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У 2020/2021 навчальному році навчання біології в закладах загальної 

середньої освіти здійснюватиметься за такими навчальними програмами: 

6-9 класи: 

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

(оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 

07.06.2017 № 804. Програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН України 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-5-9-klas ; 

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології: 

Програма з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням біології, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 17.07.2013 № 983. Програму розміщено на офіційному веб-сайті МОН 

України https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi/navchalni-programi-5-9-klas]; 

10-11 класи: 

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої 

середньої освіти: рівень стандарту, затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.10.2017 № 1407; 

Програма з біології і екології для 10-11 класів закладів загальної середньої 

середньої освіти: профільний рівень, затверджена наказом Міністерства освіти і 

науки України від 23.10.2017 № 1407.  

Програми розміщені на офіційному веб-сайті МОН України 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-dlya-10-11-klasiv . 

У навчальному плані і додатку до свідоцтва про здобуття повної загальної 

середньої освіти зазначається один предмет «Біологія і екологія». При цьому для 

держаної підсумкової атестації, як у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

так і у письмовій формі у закладі освіти учні можуть обирати предмет «біологія». 

Чинні програми дають право вчителю творчо підходити до реалізації їх 

змісту: самостійно обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в 

межах одного навчального року, але так, щоб не порушувалась логіка його 
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викладу; змінювати орієнтовну кількість годин, передбачених програмами для 

вивчення тем або розділів, та час проведення шкільних екскурсій, використовуючи 

для цього резервні години або години навчальної практики; добирати об'єкти для 

вивчення та включати в зміст освіти приклади зі свого регіону.  

Резервні години можуть бути використані для повторення, систематизації, 

узагальнення навчального матеріалу, контролю та оцінювання результатів 

навчання учнів, проведення семінарів, захисту проектів тощо. 

В умовах адаптивного карантину та розподілу території України на зони 

відповідно до епідеміологічної ситуації варто звернути увагу на можливість 

використання методів змішаного та дистанційного навчання учнів.  

У змісті всіх тем реалізовано три взаємопов’язані компоненти, важливі для 

формування ключових компетентностей:  

екологічній розкриває роль факторів зовнішнього середовища, 

взаємозв’язок живого зі своїм довкіллям, наслідки порушення умов довкілля для 

функціонування різних ієрархічних рівнів життя, визначення діяльнісних аспектів 

подолання екологічних проблем та досягнення сталого (збалансованого) розвитку; 

здоров’язбережувальний - ознаки та критерії здоров'я, визначає роль 

ендогенних та екзогенних чинників, забезпечує набуття навичок безпечної 

поведінки, спрямованих на збереження власного здоров’я та здоров’я інших людей; 

соціально-громадянський - відповідальність за ухвалення виважених рішень 

щодо діяльності в довкіллі, за стан довкілля, готовність брати участь у 

природоохоронних заходах. 

Згідно з Концепцією «Нова українська школа» однією з ключових 

компетентностей випускника школи є екологічна грамотність, тобто «уміння 

розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках 

збалансованого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя 

і здоров’я людини». 

Освітній процес рекомендується базувати на компетентнісно орієнтованих 

завданнях з використанням сучасних освітніх технологій. . Система вправ і 

завдань, що використовуються у навчанні біології, має бути дидактично доцільна 

та спрямована на вдосконалення різних практичних умінь і навичок, формування 

та розвиток досвіду предметної, міжпредметної та загально освітньої діяльності 

учнів, стимулювати в них уміння користуватися усіма видами мовленнєвої 

діяльності для спілкування і пізнання, уміння взаємодіяти з іншими людьми, 

виконувати різні соціальні ролі в групі та колективі. 

Доцільно використовувати різні форми для проведення перевірки 

навчальних досягнень: усне опитування, виконання самостійних робіт, тестування 

(письмове, усне, комп’ютерне), письмова контрольна робота. Обов’язковим 

елементом контрольної роботи мають бути завдання з короткою та розгорнутою 



відповіддю. Зміст завдань для перевірки навчальних досягнень з теми має 

відповідати очікуваним результатам навчання учнів, визначеним програмою, і 

забезпечувати виявлення не тільки базових знань учнів, а й вміння їх застосовувати 

у життєвих ситуаціях. 

Основними видами оцінювання є поточне і підсумкове (тематичне, 

семестрове, річне). Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних 

оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) 

роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, 

однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної 

теми. Для оцінювання використовуються орієнтовні вимоги до оцінювання, 

затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222.  

З метою запобігання перевантаженню учнів не рекомендується проведення 

тематичної контрольної роботи з біології в кінці семестру. Семестрове оцінювання 

здійснюється на підставі тематичного. У разі відсутності оцінки за одну або 

декілька тем, що вивчались упродовж семестра, семестрова оцінка може бути 

нижча середнього арифметичного наявних тематичних оцінок. При виставленні 

оцінки за семестр ураховуються складність і значущість окремих тем для 

формування предметної компетентності, динаміка навчальних досягнень учнів. 

Проведення семестрової (річної) контрольної роботи програмами з біології не 

передбачено.  

Звертаємо увагу, що наказом Міністерства освіти і науки України від 

20.12.2018 № 1426 затверджено програму, за якою починаючи з 2020 року буде 

проводитися зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання з біології, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти. 

Чинними є методичні рекомендації, розроблені МОН України спільно з  

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 03.07.2018 № 1/9-

415), посилання на офіційний веб-сайт МОН: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/metodichni-rekomendaciyi. 

Нагадуємо, що в освітньому процесі заклади загальної середньої освіти 

можуть використовувати лише навчальну літературу, що має гриф МОН України 

або схвалена відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти 

Міністерства освіти і науки України. Перелік цієї навчальної літератури постійно 

оновлюється, його розміщено за посиланням: https://goo.gl/TnGiJX.  

Відповідно до «Орієнтовних вимог до виконання письмових робіт і 

перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін (лист МОН України 

№1/9 – 529 від 27.12.2000 р.) основними видами письмових робіт з біології є: 

– розв’язування задач і вправ; 

– оформлення результатів виконання практичних робіт (відповідно до навчальних 

програм); 
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– складання таблиць, схем, написання рефератів тощо; 

– записи результатів спостережень за природними явищами, що здійснюються у 

процесі вивчення біології; 

– самостійні роботи; 

– контрольні роботи (як мінімум одна письмова контрольна робота на семестр є 

обов’язковою). 

Закликаємо до повноцінного впровадження цих видів робіт при організації 

освітнього процесу за он-лайн та дистанційною формами.  

Важливим викликом для всього Світу у 2019/2020 навчальному році стало 

дистанційне навчання. 

Аналіз роботи вчителів біології показав широке використання таких засобів 

дистанційної роботи як Google Classroom, Zoom, Discord, Skype таких месенджерів 

як Viber, Telegram, також використовувалися платформи «На урок» 

(https://naurok.com.ua/test) та Цифрової бібліотеки тестів 

https://learningapps.org/index.php?category=8&s=, широко застосовувалися 

можливості онлайн тестування, в тому числі сайту освіта.ua 

(https://zno.osvita.ua/chemistry/). Також можна використовувати матеріали для 

дистанційного навчання видавництва «Ранок» 

(http://interactive.ranok.com.ua/course/group/distantsyine-

otsnyuvannya?filterlanguage=&filtersubject=3&filterclasses=). 

У пригоді вчителям та учням стали телевізійні проєкти «Одеса проводить 

урок» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PL1Yc_mfmx7rZHgF1NTER_QIVNlmr8KtiL), 

Освіта Академія 

(https://www.youtube.com/channel/UCbVDcNm5MSZu29MtGw4U2xA), 

Всеукраїнська школа онлайн (базова школа: 

https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=19 

та старша школа 

https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=20). 

З огляду на отриманий досвід ці проєкти триватимуть. 

Окремі школи міського та обласного підпорядкування протягом карантину 

створювали та оновлювали відео-контент для учнів, зокрема Рішельєвський ліцей 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLruzTjUoIAQLTFcUKAP0I4Er3Q4TQFYVc) 

НВК Школа-гімназія «Мрія» (https://www.youtube.com/user/MegaDidich) та Школа-

ліцей «Чорноморський» (https://www.youtube.com/user/chernomorskylyceum1). 

Зазначені навчальні матеріали можуть бути використані у навчально-

виховному процесі для організації «уроків догори ногами», повторення та 

поглиблення вивчення навчального матеріалу. 

Посилання на електронні версії підручників з біології можна побачити тут:  
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6 клас  https://pidruchnyk.com.ua/6klas/biologija8/ 

7 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-

pdruchnikv-dlya-7-klasu/bologya-7-klas/ 

8 клас https://pidruchnyk.com.ua/8klas/biologija8/ 

9 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/9-klas/12-bologya-9-

klas/ 

10 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/10-klas/18-bologya--

ekologya-10-klas/ 

11 клас https://lib.imzo.gov.ua/yelektronn-vers-pdruchnikv/11-klas/16-bologya--

ekologya-11-klas/ 

Низку корисних посилань на он-лайн ресурси можна знайти тут: 

http://zw.ciit.zp.ua/index.php/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B

D%D0%B5%D1%82-

%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8_%D0%91%D1%96

%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F  

Лабораторні онлайн досліди можна провести на таких сайтах: 

http://onlinelabs.in/biology, 

https://learningcenter.nsta.org/mylibrary/collection.aspx?id=ldPT0QtbY/w_E, 

http://www.occc.edu/biologylabs/, про інші віртуальні ресурси можна прочитати тут: 

https://osvitanova.com.ua/posts/3593-biolohiia-dystantsiino-dobirka-korysnykh-onlain-

resursiv  
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