
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 

 

«ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ СУПРОВОДУ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова     Форма навчання: денна/заочна 

Освітній ступінь: бакалавр   

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність:  014.15 Середня освіта (Природничі науки) 

  014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) 

 

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 

Робочій e-mail: gramatiknadea@gmail.com  

Години консультацій на кафедрі: вівторок 14.30-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Головна мета курсу – 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.  

 

http://moodle.idgu.edu.ua/
mailto:gramatiknadea@gmail.com


4. Результати навчання 

1. Знання: 

- ціннісніх орієнтири Нової української школи; 
- пріоритети викладання природничого компоненту загальної середньої освіти; 
- ключові компетентності та наскрізні уміння як основа реалізації НУШ в 

ЗЗСО; 
- систему професійно важливих якостей сучасного вчителя-предметника Нової 

української школи; 
- структури сучасної шкільної природничої освіти в Україні;  

- принципи організації та організаційні засади вивчення природничого 

компоненту загальної середньої освіти в Україні;  

- основи керівництва освітньо-виховним процесом в основній школі закладу 

загальної середньої освіти;  

- форми і методи контролю в освітніх закладах;  

- нормативно-правове та дидактичне забезпечення освітнього процесу в 

умовах НУШ. 

2. Вміння:  

- визначати пріоритетні напрямки розвитку біологічної освіти в системі 

загальної освіти в Україні;  

- складати перспективний план реалізації природничого компоненту в 

основній школі;  

- здійснювати формувальний контроль за результатами здобувачів загальної 

середньої освіти; 

- організовувати і спрямовувати науково-методичну роботу вчителя біології в 

в умовах НУШ. 

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 процесом, що 

потребує нових стратегічних підходів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Структура дисципліни 
Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади генезису шкільної біологічної освіти в Україні 

 

Тема 1. Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної освіти в 

українському хронотопі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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. 

 Коробченко А.А. 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. 

 Формування природничо-наукової картини 

світу в учнів середньої школи. – Київ-

Полтава: Довкілля-К, 2005. – 224 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної 

освіти в українському хронотопі. 

Новації стандарту базової освіти: природнича галузь. 

Сучасні концепції викладання природничих 

дисциплін. 

 Ільченко В.Р. Реформування змісту освіти як 

національна проблема – Полтава: Довкілля-

К, 2010. – 170 с. 

 Коробченко А.А. 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. 

 Нова українська школа: порадник для 

вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте специфіку розвитку природничої 

освіти та проблеми педагогіки на різних істричних 

етапах. 

Проаналізуйте зміст Нового державного стандарту 

базової освіти. Визначте що саме зміниться для 

вчителів, а що, для здобувачів загальної середньої 

освіти. 

 

 
Тема 2. Біологічна освіта в умовах Нової української школи:  

стан та перспективи розвитку  

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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 

 Концепція Нової української школи 

 Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” на період 

до 2029 року (розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 

988-р) 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text


української школи.  

Місце біології в інтеграції природничих дисциплін у 

світлі компетентнісної парадигми освіти. 

 План заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська 

школа” (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 р. № 903-р) 

https://imzo.gov.ua/osvita/nush/  

Семінарське заняття (2 год.) 

Біологічна освіта в Новій українській школі. 

Сучасний урок біології: традиції та новації, нові 

вимоги. 

Специфіка викладання біології згідно Концепції 

Нової української школи. 

 Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний 

аспект: посібник для вчителів та студентів 

/В.Д.Шарко. - Київ, 2006. - 220 с. 
 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. 
 Шулдик В. І. Теорія та методика сучасного 

уроку біології / В.І.Шулдик. – Умань: ПП 

Жовтий, 2013. – 287 с. 
Завдання для самостійної роботи: 

Складіть основні вимоги до сучасного уроку 

біології відповідно до вимок розвивального 

простору НУШ. 

 

 

Тема 3. Особистість сучасного вчителя біології в Новій українській школі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Нові соціально-професійні ролі і завдання вчителя 

біології базової школи в контексті НУШ.  

Особистісно-професійний розвиток учителя Нової 

української школи: антропологізація освіти.  

Професійні компетентності сучасного вчителя 

біології. 

 Нова українська школа: порадник для 

вчителя / за заг. ред.: Н.М.Бібік.  2019. 

 Васильєва В. Нові професійні ролі і 

завдання сучасного вчителя в контексті 

концепції Нової української школи. Код 

доступу: https://vseosvita.ua/library/novi-

profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-

vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-

87162.html  

 Грицай Н. Професійний портрет сучасного 

вчителя біології / Н. Грицай // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2014. – № 

3. – С. 39–48. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Професіограма сучасного вчителя-предметника 

основної школи. 

Творчий, креативний вчитель – запорука НУШ. 

Сертифікація вчителів – шлях до професійного 

зростання. 

 Кірик М. Нова українська школа: організація 

діяльності учнів початкових класів закладів 

загальної середньої освіти: нав.посіб. / М. 

Кірик, Л. Данилова. – Львів: Світ, 2019. – 

136. 
 Вітюк В.В. Готовність педагогів до змін в 

умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа». Педагогічний пошук. 

2017. № 2(94). С. 3–6. 

Завдання для самостійної роботи: 

Проведіть інтерв'ювання всіх учасників освітньго 

процесу на тему: «Який має бути ідеальний учитель 

 Гусак В.М. Нові ролі педагога у контексті 

реформ сучасної української школи. 

Матеріали Науково-практичної конференції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://imzo.gov.ua/osvita/nush/
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://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html


біології Нової української школи». Презентуйте 

результати опитування у вигляді аналітичних 

діаграм. 

Виокремте найбільш затребуванні якості сучасного 

вчителя відповідно до сьогодення. 

Прослідкуйте процес трансформації ролей вчителя 

біології в історичному хронотопі. 

«Педагогіка партнерства як основа розвитку 

суб'єктів освітньої діяльності в умовах 

НУШ» http://conf.zippo.net.ua/?p79  

 Швець Т. Тьюторські компетенції, або Чому 

не кожний вчитель може стати 

тьютором: https://osvitanova.com.ua/posts/140

4-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-

kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom   

 

Тема 4. Діяльнісний підхід – запорука НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Роль діяльнісного підходу у формуванні 

природничо-наукової картини світу та активної 

життєвої позиції учнів. Поєднання компетентнісного 

та діяльнісного підходів в природничій освіті учнів 

основної школи. Вчитель та його роль у забезпеченні 

діяльнісного підходу на уроці.  

 Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання : 

навч. посібник / Г.О. Атанов. – К.: Кондор, 

2007. – 186 с. 
 Мантула Т.І. Моделювання процесу 

навчання в контексті діяльнісного підходу: 

навчальний посібник / Т.І. Мантула – 

Кіровоград: ПОЛІМЕД – Сервіс, 2009. – 

154. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Діяльнісний підхід до організації інтегрованого 

навчання. 

Тематичний і діяльнісний підходи у формуванні 

ключових компетентностей здобувачів освіти на 

уроках біології в основній школі. 

Діяльнісний підхід у контексті сьогодення. 

Креативність на уроках біології як ключове вміння 

людини ХХІ століття. 

 Сімко Р.Т., Шинкарюк В.А., Шинкарюк А.І. 

Психологічні особливості активності та 

діяльності людини. Проблеми сучасної 

психології. 2008. Том 1. С. 272–280. 

 Верченко Н. В.  

Особистісно-діяльнісний підхід як головна 

передумова сучасної освіти / Н. В. Верченко 

// Вісник післядипломної освіти. - 2011. - 

Вип. 4. - С. 20-27. 
Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте доповідь на тему : Дидактичні ігри на 

уроках біології: переосмислення концепту з позиції 

компетентнісного підходу до навчання.  

Творче завдання: «Фотоквест»: зробити 10 фото 

предметів, які використані не за призначенням і 

реалізують чиюсь оригінальну ідею. 

Переглянути відео на EdEra «Лепбук»  

Виготовити власний лепбук, який можна 

використати на уроках біології основної школи.  

 

 

Змістовий модуль 2.  

Організаційні засади професійної діяльності вчителя біології в умовах Нової 

української школи 

Тема 5. Нормативно-правове та дидактичне забезпечення освітнього процесу з 

біології в умовах НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Чинники, які забезпечують якість загальної 

 Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика: 

http://conf.zippo.net.ua/?p79
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
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%92%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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%9672941


середньої освіти.  

Головні компоненти Концепції НУШ.  

Нові бачення у контексті вивчення біології в системі 

НУШ: перспективи майбутнього. 

монографія / Тетяна Миколаївна Засєкіна. – 

Київ: Педагогічна думка, 2020. – 400 с. 

 

 

Семінарське заняття (2 год.) 

Нормативно-правова база організації природничої 

освіти в основній школі закладу загальної середньої 

освіти. 

Взаємозвязок понять «Типова освітня програма», 

«Освітня програма закладу», «Модельна навчальна 

програма», «Навчальна програма».  

 Комарова О.В. Теорія і практика формування 

системи знань старшокласників із загальної 

біології: монографія / О. В. Комарова. – 

Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський 

Д.О., 2017. – 212 с. 

 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. 

 Навчально-методичне забезпечення 

інтегрованих курсів закладу загальної 

середньої освіти / Інститут модернізації 

змісту освіти https://imzo.gov.ua/osvitni-

proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi 

nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/    

Завдання для самостійної роботи: 

Проаналізуйте зміст модельної навчальної програми 

(Пізнаємо природу) інтегрованого курсу для 5-6 

класів представленого на сайті МОН. Як 

реалізуються узгоджуються змістові лінії з 

ключовими орієнтирами НУШ.  

Здійсніть аналіз компонентів Концепції НУШ: 

Формула нової школи 

Ключові компетентності для життя 

Педагогіка партнерства 

Умотивований вчитель 

Орієнтація на учня 

Нова структура школи 

Автономія школи і якість освіти 

Сучасне освітнє середовище 

 Сидоренко В.В. Концептуальні засади 

Нової української школи: ключові 

компетентності, ціннісні орієнтири, освітні 

результати / Вікторія Сидоренко // 

Методист. - №5. – травень. 

https://lib.iitta.gov.ua/  

 

Тема 6. Навчально-методичне забезпечення інтегрованих курсів 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Інтегрований підхід до навчання, його педагогічна 

цінність.  

Аналіз навчальних програм: зміна пріоритетів у 

формуванні змісту, структури й результатів. 

Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках 

біології відповідно до вимог Нової української 

школи. 

Навчально-методичне забезпечення реалізації 

Державного стандарту у 5 класах НУШ.  

 Арцишевська М.Р. Інтеграція змісту освіти: 

[монографія] / М.Р. Арцишевська, Р. А. 

Арцишевська. – Луцьк: «Вежа» Волин. нац. 

ун-ту ім. Л. Українки, 2007. – 316 с. 
 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи: 

https://www.kmu.gov.ua/ 

storage/app/media/reforms/ukrainskashkola-

compressed.pdf  

 Інтегративний підхід: актуальність, сутність, 

особливості впровадження в умовах 

https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://lib.iitta.gov.ua/
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330


початкової школи: навчально-методичний 

посібник / уклад.: Н.Б. Ларіонова, Н.М. 

Стрельцова. Харків: «Друкарня Мадрид», 

2018. 76 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Навчально-методичне забезпечення інтегрованих 

курсів в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти. 

Інтегративний підхід в освіті – відповідь на виклики 

часу. 

Особливості інтегрованого навчання біології в 

основній школі. 

Інтеграція освітніх галузей. 

 Т.М. Засєкіна, Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика: 

монографія, Київ, Україна: Педагогічна 

думка, 2020. 

 Клепко С. Інтегративна освіта і поліморфізм 

знання: монографія. Київ-Полтава-Харків, 

Україна: ПОІПОПП, 1998. 

 Зимульдінова А. Інтегроване вивчення 

предметів за галузями знань : навч. пос. 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. I. Франка, 2011. 

86 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Поміркуйте: 

– Чим новий Держстандарт відрізняється від 

попередніх? 

– Чому саме орієнтири для оцінювання повинні бути 

підґрунтям для розроблення модельних навчальних 

програм, а не конкретні результати навчання? 

Підготуйте есе на тему: 

Стандарт базової середньої освіти – основа для 

реалізації реформи «Нова українська школа» в 5-9 

класах. 

 

 

Тема 7. Зміна пріоритетів у формуванні змісту, структури й результатів 

біологічної освіти 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Формування інтегрованого природничого світогляду 

учнів основної школи на основі акцинтованих 

міжпредметних зв’язків.  

Зміст біологічної освіти в сучасній школі.  

Сучасний стан освітньої реформи в Україні як 

передумова для подальших трансформацій шкільної 

природничої освіти. 

 Біологія. 6-9 класи. Природознавство. 

Оновлені на компетентнісній основі 

навчальні програми для 5-9 класів.  Київ, 

2017. С. 16–62. 

 Біологія. Природознавство. Основи здоров’я: 

оновлені на компетентнісній основі 

навчальні програми для 5-9 класів / О.М. 

Топузов, С.С. Фіцайло, Т.В. Коршевнюк та 

ін. Київ, 2017. 128 с. 

 Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи 

формування в учнів цілісності знань про 

природу. — Полтава: Довкілля-К, 2004. - 472 

с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Зміст та особливості біологічних предметів у 

загальноосвітній школі: системність і послідовність 

навчального матеріалу. 

Основні компоненти змісту біологічної освіти учнів 

основної школи. 

 Коршевнюк Т. Зміст шкільної біологічної 

освіти в контексті біологічної науки. Біологія 

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

 Степанюк А.В. Фундаменталізація змісту 

біологічної освіти школярів Педагогічний 

альманах. 2010. http://www.nbuv.gov.ua/ 



Джерела конструювання змісту біологічної освіти 

школярів. 

Тенденції розвитку шкільної біологічної освіти. 

 

portal/soc_gum/ pedalm/texts/2010_5/010.pdf   

 Нова українська школа: основи Стандарту 

освіти / за заг. ред. М. Товкало. Львів, 2016. 

64 с. 

 Теоретичні та методичні засади інтеграції 

природничо - наукової освіти основної 

школи.: посібник/ Ільченко В.Р., Гуз К.Ж, 

Ільченко О.Г., та ін. – К. : Видавничий дім 

«Сам», 2017. – 320 с 

Завдання для самостійної роботи: 

 Дайте характеристику компонентному підходу до 

визначення змісту шкільної біологічної освіти. 

Порівняйте зміст вітчизняної біологічної освіти та 

освіти в країнах Європейського Союзу. Виокремте 

елементи спорідненості та ключові відмінності. 

 Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в 

країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст.): монографія / О. І. Локшина. – К.: 

Богданова А.М. , 2009. – 404 с. 

 

Тема 8. Інноваційна організація методичної роботи вчителя біології в Новій 

українській школі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти. Профілі базових компетентностей учителя 

біології основної школи.  

Неформальна освіта вчителя: добірка можливостей. 

Нова генерація освітян у школі: проблеми, стимули, 

перспективи. 

 Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: 

монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 
 Каплінський В.В. Загальнопедагогічна 

компетентність учителя: особливості, 

складники, шляхи формування: монографія. 

Вінниця: ТОВ Ніланд ЛТД. 2017. 154 с.  
 Матяш О.І. Теоретико-методичні засади 

формування методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики до 

навчання учнів геометрії : монографія. 

Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2013. 450 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Науково-методичне забезпечення процесу навчання 

біології. 

Роль методичної роботи вчителя в підвищенні рівня 

професійної компетентності. 

Професійний стандарт вчителя. 

Професійна компетентність вчителя біології як 

субєкта освітнього процесу. 

 Бачинська Є. М. Вектори змін методичної 

роботи в закладах загальної середньої освіти 

в контексті реформування освіти в Україні. 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua.  
 Маркова А.К. Психология 

профессионализма. - М.: «3нание»,1996. -

308с. Яременко В., Сліпушко О. Новий 

словник української мови. – К.: Аконіт, 2000. 

– 305 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Складіть власний профіль компетентного вчителя 

біології. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/


Тема 9. Вимоги до оцінювання результатів - здобувачів освіти НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Сучасні системи оцінювання: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. Науково-педагогічні засади 

формувального оцінювання. Відмінності у підходах 

формувального оцінювання. 

 Матвієнко П.І. Комплексна оцінка 

дидактичного процесу. – Полтава: Довкілля-

К, 2005. – 216 с. 

 Щербак О.І., Софій Н.З., Бович Б.Ю. Теорія і 

практика оцінювання навчальних досягнень: 

Навчально методичний посібник / За наук. 

ред. О. І. Щербак. – Івано-Франківськ, 

«Лілея НВ», – 2014. – 136 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Вимоги до оцінювання результатів навчання з 

біології. Вимоги до оцінювання оцінювання 

результатів - здобувачів освіти НУШ. 

Формувальне оцінювання та інструменти його 

здійснення. 

 Вілмут Дж. Оцінювання для навчання : навч. 

посіб. / за ред. І. Є.Булах, М. Р. Мруги. – К.: 

Майстер-клас, 2007. – 170 с. 

 Канівець Т. М. Основи педагогічного 

оцінювання : навчально-методичний 

посібник / Т.М. Канівець. – Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М. М., 2012. – 102 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Змоделюйте фрагмент інтегрованого уроку та 

визначте критерії оцінювання учнів.  

 

 

Тема 10. Дистанційна освіта як один із ресурсів професійного розвитку вчителя біології   

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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. 

 Биков В. Ю. Технологія створення 

дистанційного курсу: навч. посібник / Биков 

В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та 

ін.  К.: Міленіум, 2008.  324 с 

 Дистанційний формат взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності: методичні рекомендації 

/ за ред. І.В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 198 с. 

 Уроки від кращих вчителів України, онлайн 

конкурси, проєкти / медіа-платформа 

«Освіторія»: https://osvitoria.media/     

Семінарське заняття (2 год.) 
Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 
Педагогічний процес в умовах дистанційного 

навчання: комунікація учасників осмсвітнього 

процесу. 

Біоадекватне та ефективне дистанційне навчання на 

уроках біології в умовах карантину. 

Відаленні лабораторії. 

 Дистанційні технології в освіті: збірник 

науково-методичних рекомендації щодо 

організації виховання, навчання та розвитку 

учасників освітнього процесу під час 

карантину / під ред. Ю.О. Бурцевої, Д.В. 

Малєєва. – Краматорськ: Відділ 

інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 

95 с. 

 Інтернет-сервіси в освітньому 

просторі.Випуск 2: методичний посібник / 

І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – 

Кропивницький: КЗ «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної 

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-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://osvitoria.media/


педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського», 2017. – 60 c. 

 Екстрене дистанційне навчання в Україні: 

Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. 

Бондаренка – Харків: Вид-во КП «Міська 

друкарня», 2020. – 409 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Зробіть добірку інтерактивних онлайн-ресурсів 

для вчителя біології 

Електронні ресурси до уроків біології: 

https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-

interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-

biolohii  

 

Тема 11. Професійна мобільність вчителя біології як один із шляхів його 

успішної професійної реалізації 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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. 

 Кузьміч Т.А. Проектування педагогічного 

простору для стимулювання внутрішньої і 

зовнішньої мобільності учасників навчально-

виховного процесу: метод. рек. / 

Т.А.Кузьміч, К.М.Товстуха; Херсонська 

академія неперервної освіти. – Херсон, 2012. 

– 18 с. 

 Латуша Н.В. Поняття «Професійна 

мобільність» у педагогічному аспекті / Н. В. 

Латуша // Наукові записки Вінницького 

держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 

2014. – Вип. 42, Ч. 2. – С.6-9. 

 Концепція розвитку педагогічної освіти : 

наказ МОН України від 16.07.2018 № 776 

[Електронний ресурс] // Міністерство освіти 

і науки України : офіційний веб-портал. –

доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-

pedagogichnoyi-osviti  

Семінарське заняття (2 год.) 

Мобільність педагога як шлях реалізації положень 

Нової концепції педагогічної освіти. 

Професійна мобільність учителя біології. 

Професійна мобільність як фахова якість 

майбутнього вчителя. 

 Сушенцева Л. Професійна мобільність як 

сучасна педагогічна проблема // Креативна 

педагогіка: наук.-метод. журн. – 2011. 

 Червінська І. Професійна мобільність 

учителів гірських шкіл у сучасному 

освітньому просторі: проблеми та 

перспективи розвитку / І. Червінська, М. 

Євтух – Гірська школа Українських Карпат. 

– 2016. – №14. – С.126-133. 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте есе на тему: 

«Що значить бути активним і мобільним учителем?» 

 

  

 Пріма Р.М. Компонентно-структурний аналіз 

сутнісної характеристики феномена 

«професійна мобільність учителя»: зб. наук. 

праць. – К.: Вид-во НПУ 

ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Випуск 8. – 

С. 146-151. 

https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii
https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii
https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti


Тема 12. Інноваційний вимір реалізації природничої освіти 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

Інновації в освіті та впровадження їх у школі.  

Види інновацій в освіті та їх класифікація. 

Концепція інноваційного розвитку закладу загальної 

освіти. 

 

 Дичківська І.М. Основи педагогічної 

інноватики: навч. посіб. Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001. - 231 c 

 Інновації як основа змін освітньої 

практики. Інформаційно-методичний 

збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – 

Полтава: ПОІППО, 2005. – 160 с. 

 Підласий І.П. Практична педагогіка або три 

технології. Інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2004. – 616 с. 

Семінарське заняття (2 год.) 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін. 

Концепція розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти). 

 

 Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – 

Ужгород, 2004. – 168 с. 

 Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Місце і 

значення природничих наук у Концепції 

сталого розвитку. Науковi записки. Випуск 

5. Серія: Проблеми методики фізико-

математичної і технологічної освіти. Частина 

2. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. 

Винниченка, 2014. С. 113–117. 

Завдання для самостійної роботи: 

 Запропонуйте модель створення інноваційного 

освітнього простору в кабінеті біології для вивчення 

природничих наук. 

 Загальна середня освіта України в контексті 

міжнародних індикаторів: аналітична 

доповідь. МБО «Центр тестових технологій і 

моніторингу якості освіти» / Л. Ващенко, О. 

Купець, І. Лікарчук та ін.; за заг. ред. І. 

Лікарчука. Київ: МБО «Центр тестових 

технологій і моніторингу якості освіти»; 

Харків : Факт, 2013. 168 с. 

 

Заочна форма навчання 

 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні засади генезису шкільної біологічної освіти в Україні 

Тема 1. Детермінанти розвитку змісту шкільної біологічної освіти в 

українському хронотопі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання питань: 

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 

 Коробченко А.А. 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. 

 Формування природничо-наукової картини 

світу в учнів середньої школи. – Київ-



період 2029 р. Полтава: Довкілля-К, 2005. – 224 с. 

 Ільченко В.Р. Реформування змісту освіти як 

національна проблема – Полтава: Довкілля-

К, 2010. – 170 с. 

 Коробченко А.А. 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. 

 Нова українська школа: порадник для 

вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ 

«Видавничий дім «Плеяди», 2017. – 206 с. 

 

Проаналізуйте специфіку розвитку природничої освіти та проблеми педагогіки на різних істричних 

етапах. 

Проаналізуйте зміст Нового державного стандарту базової освіти. Визначте що саме зміниться для 

вчителів, а що, для здобувачів загальної середньої освіти. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 
Тема 2. Біологічна освіта в умовах Нової української школи:  

стан та перспективи розвитку  

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

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. 

 Концепція Нової української школи 

 Концепція реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої 

освіти “Нова українська школа” на період 

до 2029 року (розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 

988-р) 

 План заходів на 2017-2029 роки із 

запровадження Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти “Нова українська 

школа” (розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 грудня 2017 р. № 903-р) 

https://imzo.gov.ua/osvita/nush/  

 Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний 

аспект: посібник для вчителів та студентів 

/В.Д.Шарко. - Київ, 2006. - 220 с. 
 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. 
 Шулдик В. І. Теорія та методика сучасного 

уроку біології / В.І.Шулдик. – Умань: ПП 

Жовтий, 2013. – 287 с. 

Складіть основні вимоги до сучасного уроку біології відповідно до вимок розвивального простору 

НУШ. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2017-%D1%80#Text
https://imzo.gov.ua/osvita/nush/


Тема 3. Особистість сучасного вчителя біології в Новій українській школі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання питань: 

Нові соціально-професійні ролі і завдання вчителя 

біології базової школи в контексті НУШ.  

Особистісно-професійний розвиток учителя Нової 

української школи: антропологізація освіти.  

Професійні компетентності сучасного вчителя 

біології. 

 Нова українська школа: порадник для 

вчителя / за заг. ред.: Н.М.Бібік.  2019. 

 Васильєва В. Нові професійні ролі і 

завдання сучасного вчителя в контексті 

концепції Нової української школи. Код 

доступу: https://vseosvita.ua/library/novi-

profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-

vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-

87162.html  

 Грицай Н. Професійний портрет сучасного 

вчителя біології / Н. Грицай // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2014. – № 

3. – С. 39–48. 

 Кірик М. Нова українська школа: організація 

діяльності учнів початкових класів закладів 

загальної середньої освіти: нав.посіб. / М. 

Кірик, Л. Данилова. – Львів: Світ, 2019. – 

136. 
 Вітюк В.В. Готовність педагогів до змін в 

умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа». Педагогічний пошук. 

2017. № 2(94). С. 3–6. 

 Гусак В.М. Нові ролі педагога у контексті 

реформ сучасної української школи. 

Матеріали Науково-практичної конференції 

«Педагогіка партнерства як основа розвитку 

суб'єктів освітньої діяльності в умовах 

НУШ» http://conf.zippo.net.ua/?p79  

 Швець Т. Тьюторські компетенції, або Чому 

не кожний вчитель може стати 

тьютором: https://osvitanova.com.ua/posts/140

4-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-

kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom   

Семінарське заняття (1 год.) 

Професіограма сучасного вчителя-предметника 

основної школи. 

Творчий, креативний вчитель – запорука НУШ. 

Сертифікація вчителів – шлях до професійного 

зростання. 

Проведіть інтерв'ювання всіх учасників освітньго процесу на тему: «Який має бути ідеальний 

учитель біології Нової української школи». Презентуйте результати опитування у вигляді 

аналітичних діаграм. 

Виокремте найбільш затребуванні якості сучасного вчителя відповідно до сьогодення. 

Прослідкуйте процес трансформації ролей вчителя біології в історичному хронотопі. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

Тема 4. Діяльнісний підхід – запорука НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Роль діяльнісного підходу у формуванні 

природничо-наукової картини світу та активної 

 Атанов Г.О. Теорія діяльнісного навчання : 

навч. посібник / Г.О. Атанов. – К.: Кондор, 

2007. – 186 с. 

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://vseosvita.ua/library/novi-profesijni-roli-i-zavdanna-sucasnogo-vcitela-vkonteksti-koncepcii-novoi-ukrainskoi-skoli-87162.html
http://conf.zippo.net.ua/?p79
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom
https://osvitanova.com.ua/posts/1404-tiutorski-kompetentsii-abo-chomu-ne-kozhnyi-vchytel-mozhe-staty-tiutorom


життєвої позиції учнів. Поєднання компетентнісного 

та діяльнісного підходів в природничій освіті учнів 

основної школи. Вчитель та його роль у забезпеченні 

діяльнісного підходу на уроці.  

 Мантула Т.І. Моделювання процесу 

навчання в контексті діяльнісного підходу: 

навчальний посібник / Т.І. Мантула – 

Кіровоград: ПОЛІМЕД – Сервіс, 2009. – 

154. 

 Сімко Р.Т., Шинкарюк В.А., Шинкарюк А.І. 

Психологічні особливості активності та 

діяльності людини. Проблеми сучасної 

психології. 2008. Том 1. С. 272–280. 

 Верченко Н. В.  

Особистісно-діяльнісний підхід як головна 

передумова сучасної освіти / Н. В. Верченко 

// Вісник післядипломної освіти. - 2011. - 

Вип. 4. - С. 20-27. 

 

Підготуйте доповідь на тему : Дидактичні ігри на уроках біології: переосмислення концепту з позиції 

компетентнісного підходу до навчання.  

Творче завдання: «Фотоквест»: зробити 10 фото предметів, які використані не за призначенням і 

реалізують чиюсь оригінальну ідею. 

Переглянути відео на EdEra «Лепбук».  

Виготовити власний лепбук, який можна використати на уроках біології основної школи.  

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

Змістовий модуль 2.  

Організаційні засади професійної діяльності вчителя біології в умовах Нової 

української школи 

Тема 5. Нормативно-правове та дидактичне забезпечення освітнього процесу з 

біології в умовах НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Чинники, які забезпечують якість загальної 

середньої освіти.  

Головні компоненти Концепції НУШ.  

Нові бачення у контексті вивчення біології в системі 

НУШ: перспективи майбутнього. 

 Засєкіна Т.М. Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика: 

монографія / Тетяна Миколаївна Засєкіна. – 

Київ: Педагогічна думка, 2020. – 400 с. 

 

 

Семінарське заняття (1 год.) 

Нормативно-правова база організації природничої 

освіти в основній школі закладу загальної середньої 

освіти. 

Взаємозвязок понять «Типова освітня програма», 

«Освітня програма закладу», «Модельна навчальна 

програма», «Навчальна програма».  

 Комарова О.В. Теорія і практика формування 

системи знань старшокласників із загальної 

біології: монографія / О. В. Комарова. – 

Кривий Ріг: Видавець ФО-П Чернявський 

Д.О., 2017. – 212 с. 

 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. 

 Навчально-методичне забезпечення 

інтегрованих курсів закладу загальної 

середньої освіти / Інститут модернізації 

змісту освіти https://imzo.gov.ua/osvitni-

proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi 

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%92%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D$
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%9672941
https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/


nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/ 

    Сидоренко В.В. Концептуальні засади 

Нової української школи: ключові 

компетентності, ціннісні орієнтири, освітні 

результати / Вікторія Сидоренко // Методист. 

- №5. – травень. https://lib.iitta.gov.ua/ 

Проаналізуйте зміст модельної навчальної програми (Пізнаємо природу) інтегрованого курсу для 5-6 

класів представленого на сайті МОН. Як реалізуються узгоджуються змістові лінії з ключовими 

орієнтирами НУШ.  

Здійсніть аналіз компонентів Концепції НУШ: 

Формула нової школи 

Ключові компетентності для життя 

Педагогіка партнерства 

Умотивований вчитель 

Орієнтація на учня 

Нова структура школи 

Автономія школи і якість освіти 

Сучасне освітнє середовище 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

Тема 6. Навчально-методичне забезпечення інтегрованих курсів 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Інтегрований підхід до навчання, його педагогічна 

цінність.  

Аналіз навчальних програм: зміна пріоритетів у 

формуванні змісту, структури й результатів. 

Компетентнісний підхід до навчання учнів на уроках 

біології відповідно до вимог Нової української 

школи. 

Навчально-методичне забезпечення реалізації 

Державного стандарту у 5 класах НУШ.  

 Арцишевська М.Р. Інтеграція змісту освіти: 

[монографія] / М.Р. Арцишевська, Р. А. 

Арцишевська. – Луцьк: «Вежа» Волин. нац. 

ун-ту ім. Л. Українки, 2007. – 316 с. 
 Нова українська школа. Концептуальні 

засади реформування середньої школи: 

https://www.kmu.gov.ua/ 

storage/app/media/reforms/ukrainskashkola-

compressed.pdf  

 Інтегративний підхід: актуальність, сутність, 

особливості впровадження в умовах 

початкової школи: навчально-методичний 

посібник / уклад.: Н.Б. Ларіонова, Н.М. 

Стрельцова. Харків: «Друкарня Мадрид», 

2018. 76 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

Навчально-методичне забезпечення інтегрованих 

курсів в умовах реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти. 

Інтегративний підхід в освіті – відповідь на виклики 

часу. 

Особливості інтегрованого навчання біології в 

основній школі. 

Інтеграція освітніх галузей. 

 Т.М. Засєкіна, Інтеграція в шкільній 

природничій освіті: теорія і практика: 

монографія, Київ, Україна: Педагогічна 

думка, 2020. 

 Клепко С. Інтегративна освіта і поліморфізм 

знання: монографія. Київ-Полтава-Харків, 

Україна: ПОІПОПП, 1998. 

 Зимульдінова А. Інтегроване вивчення 

предметів за галузями знань : навч. пос. 

Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. I. Франка, 2011.  

Поміркуйте: 

– Чим новий Держстандарт відрізняється від попередніх? 

https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi%20nauky/navchalno-metodychne-zabezpechennya/
https://lib.iitta.gov.ua/
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330
http://ir.soippo.edu.ua/handle/123456789/330


– Чому саме орієнтири для оцінювання повинні бути підґрунтям для розроблення модельних 

навчальних програм, а не конкретні результати навчання? 

Підготуйте есе на тему: Стандарт базової середньої освіти – основа для реалізації реформи «Нова 

українська школа» в 5-9 класах. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

Тема 7. Зміна пріоритетів у формуванні змісту, структури й результатів біологічної освіти 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання питань: 

Формування інтегрованого природничого світогляду 

учнів основної школи на основі акцинтованих 

міжпредметних зв’язків.  

Зміст біологічної освіти в сучасній школі.  

Сучасний стан освітньої реформи в Україні як 

передумова для подальших трансформацій шкільної 

природничої освіти. 

 Біологія. 6-9 класи. Природознавство. 

Оновлені на компетентнісній основі 

навчальні програми для 5-9 класів.  Київ, 

2017. С. 16–62. 

 Біологія. Природознавство. Основи здоров’я: 

оновлені на компетентнісній основі 

навчальні програми для 5-9 класів / О.М. 

Топузов, С.С. Фіцайло, Т.В. Коршевнюк та 

ін. Київ, 2017. 128 с. 

 Гуз К.Ж. Теоретичні та методичні основи 

формування в учнів цілісності знань про 

природу. — Полтава: Довкілля-К, 2004. - 472 

с. 

 Коршевнюк Т. Зміст шкільної біологічної 

освіти в контексті біологічної науки. Біологія 

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

 Степанюк А.В. Фундаменталізація змісту 

біологічної освіти школярів Педагогічний 

альманах. 2010. http://www.nbuv.gov.ua/ 

portal/soc_gum/ pedalm/texts/2010_5/010.pdf   

 Нова українська школа: основи Стандарту 

освіти / за заг. ред. М. Товкало. Львів, 2016. 

64 с. 

 Теоретичні та методичні засади інтеграції 

природничо - наукової освіти основної 

школи: посібник/ Ільченко В.Р., Гуз К.Ж, 

Ільченко О.Г., та ін. – К. : Видавничий дім 

«Сам», 2017. – 320 с 

 Локшина О. І. Зміст шкільної освіти в 

країнах Європейського Союзу: теорія і 

практика (друга половина ХХ – початок ХХІ 

ст.): монографія / О. І. Локшина. – К.: 

Богданова А.М. , 2009. – 404 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

Зміст та особливості біологічних предметів у 

загальноосвітній школі: системність і послідовність 

навчального матеріалу. 

Основні компоненти змісту біологічної освіти учнів 

основної школи. 

Джерела конструювання змісту біологічної освіти 

школярів. 

Тенденції розвитку шкільної біологічної освіти. 

 

Дайте характеристику компонентному підходу до визначення змісту шкільної біологічної освіти. 

Порівняйте зміст вітчизняної біологічної освіти та освіти в країнах Європейського Союзу. 

Виокремте елементи спорідненості та ключові відмінності. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

 

 



Тема 8. Інноваційна організація методичної роботи вчителя біології в Новій 

українській школі 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завдання для самостійного опрацювання питань: 

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення 

освітньої діяльності у сфері загальної середньої 

освіти. Профілі базових компетентностей учителя 

біології основної школи.  

Неформальна освіта вчителя: добірка можливостей. 

Нова генерація освітян у школі: проблеми, стимули, 

перспективи. 

 Зязюн І.А. Філософія педагогічної дії: 

монографія. Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені 

Богдана Хмельницького, 2008. 608 с. 
 Каплінський В.В. Загальнопедагогічна 

компетентність учителя: особливості, 

складники, шляхи формування: монографія. 

Вінниця: ТОВ Ніланд ЛТД. 2017. 154 с.  
 Матяш О.І. Теоретико-методичні засади 

формування методичної компетентності 

майбутнього вчителя математики до 

навчання учнів геометрії : монографія. 

Вінниця: ТОВ «НіланЛТД», 2013. 450 с. 

 Бачинська Є. М. Вектори змін методичної 

роботи в закладах загальної середньої освіти 

в контексті реформування освіти в Україні. 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua.  
 Маркова А.К. Психология 

профессионализма. - М.: «3нание»,1996. -

308с. Яременко В., Сліпушко О. Новий 

словник української мови. – К.: Аконіт, 2000. 

– 305 с. 

Складіть власний профіль компетентного вчителя біології. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

Тема 9. Вимоги до оцінювання результатів - здобувачів освіти НУШ 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Сучасні системи оцінювання: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. Науково-педагогічні засади 

формувального оцінювання. Відмінності у підходах 

формувального оцінювання. 

 Матвієнко П.І. Комплексна оцінка 

дидактичного процесу. – Полтава: Довкілля-

К, 2005. – 216 с. 

 Щербак О.І., Софій Н.З., Бович Б.Ю. Теорія і 

практика оцінювання навчальних досягнень: 

Навчально методичний посібник / За наук. 

ред. О. І. Щербак. – Івано-Франківськ, 

«Лілея НВ», – 2014. – 136 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

Вимоги до оцінювання результатів навчання з 

біології. Вимоги до оцінювання оцінювання 

результатів - здобувачів освіти НУШ. 

Формувальне оцінювання та інструменти його 

здійснення. 

 Вілмут Дж. Оцінювання для навчання : навч. 

посіб. / за ред. І. Є.Булах, М. Р. Мруги. – К.: 

Майстер-клас, 2007. – 170 с. 

 Канівець Т. М. Основи педагогічного 

оцінювання : навчально-методичний 

посібник / Т.М. Канівець. – Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М. М., 2012. – 102 с. 

Змоделюйте фрагмент інтегрованого уроку та визначте критерії оцінювання учнів.  

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/


Тема 10. Дистанційна освіта як один із ресурсів професійного розвитку вчителя біології   

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.) 

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. 

 Биков В. Ю. Технологія створення 

дистанційного курсу: навч. посібник / Биков 

В. Ю., Кухаренко В. М., Сиротенко Н. Г. та 

ін.  К.: Міленіум, 2008.  324 с 

 Дистанційний формат взаємодії суб’єктів 

освітньої діяльності: методичні рекомендації 

/ за ред. І.В. Удовиченко. Суми: НВВ КЗ 

СОІППО, 2021. 198 с. 

 Уроки від кращих вчителів України, онлайн 

конкурси, проєкти / медіа-платформа 

«Освіторія»: https://osvitoria.media/     

Семінарське заняття (2 год.) 

Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія. 

Педагогічний процес в умовах дистанційного 

навчання: комунікація учасників осмсвітнього 

процесу. 

Біоадекватне та ефективне дистанційне навчання на 

уроках біології в умовах карантину. 

Відаленні лабораторії. 

 Дистанційні технології в освіті: збірник 

науково-методичних рекомендації щодо 

організації виховання, навчання та розвитку 

учасників освітнього процесу під час 

карантину / під ред. Ю.О. Бурцевої, Д.В. 

Малєєва. – Краматорськ: Відділ 

інформаційно-видавничої діяльності, 2020. – 

95 с. 

 Інтернет-сервіси в освітньому 

просторі.Випуск 2: методичний посібник / 

І.С. Аман, О.В. Литвиненко. – 

Кропивницький: КЗ «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського», 2017. – 60 c. 

 Екстрене дистанційне навчання в Україні: 

Монографія / За ред. В.М. Кухаренка, В.В. 

Бондаренка – Харків: Вид-во КП «Міська 

друкарня», 2020. – 409 с. 

 Електронні ресурси до уроків біології: 

https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-

interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-

biolohii 

Зробіть добірку інтерактивних онлайн-ресурсів для вчителя біології 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thedigital.gov.ua/news/servisi-distantsiynogo-navchannya-dlya-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://osvitoria.media/
https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii
https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii
https://osvitanova.com.ua/posts/3683-dobirka-interaktyvnykh-onlain-resursiv-dlia-vchytelia-biolohii


Тема 11. Професійна мобільність вчителя біології як один із шляхів його 

успішної професійної реалізації 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Завання для самостійного опрацювання питань: 

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. 

 Кузьміч Т.А. Проектування педагогічного 

простору для стимулювання внутрішньої і 

зовнішньої мобільності учасників навчально-

виховного процесу: метод. рек. / 

Т.А.Кузьміч, К.М.Товстуха; Херсонська 

академія неперервної освіти. – Херсон, 2012. 

– 18 с. 

 Латуша Н.В. Поняття «Професійна 

мобільність» у педагогічному аспекті / Н. В. 

Латуша // Наукові записки Вінницького 

держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. 

Серія: Педагогіка і психологія. – Вінниця, 

2014. – Вип. 42, Ч. 2. – С.6-9. 

 Концепція розвитку педагогічної освіти : 

наказ МОН України від 16.07.2018 № 776 

[Електронний ресурс] // Міністерство освіти 

і науки України : офіційний веб-портал. –

доступу : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-

pedagogichnoyi-osviti  

 Пріма Р.М. Компонентно-структурний аналіз 

сутнісної характеристики феномена 

«професійна мобільність учителя»: зб. наук. 

праць. – К.: Вид-во НПУ 

ім. М.П. Драгоманова, 2008. – Випуск 8. – 

С. 146-151. 

 Сушенцева Л. Професійна мобільність як 

сучасна педагогічна проблема // Креативна 

педагогіка: наук.-метод. журн. – 2011. 

 Червінська І. Професійна мобільність 

учителів гірських шкіл у сучасному 

освітньому просторі: проблеми та 

перспективи розвитку / І. Червінська, М. 

Євтух – Гірська школа Українських Карпат. 

– 2016. – №14. – С.126-133. 

Підготуйте есе на тему: 

«Що значить бути активним і мобільним учителем?» 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti


Тема 12. Інноваційний вимір реалізації природничої освіти 

Перелік питань/ 

завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела,  

допоміжні матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.) 

Інновації в освіті та впровадження їх у школі.  

Види інновацій в освіті та їх класифікація. 

Концепція інноваційного розвитку закладу загальної 

освіти. 

 

 Дичківська І.М. Основи педагогічної 

інноватики: навч. посіб. Рівнен. держ. 

гуманіт. ун-т. - Рівне, 2001. - 231 c 

 Інновації як основа змін освітньої 

практики. Інформаційно-методичний 

збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – 

Полтава: ПОІППО, 2005. – 160 с. 

 Підласий І.П. Практична педагогіка або три 

технології. Інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти – К.: 

Видавничий дім «Слово», 2004. – 616 с. 

Семінарське заняття (1 год.) 

Стратегії інноваційного розвитку природничих 

дисциплін. 

Концепція розвитку природничо-математичної 

освіти (STEM-освіти). 

 

 Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – 

Ужгород, 2004. – 168 с. 

 Краснобокий Ю. М., Ткаченко І. А. Місце і 

значення природничих наук у Концепції 

сталого розвитку. Науковi записки. Випуск 

5. Серія: Проблеми методики фізико-

математичної і технологічної освіти. Частина 

2. Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. 

Винниченка, 2014. С. 113–117. 

 Загальна середня освіта України в контексті 

міжнародних індикаторів: аналітична 

доповідь. МБО «Центр тестових технологій і 

моніторингу якості освіти» / Л. Ващенко, О. 

Купець, І. Лікарчук та ін.; за заг. ред. І. 

Лікарчука. Київ: МБО «Центр тестових 

технологій і моніторингу якості освіти»; 

Харків : Факт, 2013. 168 с. 

Запропонуйте модель створення інноваційного освітнього простору в кабінеті біології для вивчення 

природничих наук. 

Термін виконання: за один тиждень до закінчення практичних занять. 

 

6. Політика курсу.  

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

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти 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. Студент, який не використав надане йому право у 

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

пропущення заняття 0 балів. Студенти, 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. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських доповідях 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.  

 

Політика оцінювання (усних повідомлень, практико-орієнтованих завдань із 

питань курсу, аналізу наукової й навчально-методичної літератури, самостійна робота за 

темами, виконання завдань ІНДЗ тощо) здійснюється з позицій дотримання академічної 

доброчесності, відповідно до чинних нормативних документів. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль.  

Форма проміжного контролю: Модульна контрольна робота проводиться в 

письмовій формі та включає три теоретичні питання, відповіді на які дають можливість 

оцінити рівень оволодіння теоретичним матеріалом. 

Зразок МКР 

1. Нові вектори освітньої діяльності вчителя біології в основній школі. 

2. Ціннісні орієнтири сучасної біологічної освіти на рівні базової середньої освіти. 

3. Ключові компетентності та наскрізні уміння в курсі біології як основа реалізації 

Нової української школи 

 

Форма підсумкового контролю: залік. 

 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

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 

 

Схема розподілу балів 
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) 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 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».  



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 

(вирішення професійно-орієнтованих 

ситуацій) 

5 



Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Критерії оцінки успішності відповідають навчальній програмі й найбільш важливим 

вимогам до знань студентів: відповіді повинні бути повними, логічними, доказовими. 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 10 балів. Критеріями 

оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, 

вміння наводити аргументи та робити висновки. 
 

Критерії оцінювання під час підсумкового оцінювання: 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

 

 

 

 


