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І. ПРОФІЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Навчальні проекти 

в системі компетентнісно-діяльнісних уроків 

біології» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю:  

014. «Середня освіта» 

Цільова аудиторія Вчителі біології закладів освіти різних типів та форм 

власності. 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

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 

 

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 визначається необхідністю підвищення професійних 

компетентностей вчителя щодо впровадження навчальних проектів у освітній 

процес. Метод начальних проектів є одним із ключових методів реалізації 

освітньої реформи в Україні, ознакою компетентнісно-діяльнісної спрямованості 

уроків.  

Мета навчального курсу плану полягає у розвитку уявлень про навчальні 

проекти, їхнє значення у навчально-виховному процесі та набуття практичних 

навичок проектної діяльності для  підвищення методичного та практичного рівнів 

професійної компетентності вчителів відповідно до основних напрямів 

реформування освіти, реалізації  концепції  Нової української школи.   

Нормативна база визначення змісту навчально-тематичного плану 

підвищення кваліфікації педагогів включає Освітню програму організації та 

проведення підвищення кваліфікації вчителів біології за цією програмою 

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:   

- професійно-педагогічна компетентність – обізнаність із новітніми науково 

обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики, інноватики для 

створення ефективної компетентнісно-діяльнісної моделі уроку, здатність до 

продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії;  

- мовно-комунікативна компетентність – володіння системними знаннями про 

норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації колективної та 

індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, 

використовуючи різні прийоми міркувань та аргументації, розвиненість культури 

професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами 

продуктивної комунікативної взаємодії;   

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність 

сприяти творчому становленню школярів; забезпечення індивідуалізації;   

- підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та 

втілювати їх у життя з метою підвищення власного соціального та професійного 

статусу;   



- інформаційно-цифрова компетентність – здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно 

до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного інформаційного 

суспільства. 

Очікувані результати навчання 

Знання і 

розуміння: 

 

– сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, середньої і 

природничої освіти зокрема; 

– соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері 

середньої освіти; 

– основних механізмів функціонування і 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, інноватора; 

– проектувати власну програму професійно-особистісного 

зростання. 

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 1 модуль: Фахова підготовка (6 годин). 

Форма реалізації.  

Очна форма підвищення кваліфікації. Навчальні заняття за програмою 

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

досвідом, самостійної та проектної роботи. 
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 1.1. Метод навчальних проектів та його 

застосування в курсі біології і екології. Метод 

проектів, як система навчання 
2 – 2 

1.2.  Ознаки методу. Типи проектів. Основні етапи 

реалізації проектів. Переваги та недоліки методу. 

Критерії оцінювання проектної діяльності учнів 
2 – 2 

1.3. Розробка актуальних соціально значущих тем 

навчальних проектів для впровадження на уроках 

біології 
2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

 методики викладання і змісту освіти     О.І.Папач 


