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Віримо у нашу перемогу та спокійно і впевнено робимо нашу спільну 

освітянську справу, бо і на полі бою, і у мирному житті поведінку людини і її 

успішність визначає слово і думка вчителя. 

Новий навчальний рік Україна розпочинатиме в умовах військової 

агресії з боку російської федерації, тож ми маємо врахувати питання 

особистої безпеки та безпеки наших учнів, а також розглянути можливість 

організації освітнього процесу в очній, змішаній та дистанційній формі. 

Також, за згодою адміністрації шкіл, можна передбачити екстернат чи 

консультації для учнів, які з певних причин не зможуть приступити до занять 

в Україні і будуть навчатися в школах країн ЄС. 

Звертаємо вашу увагу на рекомендації МОН, «Про підготовку до 

початку та особливості організації освітнього процесу в 2022/23 навчальному 

році» https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/86779/. 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» в 

продовж 2021/2022 навчального року активно працювала над 

обґрунтуванням застосування дистанційної та змішаної форми навчанням: 

- матеріали з регіонального проекту «Учитель+» розташовані на сайт 

кафедри методики викладання і змісту освіти https://primati.odessaedu.net/ 

- матеріали проекту «Школа в цифровому світі» розташовані на сайт 

https://itschool.odessaedu.net/ - матеріали проекту «Інтернет-школа для 

обдарованих учнів» розташовані на сайт https://obdarovani.odessaedu.net/ 

- додаткові матеріали розташовані на сайт академії 

https://ooiuv.odessaedu.net/ 

Для організації  змішаного навчання  пропонуємо скористатися 

методичними рекомендаціями, поданими у листах МОН від 23.03.2020 № 

1/9-173; від 16.04.2020 № 1/9-213; методичними рекомендаціями  

«Організація  дистанційного  навчання в школі» (авт. А. Лотоцька, А. 

Пасічник), розробленими за підтримки МОН (https://cutt.ly/MynTayc) 

У 2022/2023 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 [http://surl.li/aorsx ]; 

8 -9 класи з поглибленим вивченням біології: 
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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/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-

klas/biologiya1.pdf ]; 

10-11 класи: 

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

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 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]. 

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 

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. 

Отже сподіваємося, що опанування ефективним інструментарієм 

навчання біології на компетентнісних засадах буде сприяти реалізації мети 

сучасної освіти, яка є основою для збагачення потенціалу українського 

народу, його європейського вибору. 

Сил та наснаги Вам, колеги! Миру та перемоги! Все буде Україна! 
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