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І. ПРОФІЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації  

«Методологія розв’язання задач з генетики, біохімії 

та молекулярної біології» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014. «Середня освіта» 

Цільова аудиторія Вчителі хімії і біології закладів освіти різних типів та 

форм власності. 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и) 

програми 

Немерцалов Володимир Володимирович, завідувач НМЛ 

природничо-математичної освіти, доцент, кандидат 

біологічних наук; 

Хабаш Вероніка Леонідівна, методист кафедри 

методики викладання і змісту освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність.  Освітня програма підвищення кваліфікації вчителів біології 

розроблена на основі сучасної державної освітньої політики, з урахуванням 

нагальних потреб модернізації та підвищення якості природничо-математичної 

освіти. Методологія розв’язання задач з генетики, біохімії та молекулярної 

біології необхідна сучасному викладачу за для розвитку власної предметної 

компетентності та формування ключових компетентностей учнів НУШ, зокрема 

математичної компетентності та компетентності в науці та технологіях. 

Мета навчального курсу – підвищити методичний та практичний рівні 

професійної компетентності вчителів біології  розв’язання задач з генетики, 

біохімії та молекулярної біології.     

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів включає Освітню програму організації та 

проведення підвищення кваліфікації вчителів біології і хімії. Програму 

розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», 

Державного стандарту базової та повної середньої освіти (освітня галузь 

«Природознавство»), Положення «Про атестацію педагогічних працівників», 

положень про організацію освітньої діяльності Академії; з урахуванням вимог 

нормативних документів МОН України щодо післядипломної освіти педагогічних 

кадрів, базових освітньо-кваліфікаційних характеристик педагогічних кадрів, 

напрямів і змісту функціональної діяльності працівників закладів освіти.  

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися:  

Загальні: 

- застосовувати отримані знання в професійній діяльності; 

- сприймати нове, генерувати нововведення;  

- володіти сучасними інформаційними і web-технологіями. 

Фахові (предметно орієнтовані) та загально педагогічні: 

- володіти педагогічними та дидактичними технологіями викладання курсів 

біології і екології та хімії; 

- математичні компетенції, пов’язанні з навичками створення та розв’язання -

відповідних навчальних завдань; 

- вміння розробляти і впроваджувати освітні проекти за навчальними програмами 

та проводити дослідження в умовах реформування освіти.  

 Очікувані результати навчання:  

Знання і 

розуміння: 

– соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері 

середньої освіти; 

– сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, середньої і 

природничої освіти зокрема; 

– основних механізмів функціонування та реалізації 

компетентнісної парадигми навчання; 



Розвинені 

вміння: 

 

– конструювати та реалізувати сучасні програми навчання 

школярів із використанням різноманітних методів, форм і 

технологій; 

– діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні 

маршрути для становлення учня як особистості, громадянина; 

– проектувати власну програму професійно-особистісного 

зростання; 

– формулювати і розв’язувати задачі з курсів біології і хімії для 

застосування компетентнісної системи навчання на уроках  

Диспозиції 

(цінності, 

ставлення): 

 

– дитиноцентризм, цінність особистості; 

– готовність до змін, гнучкість, постійний професійний 

розвиток; 

– рефлексія власної професійної практики. 

 

Структура навчально-тематичного плану  

Відповідно до змісту у структурі програми та навчально-тематичного плану 

визначено 2 модулі:  Професійна підготовка (4 години), Фахова підготовка                         

(11 годин).  

Форма реалізації  

Очна форма підвищення кваліфікації. Навчальні заняття за програмою 

проходять у формі лекцій, практичних занять, конференцій, дискусій з обміну 

досвідом, самостійної і проектної роботи.  

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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Завідувач кафедри 

 методики викладання і змісту освіти     О.І. Папач 
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1.1. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології  
2 2 – 

1.2. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі  
2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 
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2.1.   Особливості складання типологія, та 

методологія розв’язання задач з генетики, біохімії 

та молекулярної біології  

 

6 

 

2 

 

4 

2.1.1. Формування та розвиток ключових 

компетентностей засобами проблемного навчання 

 

2 

 

2 

 

- 

2.1.2. Сучасні підходи щодо розвитку природничих 

і математичних компетентностей учнів у старшій 

школі 

 

2 

 

- 

 

2 

2.1.3. Технології формування та розвитку 

екологічних і математичних компетентностей та 

критичного мислення на уроках біології (розробка 

задач з генетики, біохімії і молекулярної біології та 

створення банку тематичних завдань) 

 

2 

 

- 

 

2 

2.2. Виконання та презентація проектної роботи 5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 9 

Консультація 1 – 1 

Разом годин поза планом: 1 – 1 


