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Бібліографічний покажчик містить відомості про публікації, що 

висвітлюють основні наукові результати дослідження з теми «Науково-

методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в 

основній школі», апробацію та впровадження цих результатів. Науково-

дослідну роботу виконано у відділі біологічної, хімічної та фізичної освіти 

Інституту педагогіки НАПН України упродовж 2016-2018 рр.  

Відомості згруповано за рубриками: навчальна продукція (навчальні 

програми, підручники, навчальні посібники), виробничо-практична продукція 

(методичні посібники, методичні рекомендації), наукова продукція (статті, 

матеріали конференцій). 

Покажчик призначений для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, 

працівників системи освіти, які здійснюють науково-дослідну, науково-

педагогічну, науково-методичну та освітню діяльність.  

Електронна версія покажчика розміщена на веб-порталі Інститут 

педагогіки НАПН України  (http://undip.org.ua/). 
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НАВЧАЛЬНА ПРОДУКЦІЯ 

Навчальні програми 

Біологія і екологія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма 

для закладів загальної середньої освіти. Біологія і екологія. Інтегрований курс 

«Природознавство». 6-11 класи : навчальні програми, методичні рекомендації 

щодо організації навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році / 

уклад. С. С. Фіцайло. ‒ Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ‒ С. 193-210. 

 

Хімія. 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. Хімія. Інтегрований курс «Природознавство». 7-11 класи : навчальні 

програми, методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного 

процесу в 2018/2019 навчальному році / уклад. С. С. Фіцайло. ‒ Харків : Вид-во 

«Ранок», 2018. ‒ С. 15-46. 

 

Хімія. 10-11 класи. Рівень стандарту. Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти. Хімія. Інтегрований курс «Природознавство». 7-11 

класи : навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році / уклад. С. С. 

Фіцайло. ‒ Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ‒ С. 171-196. 

 

Хімія. 10-11 класи. Профільний рівень. Навчальна програма для закладів 

загальної середньої освіти. Хімія. Інтегрований курс «Природознавство». 7-11 

класи : навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу в 2018/2019 навчальному році / уклад. С. С. 

Фіцайло. ‒ Харків : Вид-во «Ранок», 2018. ‒ С. 211-248. 

Навчальні програми оновлено на основі компетентнісного підходу; 

визначено знаннєвий, діяльнісний і ціннісний компоненти змісту. 

 

 

Підручники 

Буринська, Н. М. Хімія : підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закладів 

/ Н. М. Буринська, Л. П. Величко. ‒ Київ : Педагогічна думка, 2017. ‒ 152 с. 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.03.2017 р. № 417). 

В основу підручника покладено модель особистісно орієнтованого 

навчання. 

 

Коршевнюк, Т. В. Біологія : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

Т. В. Коршевнюк. ‒ Київ : УОВЦ «Оріон», 2017. ‒ 272 с.  
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Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 20.03.2017 р. № 417). 

Особливістю підручника є інтегрування навчального матеріалу навколо 

біологічних ідей і теоретичних узагальнень та орієнтованість на розвиток 

предметної біологічної і ключових компетентностей.  

 

Коршевнюк,Т. В. Природознавство. 5 кл. : підруч. для закл. заг. серед. 

освіти ; за заг. ред. О. Г. Ярошенко. 2-е вид., доопрац. / Т. В. Коршевнюк, В. І. 

Баштовий. ‒ Київ : Генеза, 2018. ‒ 192 с.  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 10.01.2018 р. № 22). 

У підручнику використано цікаві й доступні для п’ятикласників 

дослідження природи. Система завдань сприяє розвитку інтересу учнів до 

природознавства, формуванню предметної і ключових компетентностей. 

 

Біологія : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Ю. Матяш [та 

ін.]. ‒ Київ : Генеза, 2016. ‒ 288 с.  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ 

Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р. № 491) 

Дотримання компетентнісного підходу до змісту підручника спрямоване 

на розвиток в учнів предметної і ключових компетентностей, складниками яких 

є знання з біології, уміння їх застосовувати в різних життєвих ситуаціях і 

позитивно ціннісне ставлення до збереження здоров’я і життя людини.  

 

Рибалко, Л. М. Біологія : підручник [для учнів 8 кл. загальноосв. навч. 

закл.] / Л. М. Рибалко, Н. В. Корякіна. ‒ Київ : УОВЦ «Оріон», 2016. ‒ 240 с.  

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства 

освіти і науки України від ….. р. № ….). 

Підручник реалізує еколого-еволюційний підхід до навчання. Містить 

навчальний матеріал про здоров’язбереження. Зміст підручника формує в учнів 

8 класу цілісні знання про організм людини та його процеси діяльності, 

ціннісне ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших людей, гігієнічні 

правила догляду за своїм тілом. 

 

 

 

Навчальні посібники 

Величко, Л. П. Хімія в завданнях. 7-9 кл. : навчальний посібник. /  

Л. П. Величко, Т. І. Вороненко, Н. В. Титаренко. ‒ Київ : Видавничий дім 

«Сам», 2017. ‒ 168 с. 

Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних закладах 

Науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (протокол № 5 від 03.10.2017 р.). 

Посібник містить систему завдань для самоконтролю, розвитку 

критичного мислення, творчих здібностей учнів, розрахункові задачі. 
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Козленко, О. Г. Біологія. 9 клас : посібник / О. Г. Козленко. ‒ Київ : 

Видавничий дім «Сам», 2017. ‒ 144 с. 

Посібник включає загальнобіологічні знання за розділами, «Спадковість», 

«Організм і довкілля» та «Еволюція органічного світу».  Містить завдання для 

самоконтролю, розподілені за типами (з обиранням однієї правильної відповіді, 

на встановлення відповідності, на класифікацію, на встановлення 

послідовності, відкриті завдання). 

 

Коршевнюк, Т. В. Біологія. 6 клас : посібник / Т. В. Коршевнюк. – Київ : 

Видавничий дім «Сам», 2017. ‒ 152 с. 

Посібник призначений для самостійної роботи і самоперевірки 

навчальних досягнень учнів. У посібнику в схематично-табличній формі 

узагальнено й систематизовано базові одиниці змісту основних біологічних 

понять. 

 

Коршевнюк, Т. В. Робочий зошит з природознавства / Т. В. Коршевнюк, 

О. Г. Ярошенко, В. І. Баштовий. ‒ Київ : Генеза, 2018. ‒ 96 с.  

Містить завдання різних типів, розподілені за окремими уроками. Кожен 

тематичний блок завершується тестовою перевіркою знань. Вміщено 

дослідницькі практикуми, практичні заняття і практичні роботи, поради для 

виконання навчальних проектів.  

 

Матяш, Н. Ю. Біологія. 8 клас : посібник / Н. Ю. Матяш. ‒ Київ : 

Видавничий дім «Сам», 2017. ‒ 212 с. 

Посібник можна використовувати з метою організації засвоєння, 

закріплення, повторення, систематизації, узагальнення і моніторингу освітніх 

результатів на кожному етапі навчання. Запропоновано різні форми роботи: 

навчання в парі, групах, команді; залучення учнів до різних акцій тощо.  

 

Матяш, Н. Ю. Біологія. 8 клас. Зошит для лаб. робіт, лаб. дослідж. / Н. Ю. 

Матяш. ‒ Київ : Генеза, 2016. ‒ 48 с. : іл. 

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з 

питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІЗМО від 20.07.2016 № 

2.1/12-Г-568). 

Містить інструктивні картки усіх лабораторних робіт і досліджень, 

передбачених новою програмою, із стислими рекомендаціями щодо виконання 

учнями навчальних завдань, зокрема спостереження за власним організмом.  

 

Матяш, Н. Ю. Біологія. 8 кл. : контроль навч. досягнень учнів / Н. Ю. 

Матяш, П. Г. Балан. ‒ Київ : Генеза, 2016. ‒ 80 с.  

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах 

комісією з біології, екології та природознавства Науково-методичної ради з 
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питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 20.07.2016 № 

2.1/12-Г-566). 

Містить варіанти перевірних робіт для тематичного і семестрового 

контролю навчальних досягнень учнів. Кожен варіант сформовано з 

урахуванням діагностичної цінності завдань, різних форм тестових завдань (на 

вибір однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності та 

послідовності, вибору трьох характеристик, конструювання вільної відповіді). 

 

ВИРОБНИЧО-ПРАКТИЧНА ПРОДУКЦІЯ 

Методичні посібники 

Величко, Л. П. Навчання хімії учнів основної школи : методичний 

посібник / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко, О. С. Нетрибійчук. ‒ Київ : 

Педагогічна думка, 2019. ‒ 192 с. 

Розкрито теоретичні основи та методику формування предметної 

компетентності учнів з хімії; запропоновано варіанти реалізації наскрізних 

змістових ліній. 

 

Матяш, Н. Ю. Навчання біології учнів основної школи : методичний 

посібник / Н. Ю. Матяш, Т. В. Коршевнюк, О. Г. Козленко. ‒ Київ : Педегогічна 

думка, 2019. ‒ 192 с. 

Розкрито теоретичні основи та методику формування предметної 

компетентності учнів з біології; запропоновано варіанти реалізації наскрізних 

змістових ліній. 

 

Методичні рекомендації 

Величко, Л. На допомогу творчому вчителю. Географія : методичні 

рекомендації МОН України щодо організації навчального процесу в 2017/2018 

навчальному році ; оновлені на комптентнісній основі навчальні програми для 

6-9 класів ; методичні коментарі провідних науковців щодо впровадження ідей 

Нової української школи / Величко Л. П. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2017. ‒ С. 7. 

Розглянуто особливості компетентнісного підходу порівняно з 

традиційним за ознаками: мета, зміст, засоби, результати навчання, роль 

учителя, роль учня, оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 

Величко, Л. П. Про навчання хімії в старшій школі у 2018/2019 

навчальному році. Методичні коментарі провідних науковців Інституту 

педагогіки НАПН України / Величко Л. П. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2018. ‒ С. 

94-104. 

Розроблено методичні рекомендації щодо навчання хімії у профільній 

школі за новими програмами з урахуванням ключових і предметних 

компетентностей. 

Величко, Л. П. Хімія / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко // Експертиза 

шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів : посібник. ‒ Київ : Педагогічна думка, 2016. ‒ С. 96-99. 
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Розглянуто особливості експертизи підручника хімії. Визначено вимоги 

до змісту, структури, методичного апарату, ілюстративного матеріалу 

підручника, опису хімічного експерименту і вживання наукової термінології. 

 

Величко, Л. П. Хімія / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко // Експертиза 

шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів : посібник. ‒ Київ : Педагогічна думка, 2016. ‒ С. 90-93. 

Розглянуто особливості підручника хімії з позицій наукового змісту, 

структури, методичного апарату, ілюстративного матеріалу, поліграфічного 

оформлення. 

 

Величко, Л. П. Методичний коментар щодо вивчення хімії 7-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році з 

урахуванням змін у навчальних програмах / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко // 

Хімія. 7-11 кл. : навчальні програми, методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховного процесу у 2016/2017 навчальному році з коментарями 

провідних фахівців. – Харків : Видавництво «Ранок», 2016. ‒ С. 5-8. 

Основна методична орієнтація навчання хімії – це реалізація 

компетентнісного, діяльнісного і особистісного підходів. Пояснено сутність 

предметної компетентності як проекції загальнопредметних і ключових 

компетентностей. Розглянуто особливості навчальних проектів. 

 

Величко, Л. П. Методичний коментар. Вивчення хімії в загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році з урахуванням змін у 

навчальних програмах / Л. П. Величко, Т. І. Вороненко // Хімія : методичні 

рекомендації МОН України щодо організації навчального процесу в 2017/2018 

навчальному році ; оновлені на компетентнісній основі навчальні програми для 

7-9 класів ЗНЗ ; орієнтовне календарно-тематичне планування вивчення хімії ; 

методичні коментарі провідних науковців щодо впровадження ідей Нової 

української школи. – Київ : УОВЦ «Оріон», 2017. ‒ С. 92-109. 

Викладено принципи оновлення навчальної програми з хімії для основної 

школи та зміни у програмі за темами. Наведено класифікацію навчальних 

завдань, розкрито їхні функції у навчанні хімії. 

 

Коршевнюк, Т. Особливості вивчення природознавства у 2017/2018 

навчальному році : методичний коментар / Коршевнюк Т. // Природознавство. 

Методичні рекомендації МОН України щодо організації навчального процесу у 

2017/2018 навчальному році ; оновлені на компетентнісній основі навчальні 

програми для 5-9 класів ; методичні коментарі провідних науковців щодо 

впровадження ідей Нової української школи. – Київ, 2017. ‒ С. 122-124. 

Висвітлено особливості організації освітнього процесу з природознавства 

(5 клас), що корелюють із змінами у навчальній програмі інтегрованого курсу 

«Природознавства». Розкрито підходи до виконання практичних робіт і 
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навчальних проектів, приділено увагу реалізації наскрізних змістових ліній як 

засобу формування ключових компетентностей. 

 

Матяш, Н. Ю. Біологія. / Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В. // Експертиза 

шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів : посібник. ‒ Київ, 2016. ‒ С. 91-96. 

У посібнику вміщено інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Визначено основні параметри експертизи проекту 

підручника біології.  

 

Матяш, Н. Ю. Біологія. / Матяш Н. Ю., Козленко О. Г // Експертиза 

шкільних підручників : інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів : посібник. ‒ Київ, 2017. ‒ С. 84-93. 

У посібнику вміщено інструктивно-методичні матеріали для експертизи 

електронних версій проектів підручників для учнів 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів. Визначено основні параметри експертизи проекту 

підручника біології.  

 

Матяш, Н. Ю. Методичний коментар щодо вивчення біології в 6-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році з 

урахуванням змін у навчальних програмах / Матяш Н. Ю., Коршевнюк Т. В., 

Козленко О. Г. // Методичні рекомендації. Біологія. 6-9 кл. ‒ Харків, 2017. ‒ 

С. 113-121. 

Методичний коментар стосується реалізації компетентнісного підходу, 

досягнення очікуваних результатів навчання і конструювання предметного 

змісту, а також наскрізних змістових ліній.  

 

Матяш, Н. Ю. Особливості вивчення біології у 2018/2019 навчальному 

році / Матяш Н. Ю. Коршевнюк Т. В. // Біологія і екологія. ‒ Київ : Оріон, 2018. 

‒ С. 101-111. ‒ [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: 

{http://undip.org.ua/upload/iblock/fdd/programa_biologiya.pdf   

Розкрито особливості реалізації навчальних програм «Біологія і екологія» 

рівня стандарту і профільного рівня, визначено методичні орієнтири у 

реалізації очікуваних результатів з урахуванням компетентнісного підходу до 

навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

http://undip.org.ua/upload/iblock/fdd/programa_biologiya.pdf
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НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

Статті 

Буринська, Н. Календарно-тематичний план з хімії. 8 клас / Н. Буринська, 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 11-17 ; № 5. ‒ 

С. 12-18. 

Конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (як такі, що уводяться 

вперше, так і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Величко, Л. Інтегративні завдання на основі синхроністичної таблиці / 

Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 2. ‒ С. 2-5. 

У контекстних завданнях, складених на основі синхроністичної таблиці, 

поєднується історичний і природничо-науковий зміст. Завдання можна 

використовувати у процесі навчання як творчі, у проектній діяльності учнів, як 

залікові роботи, для позаурочних заходів. 

Величко, Л. Календарно-тематичний план з хімії, 9 клас (ІІ семестр) / 

Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 23-25 ; № 6. ‒ 

С. 23-25.  

Розроблено на основі компетентнісного підходу та з урахуванням 

наскрізних змістових ліній курсу хімії. 

 

Величко, Л. Компетентнісний і ЗУНівський підходи в навчанні : 

порівняння ознак / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ 

С. 2-5. 

Розглянуто можливості формування ключових компетентностей учня 

засобами навчального предмета хімії. Ознаки компетентнісного підходу 

викладено у порівнянні з традиційним («ЗУНівським») підходом за основними 

параметрами: мета, завдання освіти, сутність процесу навчання, діяльність 

учня, діяльність учителя, засоби навчання, контроль і оцінювання, методика 

навчання тощо. 

 

Величко, Л. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи. 

«Громадянська відповідальність» / Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі. 

‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 29-31. 

Виокремлено два аспекти громадянської компетентності учня, що можуть 

стати предметом уваги в навчальному процесі з хімії: патріотизм й 

усвідомлення взаємозв’язків між правами, свободою та відповідальністю 

людини. 

 

Величко, Л. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи. 

«Підприємливість та фінансова грамотність» / Л. Величко // Біологія і хімія в 

рідній школі. ‒ 2018. ‒ № 2. ‒ С. 8-11. 
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Визначено ознаки, що свідчать про сформованість підприємницької 

компетентності учнів. Наведено приклади з курсу хімії, які можна використати 

для розкриття цієї змістової лінії. 

 

Величко, Л. Стрічки часу на основі синхроністичної таблиці / Л. Величко 

// Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 3. ‒ С. 36-37. 

Наведено завдання з відповідями для складання стрічок часу на основі 

синхроністичної таблиці. Зміст завдань стосується відкриттів у хімії та 

суміжних науках, історії становлення наукових понять, діяльності вчених. 

 

Календарно-тематичне планування з біології і хімії на основі 

компетентнісного підходу / Л. Величко [та ін.] // Біологія і хімія в рідній школі. 

‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 2-5. 

Розкрито трикомпонентний склад предметної комптентності та змістове 

наповнення компонентів згідно з основними вимогами до загальноосвітньої 

підготовки учнів. Запропоновано нову структуру календарно-тематичного 

плану. 

 

Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань з природничих 

предметів / Л. П. Величко [та ін.] // Український педагогічний журнал. ‒ 2016. ‒ 

№ 3. ‒ С. 260-264.  

У таблиці синхронізовано відомості про видатні відкриття в хімії, 

біології, фізиці, астрономії, географії на тлі найважливіших фактів всесвітньої 

історії та історії літератури й мистецтва. Призначено для використання під час 

проведення інтегрованих уроків, дискусій, семінарів, створення проблемних 

навчальних ситуацій, організації проектної діяльності учнів, а також як 

довідковий матеріал. 

 

Синхроністична таблиця як засіб інтегрування знань. Досягнення людства 

: від найдавніших часів до сьогодення / Л. Величко [та ін.] // Історія і 

суспільствознавство в школах України : теорія та методика навчання. ‒ 2017. ‒ 

№ 1-2. ‒ С. 8-16. 

Розроблено згідно з чинними навчальними програмами з різних 

предметів. Стане у пригоді з метою формування в учнів цілісного уявлення про 

історичну добу, коли здійснювалися відкриття у природничих науках. 

 

Вороненко, Т. Використання міні-проектів на уроках хімії / Т. Вороненко 

// Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2018. ‒ № 4. ‒ С. 11-16. 

Наведено методичні розробки міні-проектів з хімії з кожної теми, що 

вивчаються у 7 класі. Зміст завдань і запитань дає змогу перевірити складники 

предметної компетентності з теми, що вивчається. Контекстні завдання мають 

міжпредметний характер. 
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Вороненко, Т. Використання міні-проектів під час вивчення нової теми у 

8 класі / Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2018. ‒ № 5. ‒ С. 17-

26. 

Наведено методичні розробки міні-проектів з хімії з кожної теми, що 

вивчаються у 8 класі. Зміст завдань і запитань дає змогу перевірити складники 

предметної компетентності з теми, що вивчається. Контекстні завдання мають 

міжпредметний характер. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії 7 клас (І семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2016. ‒ № 4. ‒ С. 6-10. 

Конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що уводяться 

вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії 7 клас (ІІ семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2016. ‒ № 5. ‒ С. 8-11. 

За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії. 7-й клас (І семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 6-11. 

За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії. 7-й клас (ІІ семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 18-19. 

За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії. 8-й клас (І семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 4. ‒ С. 11-15. 

За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії; визначено 

виконання практичної частини програми. 

 

Вороненко, Т. Календарно-тематичний план з хімії. 8-й клас (ІІ семестр) / 

Т. Вороненко // Біологія і хімія в рідній школі. ‒ 2017. ‒ № 5. ‒ С. 20-22. 
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За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії. 

 

Вороненко, Т. І. Класифікація навчальних проектів / Т. І. Вороненко // 

Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць.  Вип. 17 / Інститут педагогіки 

НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2016. ‒ С. 92-107.  

Наведено сучасну класифікацію навчальних проектів; схарактеризовано 

різні види проектів, їхнє місце під час вивчення хімії в основній школі та форму 

кінцевого продукту учнівської діяльності.  

 

Вороненко, Т. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» / Т. Вороненко // Біологія і хімія в 

рідній школі. ‒ 2018. ‒ № 3. ‒ С. 12-17. 

З’ясовано місце екологічних понять, взаємозв’язку природних і 

неприродних об’єктів, законів Коммонера у шкільній хімічній освіті. 

Розглянуто шляхи реалізації екологічної складової та питань сталого розвитку 

під час вивчення конкретних тем курсу хімії основної школи.  

 

Вороненко, Т. І. Особливості оцінювання навчальних проектів з хімії / 

Вороненко Т. І. // Х Менделєєвські читання : збірник наукових праць. ‒ 

Полтава, 2017. ‒ С. 312-316. 

Схарактеризовано показники, за якими оцінюються зміст, оформлення та 

захист (презентація) учнівського проекту. Визначено роль учителя і учня на 

різних етапах проектної діяльності. Розглянуто варіант виконання навчального 

проекту з хімії у 8 класі на тему «Хімічний склад і використання мінералів». 

 

Вороненко, Т. І. Проектна діяльність учнів екологічного спрямування – 

шлях інтеграції освіти / Вороненко Т. І. // Технології інтеграції змісту освіти : 

збірник наукових праць. Вип. 10. – Полтава, 2018. – С. 142-151. 

З’ясовано сутність понять «екологія», «природокористування», «охорона 

природи», «навчальний проект», «інтеграція в освіті». Розглянуто приклад 

навчального проекту з хімії екологічного спрямування з елементами інтеграції 

біології і фізики.  

 

Вороненко, Т. І. Розвиток предметних компетентностей під час 

проведення міжпредметних навчальних мініпроектів на екскурсіях з хімії / 

Вороненко Т. І. // Актуальні питання підготовки майбутнього вчителя хімії : 

теорія і практика. Збірник наукових праць. Вип. 3. – Вінниця, 2017. – С. 138-

141. 

На прикладі навчального проекту з теми «Дослідження рН ґрунтів певної 

місцевості», 8-й клас, розкрито методику проведення навчальних мініпроектів 

міжпредметного змісту під час екскурсій. Схарактеризовано етапи виконання 

проекту. Наведено завдання та вимоги до їх виконання з біології, географії, 

хімії та та фізики.  
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Іваха, Т. Календарно-тематичний план з хімії. 9-й клас (І семестр) / 

Т. Іваха // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 15-21. 

За темами уроків конкретизовано поняття, що вивчаються на уроці (ті, що 

уводяться вперше і ті, що розвиваються). Розкрито зміст складників (знаннєвий, 

діяльнісний, ціннісний) предметної компетентності з хімії. 

 

Ковтуненко, В. Конформації і бар’єри циклогексану / В. Ковтуненко, 

Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 1. – С. 29-32. 

Стаття з рубрики «Наука – вчителеві» поглиблює знання вчителя про 

конформаційні форми циклогексану та його похідних; наведено їхні 

енергетичні характеристики, визначено переважні форми. 

 

Ковтуненко, В. Конформації циклоалканів / В. Ковтуненко, Л. Величко // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 3. – С. 2-8. 

Розглянуто типи напруження в циклічних молекулах, різноманітні 

конформації циклоалканів залежно від розміру циклу. 

 

Козленко, О. Г. Результати вимірювання базового вміння учнів 

працювати з моделями різних типів у процесі навчання біології / О. Г. Козленко 

// Український педагогічний журнал. – 2016. – № 3. – С. 93-104. 

Обговорюються результати вимірювання базового вміння учнів 

працювати з моделями різних типів за компетентнісно-орієнтованим тестом, 

ґрунтується на підходах міжнародного оцінювання PISA.  

 

Козленко, О. Досвід використання блоків моделей у навчанні біології / 

О. Козленко, К. Діска // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 2. – С. 29-32. 

Описано експеримент з організації групової роботи учнів з блоками 

моделей та обговорено деякі його результати. 

 

Козленко, О. Іграшка-трансформер як об’єкт для групової дослідницької 

роботи на уроці біології / О. Козленко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – 

№ 4. – С. 47-48. 

Запропоновано варіант проведення групової дослідницької роботи з 

біології людини (тема «Опора і рух») з використанням дитячої іграшки-

трансформера «Робокар Полі». 

 

Козленко, О. Г. Якби «міфи» працювали / О. Г. Козленко // Біологія і 

хімія в рідній школі. – 2016. – № 3. – С. 30-34. 

Автор дискутує зі статтею Величко Л. П. «Про деякі педагогічні міфи» 

(«Біологія і хімія в рідній школі», № 6, 2015 р.) щодо можливості використання 

статистичних методів у повсякденній педагогічній практиці та розрахунку 

показників окремих завдань.  
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Козленко, О. Проектно-рольова гра з біології як форма реалізації 

наскрізної змістової лінії «Підприємливість та фінансова грамотність» / 

О. Козленко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 2. – С. 11-19. 

Наведено розробку проектно-рольової гри, що поєднує переваги проектів 

і навчальних ігор при навчанні та підведенні підсумків вивчення сучасних 

методів біотехнології і генетичної інженерії. Проектно-рольова гра є моделлю 

системи відносин державних, комерційних, громадських організацій і 

приватних осіб при фінансуванні наукових проектів в умовах ринкової 

економіки і відкритого, демократичного суспільства.  

 

Козленко, О. Г. Моделювання стрічки часу «Розвиток природничо-

наукових знань» з використанням синхроністичної таблиці / О. Г. Козленко // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 2. – С. 33-41. 

Наведено приклади створення стрічок часу у вигляді реальних 

(об’ємних), графічних і вербальних моделей. В якості інформаційного джерела 

для побудови стрічки часу «Розвиток природничо-наукових знань» 

використовуються синхроністична таблиця, в якій відомості про видатні 

відкриття в хімії, біології, фізиці, астрономії, географії наведено на тлі 

найважливіших фактів всесвітньої історії та історії літератури і мистецтва. 

 

Коршевнюк, Т. В. Особенности содержания биологического образования 

: украинский опыт / Т. В. Коршевнюк // European Journa of Education and 

Applied Psychology. – 2016. – № 2. – С. 16-19. 

Розкрито підходи до конструювання змісту сучасної біологічної освіти в 

Україні в єдності його компонентів, висвітлено взаємозв'язки між ними; 

зазначено особливості диференціації змісту навчання біології старшокласників 

на трьох освітніх рівнях (рівні стандарту, академічному і профільному рівнях). 

Коршевнюк, Т. В. Компонентний підхід до визначення змісту шкільної 

біологічної освіти / Коршевнюк Т. В. // Освітологічний дискурс. – 2016. – № 1 

(13). 

Обґрунтовано когнітивний, діяльнісний та особистісний компоненти 

змісту шкільної біологічної освіти; розкрито їх особливості в контексті 

тенденцій оновлення природничої освіти.  

 

Коршевнюк, Т. Календарно-тематичний план з біології, 6 клас / 

Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 17-23 ; 2016. 

– № 5. – С. 19-24. 

Розкрито послідовність вивчення тем і розподіл навчального часу, 

зазначено демонстрування, тематику практичних робіт і лабораторних 

досліджень; очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

подано за складниками предметної біологічної компетентності (знаннєвим, 

діяльнісним, ціннісним). 

 

Коршевнюк, Т. Завдання до теми «Популяція. Екосистема. Біосфера» / 

Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 6. – С. 32-35.  
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Наведено завдання для перевірки результатів вивчення надорганізмових 

рівнів організації життя (популяцій, екосистем, біосфери) в 11 класі. Завдання 

сформовані відповідно до сучасних вимог тестології і центрів незалежного 

оцінювання навчальних досягнень учнів (Українського центру тестології та 

Українського центру оцінювання якості освіти). 

 

Коршевнюк, Т. Календарно-тематичний план з біології, 6 клас. Семестр І / 

Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 22-26. 

Розкрито послідовність вивчення тем і розподіл навчального часу, 

зазначено демонстрування, тематику практичних робіт і лабораторних 

досліджень; очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

подано за складниками предметної біологічної компетентності (знаннєвим, 

діяльнісним, ціннісним). 

 

Коршевнюк, Т. В. Календарно-тематичний план з біології, 6 клас. 

Семестр ІІ / Т. В. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – 

С. 10-12. 

Розкрито послідовність вивчення тем і розподіл навчального часу, 

зазначено демонстрування, тематику практичних робіт і лабораторних 

досліджень; очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів 

подано за складниками предметної біологічної компетентності (знаннєвим, 

діяльнісним, ціннісним). 

 

Коршевнюк, Т. Наскрізні змістові лінії в курсі біології основної школи : 

«Громадянська відповідальність» / Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2018. – № 3. – С. 9-12. 

Розкрито можливості реалізації наскрізної змістової лінії «Громадянська 

відповідальність» в курсі біології основної школи (6-9 класи). Наведено 

приклади завдань для розвитку умінь працювати в команді, бути 

відповідальними, знаходити потрібні способи діяльності та моделі поведінки 

для досягнення своєї мети, але при цьому не порушувати права інших.  

 

Коршевнюк, Т. В. Компетентнісний потенціал підручника біології / Т. В. 

Коршевнюк // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць. Вип. 

20. / Інститут педагогіки НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2018. –– 

С. 197-203. 

Розкрито компетентнісний потенціал навчального предмета на прикладі 

авторського підручника біології для учнів дев’ятих класів. Висвітлено 

методичні аспекти змісту цього підручника, які спрямовано на формування 

ключових компетентностей учнів.  

Матяш, Н. Ю. Предметна (біологічна) компетентність : її прояв у 

результатах загальноосвітньої підготовки учнів основної школи. / Матяш Н. Ю. 

// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2016. – № 3. – С. 116-121.  

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668937:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9668937:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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Розкрито сутність предметної біологічної компетентності та її структуру, 

відображення в результатах загальноосвітньої підготовки учнів основної 

школи. 

Матяш, Н. Ю. Система завдань у підручниках з біології як засіб 

формування в учнів предметної компетентності / Н. Ю. Матяш // Проблеми 

сучасного підручника. Збірник наукових праць . Вип. 16. / Інститут педагогіки 

НАПН України. – Київ : Педагогічна думка, 2016– С. 123-126.  

Розкрито методичні можливості завдань у підручниках біології як засобу 

самостійного засвоєння змісту та формування в учнів предметної (біологічної) 

компетентності. Запропоновано порядок розміщення різних завдань з 

урахуванням їхніх функцій. Враховано результати міжнародного 

моніторингового дослідження TIMMS і PISA.  

 

Матяш, Н. Календарно-тематичний план з біології, 8 клас / Н. Матяш // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 31-38 ; № 5. – С. 19-24. 

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням трьох 

компонентів (знаннєвого, діяльнісного і ціннісного) предметної компетентності 

до конструювання очікуваних результатів навчання і компетентнісного підходу 

до конструювання змісту навчального матеріалу. 

 

Матяш, Н. Урок «Загальна характеристика сенсорних систем» / Н. Матяш 

// Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 1. – С. 20-22. 

Розроблено урок з теми «Сенсорні системи» з використанням Інтернет-

ресурсу і педагогічно програмного засобу навчання «Віртуальна лабораторія. 

Біологія людини, 8-9 класи». 

 

Матяш, Н. Фізичні знання в біології – один зі шляхів формування 

міжпредметної компетентності в учнів основної школи / Н. Матяш // Фізика та 

астрономія в рідній школі. – 2016. – № 6. – С. 12-14.  

Наведено результати порівняльного аналізу горизонтальних 

міжпредметних зв’язків між навчальними курсами фізики і біології для 8 класу; 

закцентовано увагу на методичних можливостях розкриття міжпредметних 

зв’язків між біологією і фізикою. 

 

Матяш, Н. Календарно-тематичний план з біології, 8 клас. Семестр 1 / 

Н. Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 39-45.  

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням трьох 

компонентів (знаннєвого, діяльнісного і ціннісного) предметної компетентності 

до конструювання очікуваних результатів навчання і компетентнісного підходу 

до конструювання змісту навчального матеріалу. 

 

Матяш, Н. Календарно-тематичний план з біології, 8 клас. Семестр ІІ / 

Н. Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 39-47. 

Календарно-тематичний план розроблено з урахуванням трьох 

компонентів (знаннєвого, діяльнісного і ціннісного) предметної компетентності 
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до конструювання очікуваних результатів навчання і компетентнісного підходу 

до конструювання змісту навчального матеріалу. 

 

Матяш, Н. Відображення компетентнісного підходу до вивчення людини 

в авторських підручниках з біології / Н. Матяш // Проблеми сучасного 

підручника. Збірник наукових праць Вип. 18. / Інститут Педагогіки НАПН 

України. – Київ : Педагогічна думка. – 2017.  – С. 88-94. 

Схарактеризовано методичні можливості авторських підручників з 

біології людини щодо формування предметної компетентності з урахуванням її 

компонентів (знаннєвого, діяльнісного та ціннісного) у поєднанні з ключовими 

компетентностями. 

 

Матяш, Н. Ю. Фундаменталізація шкільної біологічної освіти – основа 

формування предметної компетентності учня / Н. Матяш // Український 

педагогічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 54-60. 

Обґрунтовано необхідність збереження фундаменталізації змісту 

біологічної освіти у процесі впровадження компетентнісного підходу до 

навчання біології. Розкрито компетентнісний підхід до конструювання змісту 

біологічної освіти в основній школі з урахуванням поєднання когнітивного, 

діяльнісного та ціннісного компонентів предметної (біологічної) 

компетентності учнів.  

 

Матяш, Н. Особливості вивчення біології в 2018/2019 навчальному році / 

Н. Матяш, Т. Коршевнюк // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 2-

7. 

Розкрито структуру і зміст нового навчального предмета «Біологія і 

екологія» в 10-11 класах на рівні стандарту і профільному рівні. Наведено 

методичну характеристику навчальних тем в 10 класі. Приділено увагу 

особливостям реалізації компетентнісного підходу в навчанні біології учнів 

старшої школи. 

 

Матяш, Н. Реалізація змістової лінії «Здоров’я і безпека» в навчанні учнів 

біології людини / Н. Матяш // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 5. – С. 

26-29. 

Розкрито методичні можливості реалізації наскрізної змістової лінії 

«Здоров’я і безпека» в навчанні учнів біології людини.  

 

Матяш, Н. Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і 

сталий розвиток» у навчанні біології / Н. Матяш // Біологія і хімія в рідній 

школі. – 2018. – № 6. – С. 15-19. 

Розкрито методичні можливості реалізації наскрізної змістової лінії 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» у процесі засвоєння навчальних 

предметів «Біологія, 6-9 класи» і «Біологія і екологія, 10-11 класи» (рівень 

стандарту і профільний рівень). 
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Нетрибійчук, О. Використання хмарних сервісів і технології 

«перевернутого навчання» на уроках хімії / О. Нетрибійчук // Біологія і хімія в 

рідній школі. – 2017. – № – 5. – С. 2-9. 

Розкрито технологію «перевернутого навчання», яка передбачає 

інтеграцію традиційного навчання і навчання з інформаційно-комунікативними 

технологіями. Описано використання хмарних сервісів і платформ на уроці 

хімії; наведено розробку уроку хімії із використанням хмарних сервісів. 

 

Нетрибійчук, О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій 

на уроках хімії / О. Нетрибійчук // Біологія та хімія в рідній школі. – 2018. – 

№ 3. – С. 30-39. 

Описано використання різних ІКТ на уроках хімії: Smart навчання, 

технологію мобільного навчання з використанням Qr-кодів, електронні 

програмні засоби навчального призначення з описанням хімічних та відео 

редакторів, використання інтернет сервісів. 

 

Нетрибійчук, О. Календарно-тематичний план з хімії 10 клас (рівень 

стандарту) / О. Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – № 4. – С. 

23-31. 

До кожної теми вказано демонстрації, лабораторні досліди, розрахункові 

задачі, навчальні проекти й наскрізні змістові лінії. Після кожної теми 

розміщено очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

 

Нетрибійчук, О. Наскрізні змістові лінії в курсі хімії основної школи. 

«Здоров’я і безпека» / О. Нетрибійчук // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. – 

№ 5. – С. 32-36.  

Наведено конкретні приклади з метою розкриття змістової лінії «Здоров’я 

і безпека». Показано значення формування у школярів ставлення до здорового 

способу життя як до одного з головних шляхів у досягненні успіху. 

 

Рибалко, Л. М. Формування світогляду молодого покоління як глобальна 

проблема сучасності / Рибалко Л. М. // Педагогічний альманах. Збірник 

наукових праць / ред. кол.: В. В. Кузьменко (голова) та ін. – Херсон, 2016. – № 

29. – С. 21-28. 

Схарактеризовано різні типи світогляду (екологічний, ноосферний, 

синергетичний) та науково обґрунтовано доцільність і необхідність 

формування в молодого покоління еколого-еволюційного світогляду як такого, 

що забезпечує наявність у особистості екологічної освіченості, свідоме 

ставлення людини до природи і практичну участь у покращенні 

природокористування.  

 

Рибалко, Л. М. Компетентнісно орієнтоване навчання біології на засадах 

еколого-еволюційного підходу / Л. М. Рибалко // Педагогічний вісник. – 2016. – 

№ 2-3 (38-39). – С. 29-34.  
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Розкрито сутність і зміст еколого-еволюційного підходу до навчання 

біології. Науково обґрунтовано педагогічні умови реалізації компетентнісного 

підходу в аспекті застосування еколого-еволюційного підходу.  

 

Рибалко, Л. Упровадження інноваційних підходів до навчання – шлях 

модернізації змісту освіти / Рибалко Л. // Вісник Львівського університету. 

Серія педагогічна. – 2016. – № 31. – С. 3-10. 

Обґрунтовано концептуальні ідеї еколого-еволюційного підходу (ідею 

еволюції й ідею екоцентризму), схарактеризовано технологію навчання біології 

на засадах еколого-еволюційного підходу. Наведено результати педагогічного 

експерименту. 

Rybalko, L. M. Modernization of educational content based on ecological and 

evolutionary approach / Rybalko L. M.  // The unity of Science : International 

scientific professional journal. –- Vienna, Austria, 2016. – № 23.  – Р. 112-118.  

The article reveals the essence and meaning of ecological and evolutionary 

approach to learning the general theory of health and its basic concepts. The role of 

ecological and evolutionary approach in shaping health preservation and health 

developing competencies. Ecological and evolutionary approach is classified as 

scientific because its scope is not limited to one biology (as a science and a school 

subject). It can play a significant role in the knowledge of laws and health 

valeological origin. 

 

Rybalko, L. M. Еcological and evolutionary approach to the teaching of natural 

sciences as a condition of education for sustainable development / Rybalko L. M // 

Modern Science – Moderní věda. –2016. –№ 3. –С. 67-71. 

The article epresents the results of a scientific research of the problem of 

teaching natural sciences on the basis of ecological and evolutionary approach in 

comprehensive secondary schools. The essence and the concept of "ecological and 

evolutionary approach", conceptual ideas of ecological and evolutionary approach 

(the idea of evolution and the idea of ekocentrism) are disclosed. Disclosed the 

technology of teaching biology based on ecological and evolutionary approach is 

developed.  

 

Рибалко, Л. Календарно-тематичний план з біології 7 клас / Л. Рибалко // 

Біологія і хімія в рідній школі. – 2016. – № 4. – С. 23-31 ; № 5. – С. 23-31. 

Розкрито зміст, основні поняття та очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів з до кожної теми. Розробка містить опис 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів через категорії 

діяльність, знання та ставлення. 

 

Рибалко, Л. М. Календарно-тематичний план з біології, 7 клас. Семестр І / 

Л. Рибалко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 4. – С. 31-39. 

Розкрито зміст, основні поняття та очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів з до кожної теми. Розробка містить опис 
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очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів через категорії 

діяльність, знання та ставлення. 

 

Рибалко, Л. М. Календарно-тематичний план з біології, 7 клас. Семестр ІІ 

/ Л. Рибалко // Біологія і хімія в рідній школі. – 2017. – № 5. – С. 31-39. 

Розкрито зміст, основні поняття та очікувані результати навчально-

пізнавальної діяльності учнів з до кожної теми. Розробка містить опис 

очікуваних результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів через категорії 

діяльність, знання та ставлення. 

 

Рибалко, Л. М. Авторська концепція підручників з біології на засадах 

компетентнісного підходу до навчання / Л. М. Рибалко // Проблеми сучасного 

підручника. Збірник наукових праць. № 18.  / Інститут педагогіки НАПН 

України. – Київ : Педагогічна думка. – 2017.– С. 102-108. 

Розкрито авторську концепцію системи підручників з біології для 6-11 

класів, в яких втілено еколого-еволюційний і компетентнісний підходи до 

навчання. Обґрунтовано специфіку реалізації еколого-еволюційного підходу у 

структурі та змісті системи підручників з біології. 

 

Рибалко, Л. М. Дидактичні умови компетентнісно орієнтованого навчання 

біології в школі / Рибалко Л. М. / Дидактика : теорія і практика. Збірник 

наукових праць / ред. кол.: Г. О. Васьківська (голова) та ін. – Київ, 2017. – С. 

33-38. 

Обґрунтовано дидактичні умови компетентнісно орієнтованого навчання 

біології в школі. Розкрито сутність і зміст понять «компетентність», «предметна 

компетентність з біології», «компетентнісно орієнтоване навчання», 

«дидактичні умови». 

Рибалко, Л. М. Формування предметних компетентностей з біології в 

учнів 7 класу ЗНЗ / Рибалко Л. М. // Гуманітарний вісник Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Збірник 

наукових праць / ред. кол.: Л. М. Рибалко (голова) та ін. – Полтава, 2017. – № 1. 

– С. 23-31. 

Розкрито особливості формування предметних компетентностей з біології 

в учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Виокремлено та 

схарактеризовано сутність і зміст предметних компететностей з біології через 

діяльнісну, знаннєву та ціннісну складові. 

 

Рибалко, Л. М. Рівні, критерії та показники сформованості предметної 

(біологічної) компетентності в учнів основної школи (на прикладі 7 класів) / 

Рибалко Л. М. // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. Збірник наукових праць / ред. кол.: 

Л. М. Рибалко (голова). – Полтава, 2017. – № 2. – С. 8-20. 

Визначено та схарактеризовано критерії та показники сформованості в 

учнів ЗНЗ предметної компетентності з біології (когнітивний, діяльнісний, 

рефлексійний, мотиваційно-поведінковий) та подано рівневу градацію 
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сформованості предметної (біологічної) компетентності. Наведено результати 

педагогічного експерименту. 

 

Rybalko, L. M. Result of learning from education: competences and 

competencies / Rybalko L. M., Vorobyov O.V. // Perspectives of Science and 

Education : 5
th
 International youth conference. 19

th
 October 2018, New York, USA. –

2018. – Р. 192-203. 

Training on the basis of a competent approach involves the approval of schools 

center and teaching, based on the transparency and objectivity of learning outcomes. 

The main categories of learning based on a competency approach are the 

competencies and learning outcomes that today are key to the European educational 

environment. Competence is considered as a dynamic combination of knowledge, 

skills, abilities and abilities. Formation in the minds of students of competencies is 

the goal of educational programs. Learning outcomes are understood as an integral 

indicator of what a student must know and understand, be able to demonstrate skills 

and abilities after completing a course. 

 

Rybalko, L. Competences and Competencies as a result of learning / 

Rybalko,L.,Voznuk O. // International Scientific and Practical Conference 

«International Trends in Science and Technology». April, 30, 2018. Poland : 

Warsaw, – 2018. – P. 17-22.  

The article reveals the essence and content of the concepts of «competence», 

«competence approach»; comparative learning outcomes with competencies; the 

student-centered approach to training is described on the basis of a competently 

oriented process of professional training of future specialists; The didactic conditions 

of competently oriented learning are defined and theoretically grounded. 

 

Рибалко, Л. М. Результати експериментального дослідження методики 

компетентнісно орієнтованого навчання біології на засадах еколого-еволюційного 

підходу / Рибалко Л. М. // Гуманітарний вісник Полтавського національного 

технічного університету імені Юрія Кондратюка. Збірник наукових праць. № 3. / 

ред. кол.: Л. М. Рибалко (голова) та ін. – Полтава, 2018. –– С. 11-19. 

Подано результати експериментальної перевірки ефективності методики 

компетентнісно орієнтованого навчання біології на засадах еколого-еволюційного 

підходу. Наведено та схарактеризовано рівні, критерії та їх показники 

сформованості в учнів 9 класів предметної компетентності з біології. 

 

Рибалко, Л. М. Реалізація змістової лінії «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» в навчанні біології / Рибалко Л. М. // Гуманітарний вісник 

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. 

Збірник  наукових праць / ред. кол.: Л. М. Рибалко (голова) та ін. – Полтава, 2018. 

– № 4. – С. 23-29. 

Розкрито особливості реалізації змістової лінії «Екологічна безпека та 

сталий розвиток» в навчанні біології учнів середньої школи. Подано опис 
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змістового наповнення змістової лінії, пояснено реалізацію її через результати 

навчання. 

 

Матеріали конференцій 

Величко, Л. П. Компетентнісний підхід до результатів навчання хімії в 

основній школі / Л. П. Величко // Анотовані результати науково-дослідної 

роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – Київ : Інститут 

педагогіки. – 2016. – С. 219-220. 

 

Величко, Л. П. Ресурсне забезпечення наскрізної змістової лінії 

підприємливість і фінансова грамотність у навчанні хімії в основній школі / Л. 

П. Величко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту 

педагогіки НАПН України за 2017 рік. – Київ : Педагогічна думка. – 2017. – С. 

166-167. 

 

Величко, Л. П. Реалізація наскрізної змістової лінії «Громадянська 

відповідальність» у курсі хімії основної школи / Величко Л. П. // Анотовані 

результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 

2018 рік. – Київ : Педагогічна думка. – С. 53-54. 

 

Величко, Л. П. Диференціація навчальних завдань за рівнями складності. 

Міф чи реальність? / Величко Л. П. // Диференціація у шкільній освіті : 

історичний досвід і сучасні технології. Матеріали Всеукраїнської конференції 

(16 травня 2018 р.). – Київ, 2018. – С. 113-115. 

 

Величко, Л. П. Інтегративний потенціал синхроністичної таблиці з історії 

природничих наук / Величко Л. П. // Нова українська школа : теорія і практика 

реалізації інтегрованого підходу : Матеріали Міжнародної наукової 

конференції. (17–18 травня 2018 р.). – Тернопіль, 2018. – С. 108-111. 

 

Вороненко, Т. І. Формування предметних компетентностей з хімії у 7 

класі / Т. І. Вороненко // Анотовані результати науково-дослідної роботи 

Інституту педагогіки НАПН України за 2016 рік. – Київ : Інститут педагогіки. – 

2016. – С. 224-225.  

 

Вороненко, Т. І. Компетентністно орієнтовані завдання / Вороненко Т. І. // 

Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХІV 

КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ). Матеріали Міжнародної конференції (18-19 

травня 2017 р.). – Полтава, 2017. – С. 69-71. 

 

Вороненко, Т. І. Компетентнісно-орієнтовані завдання як спосіб 

перевірки компетентностей / Т. І. Вороненко // Анотовані результати науково-

дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – Київ : 

Педагогічна думка. – 2017. – С. 167-168. 
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Вороненко, Т. І. Навчальна проектна діяльність – шлях до інтеграції 

освіти / Вороненко Т. І. // Нова українська школа : теорія і практика реалізації 

інтегрованого підходу. Матеріали Міжнародної наукової конференції (17-18 

травня 2018р.). – Тернопіль, 2018. – С. 123-126. 

 

Вороненко, Т. І. Формування предметної компетентності під час 

проектної діяльності учнів / Вороненко Т. І. // Анотовані результати науково-

дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2018 рік. – Київ, 2018. 

– С. 58. 

Козленко, О. Г. Вимірювання базового вміння учнів працювати з 

моделями різних типів як підґрунтя для впровадження методу моделювання у 

процес навчання біології / Козленко О. Г. // Формування компетентностей 
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