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Анотація. В умовах реформування системи вищої освіти в Україні, її інтеграції в європейський освітній простір 
важливо вивчити досвід зарубіжних країн і впроваджувати найкращі освітні досягнення у практику українських 
університетів. У статті проаналізовано основні особливості підготовки вчителів-біологів в університетах Болгарії. 
Розкрито зміст професійної підготовки майбутніх вчителів біології в болгарських університетах. У роботі дослідже-
но веб-сайти біологічних факультетів різних університетів Болгарії. Зроблено порівняння навчальних планів підго-
товки студентів-біологів різних спеціальностей. Проаналізовано навчальні плани підготовки майбутніх бакалаврів 
та магістрів біології (вчитель біології) Пловдивського університету «Паїсій Хилендарський». Встановлено, що бол-
гарські університети запроваджують спеціальні психолого-педагогічні дисципліни для майбутніх учителів біології 
середньої школи. Автором визначено назви навчальних дисциплін, які не входять до навчальних планів українських 
університетів. Майбутні вчителі біології в Україні можуть бути зацікавлені в таких дисциплінах: «Міжпредметні 
зв’язки у навчанні біології», «Управління якістю біологічної освіти», «Педагогічне конструювання і комп’ютерні 
технології у навчанні біології», «Управління пізнавальною діяльністю з біології», «Технології інклюзивного нав-
чання», «Оздоровча освіта». З’ясовано переваги болгарської системи освіти порівняно з українськими закладами 
вищої освіти. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення підготовки майбутніх учителів біології в універси-
тетах України.

Ключові слова: освіта, підготовка вчителів біології, зміст освіти, професійна підготовка, методична підготовка, 
дисципліни, навчальні плани.

PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF BIOLOGY 
AT THE UNIVERSITIES OF BULGARIA

© 2018
Hrytsai Nataliia Bohdanivna, doctor of pedagogical sciences, professor 

of the department of biology, oncology and medical physiology
Rivne State University of Humanities

(33000, Ukraine, Rivne, Stepan Bandera street, 12, e-mail: grynat1104@ukr.net) 
Abstract. In the conditions of reforming the system of higher education in Ukraine, its integration into the European 

educational space, it is important to study the experience of foreign countries to introduce the best educational achievements 
into the practice of Ukrainian Universities. The article has been analyzed the main characteristics of professional training of 
biology teacher at the Universities of Bulgaria. It was found out the content of professional training of the future teachers 
of biology at the Universities of Bulgaria. The article was intended to study the websites of the natural faculties of differ-
ent Universities in Bulgaria. The article compares the curriculum of student’s training the biology of various specialties at 
different Universities. The curricula of training future bachelors and masters of biology (biology teacher) in the Plovdiv 
University «Paisii Hilendarski» have been analyzed. Bulgarian Universities introduce the special disciplines of psychologi-
cal and pedagogical training for future high school biology teachers. The author has been determined the subjects of teaching 
areas that are not in the curriculum of Ukrainian Universities. Future teachers of biology in Ukraine may be interested in 
the following disciplines: «Interdisciplinary connections in teaching of biology», «Management of the quality of biological 
education», «Pedagogical design and computer technologies in teaching biology», «Management of cognitive activity in bi-
ology», «Inclusive education technologies», «Health-saving education». The advantages of the Bulgaria system of education 
degree in comparison with Ukrainian high school have been found out. The suggestions for improving the training of future 
teachers of biology in higher educational institutions of Ukraine have been made.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’я-
зок із важливими науковими чи практичними завдан-
нями. На шляху України до інтеграції в європейський 
освітній простір необхідно вивчити досвід сусідніх 
держав, близьких до нас історично і територіально, які 
вже пройшли ці етапи і реформували свої освітні галу-
зі. Розробляючи освітні програми для спеціальності 014 
Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) варто було 
б урахувати здобутки вчених інших країн, зокрема це 
стосується Болгарії.

Республіка Болгарія – унітарна держава в Південно-
Східній Європі, яка має багато спільного з Україною, 
починаючи з історії і закінчуючи мовою. 2007 року 
Болгарія стала членом Європейського Союзу, освітня 
політика якого орієнтована на впровадження інновацій-
них підходів, модернізацію змісту і підвищення якості 
підготовки майбутніх фахівців. 

Заклади вищої освіти в Болгарії представлені уні-
верситетами, коледжами та спеціалізованими вищими 
школами. Майбутніх учителів-предметників готують на 
відповідних факультетах університетів. Проте підготов-
ка майбутніх учителів біології в закладах вищої освіти 
Болгарії недостатньо висвітлена в наукових джерелах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких роз-
глядалися аспекти цієї проблеми і на яких обґрунтову-
ється автор; виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Освітню систему Болгарії вивчали 
М. Бойчева [1], Г. Докашенко [2], А. Каплун [3], Т. Крис-
топчук [4; 5], С. Сапожников [6], Л. Смірнова [7], 
С. Цьома [8]. У наукових працях Т. Кристопчук [4] та 
С. Сапожникова [6] схарактеризовано тенденції розвит-
ку педагогічної освіти в Болгарії. М. Бойчева досліджу-
вала підготовку майбутніх учителів до екологічного ви-
ховання старшокласників [1].

У попередніх наших публікаціях розкрито особли-
вості підготовки майбутніх учителів біології в Польщі, 
Чехії, Словаччині, Бельгії [9–11]. 

Однак професійна підготовка майбутніх учителів бі-
ології в Республіці Болгарія не була предметом спеці-
альних наукових пошуків.

Формування цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є з’ясування особливостей професійної 
підготовки майбутніх учителів біології в університетах 
Болгарії. Завдання дослідження: проаналізувати на-
вчальні плани підготовки майбутніх учителів біології 
в університетах Болгарії, визначити обов’язкові та ви-
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біркові дисципліни підготовки біологів, порівняти їх з 
навчальними дисциплінами українських університетів, 
визначити переваги підготовки вчителів біології порів-
няно з українськими закладами вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Учи-
телів біології в Болгарії готують на біологічних факуль-
тетах провідних університетів країни (ступінь бакалавра 
– 4 роки навчання, ступінь магістра – 1–2 роки навчан-
ня).

Найбільшим і найстарішим університетом Болгарії 
є Софійський університет (болг. Софийски университет 
«Св. Климент Охридски»), у якому студенти здобувають 
знання на 16 факультетах, одним з яких є біологічний. 
Науково-педагогічні працівники біологічного факульте-
ту Софійського університету працюють на 13 кафедрах: 
біохімії, біофізики та радіобіології, біотехнології, бота-
ніки, генетики, екології та охорони довкілля, зоології 
та антропології, загальної та промислової мікробіології, 
фізіології тварин і людини, фізіології рослин, цитології, 
гістології та ембріології, загальної і прикладної гідро-
біології, методики навчання біології. Варто зазначити, 
що, на відміну від Болгарії, в Україні окремих кафедр 
методики навчання біології (болг. методика на обуче-
нието по биология) практично не залишилося. Винятком 
є кафедра теорії і методики викладання природничих 
дисциплін в Глухівському національному педагогічно-
му університеті імені Олександра Довженка, яку очолює 
С. Рудишин. Наявність кафедри методики навчання бі-
ології в класичному університеті Болгарії дає підстави 
стверджувати про важливість підготовки майбутніх учи-
телів біології загальноосвітньої школи.

Кафедру методики навчання біології очолює відома 
вчена-методист Надєжда Райчева, співавтор книг з ме-
тодики навчання біології [12; 13]. Крім того, викладання 
методичних дисциплін забезпечують професор Наташа 
Цанова, доценти Ася Асьонова, Анелія Кременська, док-
тори Камелія Стайкова, Іса Хаджиалі, Вікторія Нечева.

На бакалаврському ступені студентам виклада-
ють такі дисципліни: «Методика навчання біології», 
«Походження життя і теорії еволюції», «Методика і 
техніка шкільного експерименту», «Природничі науки в 
біологічній освіті в середніх училищах» (спеціальності 
«Біологія та хімії», «Географія та біологія», «Біологія 
та англійська мова»). До речі, серед європейських країн 
лише в Болгарії є дисципліна «Методика навчання біо-
логії», а в усіх інших – «Дидактика біології».

За магістерською програмою «Учитель біології та 
англійської мови» кафедра методики навчання біології 
забезпечує викладання таких курсів: «Інноваційні тех-
нології в методиці навчання біології», «Міжпредметні 
зв’язки в навчанні біології», «Управління якістю бі-
ологічної освіти», «Педагогічне конструювання і 
комп’ютерні технології у навчанні біології» (обов’язко-
вий компонент), «Управління пізнавальною діяльністю 
з біології», «Технології інклюзивного навчання» (вибір-
ковий компонент) [14]. 

Аналіз навчальних планів українських університетів 
дає підстави зробити висновок, що подібних методич-
них дисциплін в українських педагогічних університе-
тах недостатньо. Винятком можуть бути дисципліни 
«Методика навчання біології», «Інноваційні технології 
навчання біології», «Методика і техніка шкільного екс-
перименту» тощо.

Другим за величиною класичним університетом у 
Болгарії після Софійського університету є Пловдивський 
університет «Паїсій Хилендарський» (болг. Пловдивски 
университет «Паисий Хилендарски»). У цьому 
університеті на біологічному факультеті готують 
майбутніх учителів біології.

Проаналізуємо навчальні плани бакалаврів та магі-
стрів за напрямом «1.3. Педагогіка навчання ....» спе-
ціальностей «Біологія і хімія», «Біологія та англійська 
мова», за якими готують учителів біології і хімії та учи-

телів біології та англійської мови. Представимо перелік 
дисциплін у таблиці 1.

У навчальних планах бакалаврів у Болгарії передба-
чено 250 кредитів, а в Україні – 240.

Таблиця 1 – Витяг з навчальних планів спеціальностей 
«Біологія і хімія», «Біологія та англійська мова» освітньо-
кваліфікаційного ступеня «бакалавр» в Пловдивському 
університеті (4 роки навчання) [15]

Як видно з таблиці, спеціальності відрізняються 
лише кількістю кредитів на біологічні дисципліни і дис-
циплінами другої спеціальності.

Студентам спеціальності «Біологія і хімія» на 2018–
2019 навчальний рік запропоновано такі групи дисци-
плін за вибором. Особливу увагу привертає різноманіт-
ність педагогічних дисциплін, які в Україні для майбут-
ніх учителів біології представлені значно менше. 

Вибіркова дисципліна 1: «Спостереження та прак-
тична робота серед природи в навчанні біології», 
«Екологічна освіта та виховання в навчанні біології», 
«Запобігання шкідливим звичкам і здоровий спосіб жит-
тя», «Рефлексія в навчанні біології», «Психологія спіл-
кування».

Вибіркова дисципліна 2: «Методи педагогічних до-
сліджень в навчанні хімії», «Екологічна освіта та ви-
ховання в навчанні хімії», «Навчальні задачі з хімії», 
«Рефлексія в навчанні хімії».

Вибіркова дисципліна 3: «Формування ключових 
компетентностей у навчанні», «Особистісно орієнтова-
ні стратегії навчання», «Екологічна освіта та освіта для 
сталого розвитку», «Професійна рефлексія вчителя», 
«Психологія спілкування».

Вибіркова дисципліна 4 (хімія): «Хімія отруйних ре-
човин», «Хімія гетероциклічних сполук», «Хімія лікар-
ських речовин», «Хімічна промисловість в Болгарії», 
«Хімія харчових продуктів», «Органічна хімія в парфу-
мерії та косметиці», «Сучасні хроматографічні методи», 
«Екологічний каталіз», «Прикладна колоїдна хімія», 
«Біокаталіз і біоелектрохімія».

Вибіркова дисципліна 5: «Конструктивістський під-
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хід у навчанні», «Діагностичні завдання для біологіч-
них олімпіад», «Кар’єрний розвиток учителя біології», 
«Інтегративна біологія для громадянської та міжкуль-
турної освіти».

Вибіркова дисципліна 6 (біологія): «Основи па-
леонтології та історична геологія», «Біогеографія», 
«Імунологія», «Біотехнологія», «Лікарські рослини», 
«Альгологія». 

Викладання названих біологічних дисциплін забез-
печують 7 кафедр: анатомії і фізіології людини, біології 
розвитку, біохімії і мікробіології, ботаніки та методики 
навчання біології, екології та охорони довкілля, зоології, 
фізіології рослин і молекулярної біології.

До факультативних дисциплін належать англійська 
мова, російська мова, біоетика, комунікативні вміння, 
комп’ютерні та інформаційні системи, вміння дебатува-
ти, цифрова фотографія у природі та лабораторії.

Навчання закінчується державним іспитом з біології 
або захистом дипломної роботи, а також практичним 
державним іспитом.

Магістерська освітня програма за цією ж спеціаль-
ністю передбачає опанування студентами 75 кредитів 
упродовж двох семестрів (табл. 2).

Таблиця 2 – Витяг з навчального плану спеціальності 
«Учитель біології» біологічного факультету Пловдив-
ського університету [15]

Вибіркові дисципліни 1 і 2: «Педагогічна діагнос-
тика», «Психологія спілкування», «Навчання біології в 
природному середовищі», «Попередження шкідливих 
звичок і здоровий спосіб життя».

Вибіркові дисципліни 3 і 4: «Формування ключо-
вих компетентностей у навчанні біології», «Конструк-
тивістський підхід у навчанні», «Професійна рефлексія 
вчителя», «Освіта для сталого розвитку». 

Вказаний план не передбачає викладання біологіч-
них дисциплін (їх уже вивчено на бакалавраті), а лише 
психолого-педагогічних, зокрема опанування методика-
ми навчання біології, проходження практики тощо. Для 
більшості українських викладачів та студентів незрозу-
мілою буде дисципліна «Доцимологія», яка вивчає мето-
ди проведення екзаменів та оцінювання. На наш погляд, 
запропоновані педагогічні дисципліни будуть цікавими 
для здобувачів вищої освіти в Україні. 

У болгарських університетах важливе значення при-
діляють педагогічній практиці студентів, пропонують 
застосовувати у підготовці майбутніх учителів іннова-
ційні технології: активне й інтерактивне навчання, про-
ектне навчання, технологію портфоліо, комп’ютерно 
орієнтоване навчання [16; 17; 18].

Висновки дослідження і перспективи подальших роз-
відок цього напряму. У Болгарії підготовка майбутніх 
учителів біології відбувається на біологічних факуль-
тетах університетів, у яких є спеціальні кафедри мето-
дики навчання біології, які забезпечують викладання 
методичних дисциплін. Навчання на бакалавраті триває 

4 роки (250 кредитів) і передбачає вивчення циклу бі-
ологічних і педагогічних дисциплін. У магістратурі зі 
спеціальності «Учитель біології» надається переважно 
педагогічна освіта. Закінчується навчання в магістратурі 
двома державними екзаменами – теоретичним і прак-
тико-прикладним. Необхідно також відзначити низку 
оригінальних дисциплін за вибором, які пропонують 
опанувати студентам, зокрема «Формування ключових 
компетентностей у навчанні біології», «Особистісно орі-
єнтовані стратегії навчання», «Екологічна освіта та осві-
та для сталого розвитку», «Професійна рефлексія вчи-
теля», «Кар’єрний розвиток учителя біології» тощо. З 
огляду на це українським університетам варто перегля-
нути зміст професійної підготовки майбутніх учителів 
біології, збагатити її дисциплінами на вибір студента.

Перспективами подальших наукових пошуків буде 
дослідження форм і методів підготовки болгарських 
студентів, які обрали спеціальність «Учитель біології».
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