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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ-ТРЕНІНГУ 

«#ДУМАЙ_НАВЧАЙСЯ_КОМУНІКУЙ  
З НОВИМ ФОРМАТОМ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В РАМКАХ НУШ»  

 
Найменування освітньої опції: #Думай_Навчайся_Комунікуй з новим форматом 

біологічної освіти в рамках НУШ. 
 
Напрям: компетентнісно орієнтований І діяльнісний підхід, формувальне оцінювання, 

інноваційні технології для офлайн та онлайн навчання біології, педагогічний імідж, 
психофізіологічні особливості формування особистості, розвиток когнітивних здібностей 
стресостійкість, навчання впродовж життя. 

 
Мета: формування професійних і загальних компетентностей вчительства природничої 

освітньої галузі за для реалізації концепції Нової української школи в середній ланці освіти; 
уміння виявляти й поважати різні точки зору, розуміння потреб та можливостей інших 
людей; розвиток уміння комунікувати та працювати індивідуально, у парі/групі/колективно 
для обміну досвідом між учасниками освітнього процесу.  

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей  

«Я І МОЯ ШКОЛА». 
Розробник програми:  

Максим Рудич, магістр середньої освіти «Біологія та здоров’я 
людини»; співавтор підручників «Біологія», «Природничі науки»; автор 
уроків Всеукраїнської школи онлайн та освітнього телепроєкту 
«Відкритий урок» на ТРК «Київ»; учитель біології ЗНЗ І-ІІІ ступенів 
«Гімназія №34 «Либідь» імені Віктора Максименка»  міста Києва; 
вивчає реалізацію компетентністного підходу на уроках біології, як 
складову нових форм навчання. 

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. 
За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 



 
 
 

 

 

Цільова аудиторія: учительство природничої освітньої галузі, які викладають 
навчальний предмет «Біологія». 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 30 годин (або 1 кредит ЄКТС). 
 
Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 2 до 

60 годин (або 0,06 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість поглибленого 
вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних занять за змістом 
програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 10 годин на тиждень, загалом 2 тижні – очно; 10 

годин – самостійна робота. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст:  

Сучасна біологічна освіта – це виклик часу, вона має відповідати запитам з боку 
суспільства та особистості, потребам економіки, а ще світовим тенденціям. Біологія дає не 
тільки знання, а й практичні навички для формування власного світогляду, набуття 
ключових компетентностей, що допоможуть адаптуватися в навколишньому середовищі та 
виховати елементарну поведінку в ньому.  

Сьогодні неможливо навчати традиційно, оскільки такий тип навчання відзначається 
певною пасивністю здобувачів освіти в засвоєнні знань й набутті практичних навичок, а от 
компетентнісний підхід змінює уявлення про систему освіти. 

 
Освітній тренінг «#Думай_Навчайся_Комунікуй з новим форматом біологічної 

освіти» включає в себе два освітніх модулі:  
 

 

№ з/п Змістовні модулі Загальний огляд 

Освітній модуль І. Концепція НУШ базової середньої освіти 

1.  Тема 1. Компетентнісно орієнтовний 
підхід та його реалізація на уроках 
біології 

Комунікуємо про особливості впровадження 
Державного стандарту базової середньої  
освіти, Концепції Нової української школи в 
рамках природничої освітньої галузі та 
біологічного складника 
 



 
 
 

 

 

2.  Тема 2. Мистецтво формувального 
оцінювання здобувачів освіти НУШ на 
уроках біології 

Навчаємося новим формам оцінювання 
навчальних досягнень з біології 

3.  Тема 3. Біологічне портфоліо, як 
форма оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів освіти  

Знайомимось з біологічним портфоліо  

4.  Тема 4. Використання інноваційних 
технологій на уроках біології для -
онлайн та -офлайн навчання 

Комунікуємо про новітні технології навчання 
та розвиток біологічної освіти  

5.  Тема 5. Учитель/учителька біології, 
хто він/вона? Організація освітнього 
середовища  

Думаємо, мріємо та плануємо інноваційний 
освітній простір кабінету біології. Формуємо 
імідж новітнього вчительства біології 

Освітній модуль ІІ. Індивідуальні психофізіологічні особливості 
та формування особистості 

6.  1. Тема 1. Темперамент і гендерні 
відмінності підлітків  

Визначаємо тип темпераменту та з’ясовуємо 
важливість поняття «гендер» 

7.  Тема 2. Недискримінаційний вимір у 
закладах освіти 

Розв’язуємо дискримінаційні задачі 

8.  Тема 3. Стрес та дистрес учасників 
освітнього процесу 

Комунікуємо про стратегію боротьби зі 
стресорами, гнучкість і вміння розрізняти 
стреси 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться: 
 
Фахові компетентності: 

− мовно-комунікативна;  

− предметно-методична; 

− здоров’язбережувальна;  

− інклюзивна;  

− прогностична; 

− оцінювально-аналітична; 

− психологічна;  

− емоційно-етична;  

− інформаційно-цифрова;  

− інноваційна; 

− здатність до навчання впродовж життя; 

− рефлексивна. 
 



 
 
 

 

 

Загальні компетентності: 

− розуміння свого лідерського потенціалу і визначення шляхів його розвитку; 

− формування спільноти і вплив на неї, мотивування людей для досягнення спільної 
мети; 

− ефективна комунікація між учасниками освітнього процесу, дитиноцентризм; 

− громадянська компетентність; 

− культурна компетентність; 

− здатність генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем тощо. 
 
Очікувані результати навчання: 
Після завершення тренінгу учасники й учасниці зможуть оперувати термінами та 

поняттями Державного стандарту БСО, що  визначає вимоги до обов’язкових результатів 
навчання здобувачів освіти на рівні базової середньої освіти; опанують нові формати 
оцінювання навчальних досягнень з біології, інноваційні технології для офлайн та онлайн 
навчання біологічної освіти, плануватимуть освітній простір кабінету біології; сформують 
власний смак іміджу новітнього вчительства та індивідуальні психофізіологічні особливості 
особистості. Матеріали навчальних модулів можуть бути використані 
педагогами/педагогинями під час освітнього процесу в ході дослідницьких практикумів, 
лабораторних робіт, нестандартних уроків тощо. 

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб. 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб. 
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: онлайн-консультування, 

додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу. 
 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним номером 
(засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і 
розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення 
навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

 
Вартість: 2000 грн. 
 
Записатися на курс:  
Google-форма: https://bit.ly/biologynewinnus. 

* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 2019 року 
№ 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і вимог 
Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року № 131 

https://bit.ly/biologynewinnus

