сутність 

та значення в життєвому успіху особистості / 

О.В. Глузман // Педагогіка і психологія: 

Вісник НАПН України. – 2009. – № 2 (63). 

 Коренева І.М. Система підготовки майбутніх 

учителів біології до реалізації функцій освіти 

для сталого розвитку: монографія. Суми, 

2019. 526 с. 

 «Особливості формування компетентностей 

викладачів через їх самоосвіту» – Дніпро: 

Дніпровський міський базовий технікум 

зварювання та електроніки імені Є.О. 

Патона, 2018. 



Завдання для самостійної роботи: 

 Запропонуйте карту реалізації компетентнісного 

потенціалу в освітньому процесі. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Кодлюк Я.П. Компетентнісний підхід у 

підготовці майбутніх педагогів як пріоритет 

модернізації вищої освіти України / Я.П. 

Кодлюк // Професійні компетенції та 

компетентності вчителя: матеріали 

регіонального науково-практичного 

семінару. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. 

Гнатюка, 2006.  

 

 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. Біологічна компетентність учителя природничих наук – 

запорука успішної професійної діяльності 

 

Тема 7. Компетентність з біології майбутнього фахівця: своєрідність змісту  

та структурно компонентного складу 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 Компетентність з біології: її прояв у результатах 

природничої підготовки учнів основної школи.  

 Ключові компоненти компетентності з біології 

вчителя природничих наук.  

 Уміння та навички як складова компетентності з 

біології. 

 Своєрідність змісту та структури  компетентність 

з біології вчителя природничих наук. 

 Загальна методика навчання біології : навч. 

посібник / І. В. Мороз, А. В. Степанюк, О. Д. 

Гончар та ін.; За ред. І. В. Мороза. – К.: 

Либідь, 2006. – 592 с. 

 Харченко О. Структура професійної 

компетентності вчителя біології сільської 

місцевості. Витоки педагогічної майстерності: 

зб. наук. праць Полтав. нац. пед. ун-т імені 

В.Г. Короленка. Полтава, 2017. Вип. 19. С. 

346-352. 

Семінарське заняття (1 год.) 

 Компетентність з біології: її прояв у результатах 

професійної діяльності вчителя природничих 

наук. 

 Зміст і структура компетентності з біології 

вчителя природничих наук. 

 Компетентність з біології вчителя природничих 

наук: погляд крізь призму сталого розвитку. 

 Граматик Н.В. Професійна підготовка 

майбутніх бакалаврів природничих наук: 

структурнокомпонентний склад предметної 

компетентності з біології. 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/

10429/1/Gramatyk.pdf  

 Матяш Н. Практична частина навчальної 

програми з біології: проблеми її виконання / 

Н.Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 

2015. – № 6. – С. 38-41. 

 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи / За 

заг. ред. М. Грищенко. Київ, 2018. 34 с. URL: 

https://cutt.ly/Bd7zkzP 
 Пометун О.І. Компетентнісний підхід – 

найважливіший орієнтир розвитку сучасної 

освіти. Рідна школа. 2005. С. 65–69. 
Завдання для самостійної роботи:  Генкал С. Е. Формування предметної 

http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/10429/1/Gramatyk.pdf
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/10429/1/Gramatyk.pdf
https://cutt.ly/Bd7zkzP


1. Порівняйте прояви компетентності з біології 

вчителя природничих наук та учнів основної школи. 

2. Дайте власне визначення поняттю 

«компетентність з біології вчителя природничих 

наук». 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

компетентності в учнів профільних класів на 

уроках біології // Педагогічні науки: теорія, 

історія, інноваційні технології, 2013, № 4 (30). 

– С. 127-134. 

 Шаповал Л.В. Уміння та навички як складова 

предметних компетентностей учнів 6-х класів 

у курсі «Біологія» / Л.В. Шаповал // Молодий 

вчений. – 2018. - № 1(1). – С. 403-407 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. Компетентноздатний фахівець природничих наук: критерії, показники й 

рівні сформованості компетентності з біології 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

 Компетентність з біології як фактор формування 

конкурентоспроможності фахівців природничих 

наук. 

 Критерії визначення рівнів сформованості 

компетентності з біології вчителів природничих 

наук. 

 Сутність, зміст і функції педагогічної діагностики 

компетентності з біології вчителя природничих 

наук. 

 

 Білецька Г.А. Природничо-наукова 

компетентність у структурі професійної 

компетентності фахівця-еколога / Г.А. 

Білецька, В.В. Басіста // Матеріали Міжнар. 

наук.-практ. конф. „Методика навчання 

природничих дисциплін у вищій та середній 

школі” (ХХ Каришинські читання), м. 

Полтава, 29 – 30 травня 2013 р. / за заг. ред. 

проф. М.В. Гриньової. – Полтава, 2013. – С. 

33-35. 
 Введенский В.Н. Моделирование 

профессиональной компетентности педагога / 

В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. – № 

10. – С. 51-55 

 Іванова С. В. Критерії та показники 

розвиткупрофесійної компетентності вчителів 

біології в закладах післядипломної 

педагогічної освіти / С. В. Іванова // Вісн. 

Житомирськ. держ. у-ту. – 2010. – Вип. 52. – 

Пед. науки. – С. 152-156. 
Семінарське заняття (1 год.) 

 Педагогічна діагностика: історичні витоки, 

генезис, сучасні підходи в контексті концепція 

«Нова українська школа». 

 Діагностика компетентності з біології вчителя 

природничих наук. 

 Розвиток біологічної компетентності вчителя 

природничих наук. 

 Підвищення компетентності з біології педагога - 

запорука підвищення якості освіти. 

 Оніпко, В. В. (2012). Концептуальні основи 

професійної підготовки майбутніх учителів 

природничих дисциплін до роботи у 

профільній школі. Наукові записки кафедри 

педагогіки. Харків.. С. 164-170 

 Старченко К. Педагогічна діагностика 

професійної компетентності педагогічних 

працівників / Старченко К., Васильєва Г. // 

Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – 

№1. – С. 52-57. 

 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%20%D0%9B$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96101120


Завдання для самостійної роботи: 

Заповніть діагностичну карту щодо визначення 

рівнів сформованості компетентності з біології. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 

 

Тема 9. Педагогічні умови формування компетентності з біології майбутнього 

вчителя природничих наук 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 Педагогічні умови формування компетентності з 

біології фахівців природничих наук.  

 Концептуальні засади формування 

компетентності з біології фахівців природничих 

наук в інноваційному середовищі.  

 Карпова Л.Г. Формування професійної 

компетентності вчителя загальноосвітньої 

школи: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія 

і методика професійної освіти» / Лариса 

Георгіївна Карпова. – Харків, 2004. – 27 с. 
 Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика : 

колективна монографія / [О. М. Коберник, С. 

М. Прищепа, М. І. Гагарін [та ін.] ; за ред. В. 

В. Бойченко] ; МОН України, Уманський 

держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : 

Візаві, 2020. – 332 с. 
Семінарське заняття (- год.) 

 Сучасні вимоги до формування компетентності з 

біології вчителів природничих наук. 

 Структура та складові компетентності з біології 

вчителя природничих наук. 

 Педагогічні умови розвитку біологічної 

компетентності майбутніх учителів природничих 

наук у системі професійно-орієнтованої освіти. 
 

 Максимюк С.П. Педагогіка: Навчальний 

посібник. – К.: Кондор, 2005. – 667 с. 
 Формування компетентного вчителя: 

теоретичні аспекти та перспективи реалізації: 

колективна монографія / О.Д. Балдинюк, 

Г.О. Бондар, Д.І. Пащенко та ін.; за заг. ред. 

О.О.Ярошинської. – Умань: П.П 

Жовтий О.О., 2012. – 237с. 

 Професійна підготовка майбутніх 

менеджерів освіти на засадах 

компетентнісного підходу: колективна 

монографія / [В.В. Бойченко, О.В. Бялик, 

Н.В. Дудник та ін.]; [за ред. О.М.Коберника]. 

– Умань: Візаві, 2018. – 330 с. 

 Формування професійної компетентності 

майбутнього педагога: теорія і практика: 

колективна монографія / [О.М. Коберник, 

С.М. Прищепа, М.І. Гагарін; за ред. В. В. 

Бойченко]; МОН України, Уманський держ. 

пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань: 

Візаві, 2020. – 332 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Визначте педагогічні умови формування 

біологічної компетентності учнів основної школи. 

Обґрунтуйте свою позицію. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Дубасенюк О. А. Теорія і практика 

професійно-виховної діяльності педагога : 

монографія / О. А. Дубасенюк. – Житомир : 

ЖДУ імені Івана Франка, 2005. – 367 с. 

 Зязюн І. А. Концептуальні засади теорії 

освіти в Україні / І. А. Зязюн // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2000. – № 1. 



– C. 10–24. 

 Професійна освіта: Словник: Навч. пос. / 

Уклад. С.У. Гончаренко та ін.; за ред. Н.Г. 

Ничкало. Київ: Вища школа, 2000. 149 c. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 10. Компетентність вчителя в організації та забезпеченні процесу навчання 

біології: метапредметний і предметний зміст уроку 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

 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. 

 

 Глобін О.І. Міжпредметні зв’язки в умовах 

профільного навчання математики: 

методичний посібник для вчителів/ Глобін О. 

І. – К.: Педагогічна думка,2012. – 88 с. 

  Сільвесйстр А.М. Реалізація міжпредметних 

зв’язків під час навчання фізики, хімії і 

біології у школі / А. М. Сільвейстр та ін. // 

irbis-nbuv. gov.ua, 2013 

 Третьякова Т.М. Методика реалізації 

міжпредметних зв’язків на уроках біології в 

основній школі / Третякова Тетяна 

Миколаїівна // Автореф. дис… канд. пед. наук: 

13.00.02 /Т.М.Третьякова; Нац. пед. ун-т ім. 

М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 18 с. 

Семінарське заняття (- год.) 

 Філософія інтеграції. 

 Формування нової парадигми природничої 

освіти: універсальна картина світу. 

 Міжпредметні зв’язки як ресурс реалізації 

компетентнісного підходу. 

 Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика : 

монографія / Тетяна Миколаївна Засєкіна. — 

Київ: Педагогічна думка, 2020. – 400 с. 

 Рудишин С.Д. Модель наукової картини світу. 

– Біологія і хімія в сучасній школі. 2013- №3. 

– С. 2-7. 

 Філософія інтеграції: Монографія / За заг. ред. 

В.Д.Бондаренка, Ф.Г.Ващука. – Ужгород: 

ЗакДУ, 2011.  

Завдання для самостійної роботи: 

Складіть прогностичну модель шкільної 

природничої освіти з урахуванням міжпредметних 

зв’язків у процесі. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Головата І. В. Інтеграція у викладанні біології 

(з досвіду роботи) / І. В. Головата // Біологія. – 

Преса, 2010. – Лютий. – №6 (270). – С. 9-10. 

 Левашова В. М. Міжпредметні зв’язки 

природничих дисциплін як засіб формування 

наукового світогляду школярів // Вісник 

Національного технічного університету 

України «КПІ»: Філософія. Психологія. 



Педагогіка – №1. – 2008. – С. 154-158:т 

novyn.kpi.ua/2008-1/07_Levashova.pdf.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Компетентність з біології фахівця в контексті НУШ 

 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

 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. 

 Інноваційна діяльність педагога: від теорії до 

успіху. Інформаційнометодичний збірник 

/Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: 

ПОІППО, 2006. – 124 с. 

 Реалізація Концепції «Нова українська школа» 

в умовах інноваційного освітнього 

середовища: матеріали фестивалю інновацій 

(22 травня 2019 р., м. Луцьк) / уклад.: Н. А. 

Поліщук. Луцьк: Волинський ІППО, 2019.160 

с. 

 Інноваційні трансформації в сучасній освіті: 

виклики, реалії, стратегії : зб. матер. Другого 

Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, 

Київ, 25-26 листоп. 2020 / за заг. ред. І. М. 

Савченко, В. В. Ємець. – Київ : Національний 

центр «Мала академія наук України», 2020. — 

370 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

 Розвиток професійної компетентності вчителів 

біології у контексті завдань НУШ 

 Компетентнісний підхід у процесі трансформації 

природничої освіти. 

 Формування компетентності з біології через 

використання практично-спрямованих завдань. 

  

 Запровадження елементів STEAM-технологій 

в освітній простір гімназії: методичний 

посібник/ Ж.В. Федірко, Н.В. Дуняшенко. – 

Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», 2020. – 80 с. 

 Навчання біології учнів основної школи : 

методичний посібник / Матяш Н. Ю., 

Коршевнюк Т.В., Рибалко Л.М., Козленко О.Г. 

– К.: КОНВІ ПРІНТ, 2019. – 208 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 STEM-освіта як перспективна форма інноваційної 

природничої освіти. 

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Педагогіка якості освіти: планування роботи 

закладу загальної середньої освіти: науково-

практичний коментар у запитаннях та 

відповідях/ І. Г. Осадчий. – Київ: ДОУ 

«Навчально-методичний центр з питань якості 

освіти». – 65 с. 



 

Тема: 12. Становлення біологічно-компетентного фахівця природничих наук:  

ресурси самоосвітньої діяльності 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (- год.) 

 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. 

 Виговська, С.В. Теоретико-методичні засади 

професійного становлення студентів у вищих 

навчальних закладах / С.В.Виговська. – К.: 

НАКККіМ, 2010. – 214 с. 

 Татур, Ю.Г. Компетентностный подход в 

описании результатов и проектирования 

стандартов высшего профессионального 

образования / Ю.Г.Татур. – М.: ИЦ ПКПС, 

2004. – 200 с. 

 Особливості формування компетентностей 

викладачів через їх самоосвіту – Дніпро: 

Дніпровський міський базовий технікум 

зварювання та електроніки імені Є.О. Патона, 

2018 р. 

Семінарське заняття (1 год.) 

 Професійне становлення фахівця в умовах ЗВО. 

 Самоосвіта педагога як умова підвищення його 

професійної компетентності. 

 Професійний саморозвиток учителів 

спеціалізованих загальноосвітніх навчальних 

закладів естетичного профілю під час дослідно-

експериментальної роботи 

 

 Бодров В. А. Психологія профессиональной 

пригодности: учебное пособие для вузов / В. 

А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с. 

 Зязюн І.А. Філософія поступу і прогнозу 

освітньої системи. Педагогічна майстерність: 

проблеми, пошуки, перспективи: 

[монографія]. Київ: РВВ ГДПУ, 2005. 

 Шнейдер Л. Б. Профессиональная 

идентичность: теорія, експеримент, тренінг: 

учеб. пособие / Л. Б. Шнейдер. – М.: 

Издательство Московского психолого-

социальногоинститута; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2004. – 600 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Підготуйте есе на тему: Професійний 

саморозвиток вчителя у контексті використання 

спадщини В.С. Сухомлинського. 

2. Опрацюйте одну із методик саморозвитку  

Терміни виконання: за один тиждень до закінчення 

практичних занять 

 Майборода В.К. Творча особистість учителя 

у педагогічній спадщині 

В.О.Сухомлинського // Рідна школа. – 1993. – 

№9. –  С.33-34. 

 Коваленко Н.Ф. Використання педагогічної 

спадщини В.О. Сухомлинського в 

інноваційній розбудові школи // Виховна 

робота в школі. – 2009. – №9. – С.25-30. 
 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 
Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» здобувачі вищої освіти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін 

після повернення до навчання. Якщо здобувач, який не використав надане йому право у 

встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне 

пропущення заняття 0 балів. Здобувачі, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в 



повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з 

викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку 

відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої 

документально, йому призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності.  

Здобувачі вищої освіти мають дотримуватись правил академічної доброчесності 

відповідно до положення «Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність 

академічного плагіату в студентських роботах є підставою для виставлення негативної 

оцінки. Списування студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою 

для дострокового припинення її складання та виставлення негативної оцінки.  

7. Проміжний і підсумковий контроль  

Форма проміжного контролю письмові завдання.  

Зразок модульної контрольної роботи 

1. Розкрийте співвідношення понять «компетентність» і «біологічна компетентність». 

2. Поясніть у чому саме полягає сутність інноваційної діяльності вчителя природничих 

наук в умовах реалізації Концепції Нової української школи. 

3. Визначте ключові показники компетентності з біології вчителя природничих наук. 

 
Форма підсумкового контролю: залік.  

8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки переведення підсумкового балу за 100-

бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

89-70 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 
1-25 

 

Загальна оцінка за курс виставляється за результатами поточного та проміжного. Під 

час поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та 

результати самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається 

відповідно до «Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-

porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy    

 

Максимальна  

кількість балів 

70 балів  
(поточний контроль) – 

середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100- бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів  
(проміжний контроль) – за 

результатами виконання 

модульної контрольної 

роботи 

Мінімальний  

пороговий рівень 

35 балів  

(поточний контроль) 

16 балів  

(проміжний контроль) 

 

http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy
http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyhdosjahnen-zi-zminamy


Критерії оцінювання під час аудиторних занять Досягнення студентів на семінарських 

заняттях, а також виконані ними індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою 

від «0» до «5». 

 
Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 

5 балів Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 
Вид Максимальна кількість балів 

Анотування наукових статей 5 

Підготовка рефератів (доповідей) 5 

Термінологічний словник 5 

Заповнення таблиць 5 

Конспект питань для самостійного 

опрацювання (за вибором студента) 
5 

Розв’язування педагогічних  задач 5 



(вирішення професійно-орієнтованих 

ситуацій) 

 
Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння здобувача вищої освіти 

стисло визначати ключові позиції, які викладені автором у статті. 

Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями:  

 самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором 

завдань;  

 здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу 

та відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела.  

Критеріями педагогічних  задач (вирішення професійно-орієнтованих ситуацій) знання 

методики здійснення освітньо-виховного процесу з біології, вміння нестандартно підходити 

до розв’язання практико-орієнтованих завдань та робити обґрунтовані висновки.  

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання. Разом з тим здобувач освіти 

може запропонувати свою тему доповіді (реферату) у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Окрім цього у якості виконання 

індивідуального завдання здобувачу вищої освіти може бути зараховано проходження 

онлайн-курсів (у відповідності до змісту навчальної дисципліни) на платформах ЕdEra, 

Coursera, Prometheus та інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про 

успішне проходження курсу. 
 

 

Тематика ІНДЗ 

1. Організація компетентнісного навчання на уроках біології в основній школі.  

2. Контекстний підхід як форма активізації педагогічної діяльності вчителя 

3. Розробка способів побудови освітньо-виховного процесу з біології. 

4. Реалізація суб'єктного підходу в системі компетентнісного навчання біології. 

5. Можливість синтезу освітніх технологій з вираженим акмеологичне потенціалом 

сучасної педагогічної діяльності. 

6. Психолого-педагогічний супровід формування компетентності з біології. 

7. Формування компетентності з біології на основі конкретних ситуацій (кейс-стаді): 

можливості та обмеження. 

8. Аналіз зарубіжного досвіду формування кометентності з біології. 

9. Компетентність вчителя природничих наук: види компетентностей. 

10. Типологія і психолого-педагогічна характеристика компетеного з біології вчителя 

природничих наук.  
 

 

 


