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1. Анотація курсу. Вивчення цієї дисципліни надає можливості майбутніх біологам отримати основи педагогічної 

професії вчителя біології, оскільки закладає методичний фундамент системи знань з позиції сучасної дидактики, 

біологічних понять, теорій і законів. Визначальним аспектом методики вивчення курсу є особистість здобувача вищої 

освіти з її проблемами та інтересами, індивідуальними здібностями, знаннями, рівнем сформованості системного 

мислення на засадах освіти для сталого розвитку.  

2. Мета та завдання курсу: формування професійних компетентностей здобувачів – майбутніх вчителів біології на 

основі набутих методологічних, методичних і біологічних знань. 

Орієнтація здобувачів на можливість застосування біологічних знань в майбутній професійній діяльності; засвоєння 

основ методики навчання біології; формування умінь та навичок проведення уроків усіх типів і позакласних заходів; 

формування умінь та навичок застосування різноманітних методів, форм і засобів в освітньому процесі з біології. 

3. Програмні компетентності та результати навчання  

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в освітній 

професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів педагогічної науки 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов 

      Загальні компетентності  

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК05. Здатність спілкуватися державною мовою як усно так і письмово.  

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  



ЗК08. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.  

ЗК09. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо з метою збереження природного навколишнього середовища.  

ЗК10. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК02. Здатність демонструвати базові теоретичні знання в галузі біологічних наук та на межі предметних галузей  

СК05. Здатність до критичного осмислення новітніх розробок у галузі біології і професійній діяльності 

СК11.Обізнаність з різними контекстами, у яких може відбуватися навчання. 

СК12.Обізнаність з різними рівнями суб’єкт-суб’єктної  взаємодії учасників освітнього процесу. 

СК13.Розуміння цілей і особливостей освітніх систем. 

СК14.Здатність до забезпечення позитивної динаміки навчальних досягнень суб’єктів освітньої діяльності. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

 

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з професійних питань з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому 

середовищі, державною та іноземною мовами. 

ПР07. Володіти прийомами самоосвіти і самовдосконалення. Уміти проектувати траєкторію професійного росту й 

особистого розвитку, застосовуючи набуті знання.  

ПР08. Знати та розуміти основні терміни, концепції, теорії і закони в галузі біологічних наук і на межі предметних 

галузей. 

ПР12. Демонструвати знання будови, процесів життєдіяльності та функцій живих організмів, розуміти механізми 

регуляції фізіологічних функцій для підтримання гомеостазу біологічних систем. 

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї органічного світу 

ПР22. Поєднувати навички самостійної та командної роботи задля отримання результату з акцентом на доброчесність, 

професійну сумлінність та відповідальність за прийняття рішень. 

ПР 25. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно-важливих знань із різних джерел із використанням 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. 

ПР 26. Здійснювати відбір, аналіз і синтез навчального програмового матеріалу, здійснювати дидактичну переробку 

складного матеріалу.  



ПР 27. Будувати організаційно-педагогічну і логіко-педагогічну структуру уроку з біології; форм позаурочної та 

позакласної роботи. 

ПР 29. Володіти методиками діагностики навчальних досягнень учнів з біології. 

 

Програмні результати навчання 

 

Методи 

навчання 

 

Засоби діагностики 

ПР04. Спілкуватися усно і письмово з 

професійних питань з використанням 

наукових термінів, прийнятих у 

фаховому середовищі, державною та 

іноземною мовами. 

Термінологічні диктанти. 

Інтелект карти. 

Прийоми семантизації. 

 

Письмові роботи. 

 

 

ПР07. Володіти прийомами 

самоосвіти і самовдосконалення. 

Уміти проєктувати траєкторію 

професійного росту й особистого 

розвитку, застосовуючи набуті знання.  

Розробка нетрадиційних методів 

навчання, форм навчання. 

 

Кваліфікаційні завдання - конспекти 

уроків. 

ПР08. Знати та розуміти основні 

терміни, концепції, теорії і закони в 

галузі біологічних наук і на межі 

предметних галузей. 

Робота з текстом підручника з біології 

для учнів. 

Кваліфікаційні завдання – аналіз 

текстового апарату підручника. 

ПР12. Демонструвати знання будови, 

процесів життєдіяльності та функцій 

живих організмів, розуміти механізми 

регуляції фізіологічних функцій для 

підтримання гомеостазу біологічних 

систем. 

Робота з текстом підручника та 

навчальних посібників з біології для 

учнів. 

Кваліфікаційні завдання – аналіз 

текстового та ілюстративного апаратів 

підручника. 

ПР17. Розуміти роль еволюційної ідеї Робота з текстом підручника та Кваліфікаційні завдання – аналіз 



органічного світу. навчальних посібників з біології для 

учнів. 

текстового апарату 

ПР22. Поєднувати навички 

самостійної та командної роботи задля 

отримання результату з акцентом на 

доброчесність, професійну сумлінність 

та відповідальність за прийняття 

рішень. 

Інтерактивні методи навчання. Рефлексія. 

ПР 25. Здійснювати пошук, 

опрацювання та аналіз професійно-

важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних 

технологій. 

Методи самостійної роботи з 

літературою: складання каталогів, 

конспектування, порівняння тощо. 

Контроль самостійної роботи . 

ПР 26. Здійснювати відбір, аналіз і 

синтез навчального програмового 

матеріалу, здійснювати дидактичну 

переробку складного матеріалу. 

Інтерактивні методи навчання – 

експертні групи. 

Кваліфікаційні завдання – складання 

логічних схем біологічних понять. 

ПР 27. Будувати організаційно-

педагогічну і логіко-педагогічну 

структуру уроку з біології; форм 

позаурочної та позакласної роботи. 

Практичні методи навчання, кейс-

метод. 

Кваліфікаційні завдання - конспекти 

уроків. 

ПР 29. Володіти методиками 

діагностики навчальних досягнень 

учнів з біології. 

Інтерактивні методи навчання – 

експертні групи. 

Кваліфікаційні завдання – складання 

тестових завдань. 

 

 

 



4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

4/ 120 8 8 104 

5. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2020/2021 5 091 Біологія 3 Вибіркова 

 

6. Технічне й програмне забезпечення (обладнання)  

 Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження тестування 

(поточний, підсумковий контроль).  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; 1С 7.7; CS Trade Quote 8; Internet Explorer; Win RAR; 

Adobe Reader 9. 

7. Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі.  

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача.  

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не 

ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.  

 Усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  



 Дотримуватися Кодексу академічної доброчесності здобувача вищої освіти Херсонського державного 

університету. 
 

8. Схема курсу 

Тиждень, дата, 

години 

(вказується 

відповідно до 

розкладу 

навчальних 

занять) 

Тема, план  Форма 

навчального 

заняття,  

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної 

роботи) 

Список 

рекомендованих 

джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1. Методика навчання біології як педагогічна наука 

Тиждень _ 

дата,  

академічних 

годин 

1.Тема : 

Методика 

навчання біології 

як педагогічна 

наука і 

педагогічна 

технологія. Цілі 

та завдання 

шкільної 

біологічної 

освіти. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 15 год 

1, 3, 21, 22, 23, 25, 

30 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

10 

Тиждень _ 

дата,  

академічних 

годин 

2.Тема : Зміст 

шкільної 

біологічної освіти. 

Формування і 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

1, 3, 11, 15, 18, 21, 

34, 48, 73 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

10 



розвиток 

біологічних 

понять у 

шкільному курсі 

біології. 

 

– 20 год (автор 

І.Карташова) 

Робота з 

шкільними 

підручниками 

біології. 

Складання карт 

понять 

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

3.Тема : 

Виховання учнів 

засобами 

навчального 

предмета 

«Біологія». 

 

Самостійна 

робота – 15 год 

1, 46, 48, 62, 72. 

73 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Проведення 

виховної години 

10 

Максимальна кількість балів за модуль – 30 балів 

Модуль 2. Дидактичне забезпечення навчання біології  

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

4.Тема : 

Різноманітність 

форм навчання 

біології. 

Позакласна 

робота з біології 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

ь– 20 год 

1, 8, 19, 24, 32, 4, 

64, 67 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова). 

Розробка 

конспектів уроків 

біології різних 

типів 

20 



Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

5.Тема : Методи 

навчання біології. 

Методи 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 10 год 

9, 10, 14, 26, 28 Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова). 

Відбір 

методичних 

прийомів 

навчання до 

певних етапів 

уроку 

10 

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

6.Тема : 

діагностування 

навчальних 

досягнень учнів 

Самостійна 

робота – 24 год 

29, 38-40, 45, 55, 

60, 61 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з дидактики 

біології (автор 

І.Карташова) 

Складання тестів 

10 

Максимальна кількість балів  за модуль – 40 балів 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання  

Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий 

контроль, кейс-метод, перевірка робочих зошитів, тестовий контроль тощо.  

Загальна оцінка з навчальної дисципліни складається з 60 балів  − поточне оцінювання, 40 балів – результат 

екзамену. Максимальна кількість – 100 балів. 



Оцінювання результатів навчання є сумою балів, одержаних за виконання окремих форм навчальної діяльності: 

поточне оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять, ведення робочого зошиту, 

виконання завдань самостійної роботи; оцінка (бали) за екзамен.  

 

Система оцінювання та вимоги 

 

 

№ 
Види навчальної діяльності 

(робіт) 
Модуль 1 

Модуль 2 
Сума балів 

 Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному режимі) 

-активна робота на практичному 

занятті 

11 занять х 1 бал 11 

- завдання для самостійної 

роботи учнів з підручником 

5  5 

- визначення понятійного 

апарату змісту біології 6 класу 

2  2 

- підготовка і проведення 

практичної частини програми 6 

клас 

10  10 

- визначення понятійного 

апарату змісту біології 7 класу 

5  5 

 - бриколаж уроку біології 5  5 

 - практична робота 8 клас 5  5 

 - конспект уроку біології 5  5  

2. Самостійна робота  

− Підготовка додаткового 

матеріалу до обраної 

 

 

 

 

 

 



теми; 

− Відбір методичних 

прийомів активізації 

учнів; 

− Тестові завдання 

− Оформлення теки теми 

1 

5 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

12 

 Поточне оцінювання (разом) 60  60 

Екзамен 40  40 

Підсумкове оцінювання   100 

 Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 - участь у наукових, науково-

практичних конференціях, 

олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, 

наукової роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

 

 

Питання для самопідготовки студентів до екзамену  

з навчальної дисципліни “Методика навчання біології” 

3 курс 091 Біологія 

2020-2021 навч.рік 

Заочна форма здобуття освіти 

 

Перше питання 

1. Методика навчання біології як педагогічна наука. Цілі і завдання навчального предмета «Біологія». 

2. Зміст сучасної шкільної біологічної освіти. 



3. Методи навчання біології: визначення, сучасні класифікації. 

4. Характеристика методів навчання за джерелом знань: словесні, наочні, практичні. 

5. Методичні прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів. 

6. Форми організації навчання. Класно-урочна система навчання: сутність, переваги й недоліки.  

7. Урок як основна організаційна форма навчання біології: вимоги, класифікація. Основні типи уроків з біології, їх 

завдання і структура. 

8. Діагностика навчальних досягнень учнів з біології. Тести, класифікація. Методика складання тестів. 

 

 

Друге питання 

1. Самостійна робота учнів з різними компонентами підручника біолог: текстовим та ілюстративним. 

2. Методика проведення лабораторних досліджень. 

3. Методика проведення практичних робіт. 

4. Методичні прийоми формування мотивації пізнавальної діяльності учнів. 

5. Методика проведення дослідницьких практикумів. 

6. Методичні прийоми формування загальнобіологічних понять. 

7. Самостійна робота учнів з підручником біології на різних рівнях засвоєння навчального матеріалу.  

8. Методика складання тестових завдань з біології. 

 

 

Екзамен (40 балів) 

 

Критерії оцінювання відповіді на екзамені (усної, письмової) – 40 балів. 

0 балів  - Практично не знає науково-понятійного апарату. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не 

може користуватися підручниками, словниками та енциклопедіями, методичними рекомендаціями, іншими 

дидактичними засобами. Не має наукового уявлення про предмет і завдання навчальної дисципліни або може дуже  

приблизно їх сформулювати. 



5-10 балів - Має слаборозвинені уявлення про термінологію. Володіє навчальним 

матеріалом на фрагментарному рівні. Неспроможний вибудувати логіку відповіді. Не може відповісти на питання 

без суттєвих помилок, намагається вгадати відповідь на конкретні запитання.. Неспроможний продуктивно 

використовувати  допомогу  викладача. 

11-20 балів   - Самостійно відтворює деякі основні положення, що викладені в базовому підручнику чи лекційному 

матеріалі. Може в найбільш загальних моментах розкрити зміст основних понять і категорій. Для відтворення 

систематизованого навчального матеріалу потребує сторонньої допомоги. Письмові роботи безсистемні 

і непослідовні, позбавлені проблемності, збіднені на наукову термінологію. Часто припускається типових помилок, 

які, однак, при допомозі може виправити.. Зовсім не вивчає додаткову літературу, із першоджерелами 

ознайомлений поверхово. Матеріалом, що запланований на самостійне опрацювання, практично не 

володіє. 

25-29 балів -Повною мірою відтворює матеріал, що викладений в рекомендованих підручниках. Додатковою літературою 

практично не користується. При відповідях зорієнтований на репродуктивне відтворення матеріалу, а не його 

творче осмислення і засвоєння. Відчуває певні утруднення при розгляді теоретичних питань. При виправленні 

помилок, яких припускається при усних відповідях, потребує деякої допомоги викладача. Слабко уявляє, як 

можуть бути використані набуті теоретичні знання для розробки практичних методичних рекомендацій. 

30-34 бали -Досить вільно володіє матеріалом в обсязі силабусу навчальної дисципліни, чітко уявляє і може пояснити 

суть основних положень, понять і категорій. Систематично опрацьовує завдання, що виносяться на самостійне 

опрацювання, використовує їх матеріал при усних відповідях і написанні письмових контрольних робіт. 

Відповідь побудована достатньо логічно. При необхідності достатньо легко знаходить потрібний матеріал, 

довідковій літературі.  Однак  не завжди може показати актуальність проблем, що розглядаються в курсі навчальної 

дисципліни. 

35-40 балів -  Чітко розуміє роль і значення дисципліни як професійно фахової. Вільно володіє матеріалом згідно з 

програмою дисципліни. Може чітко визначити актуальність проблемних питань, що вивчаються, добре 

усвідомлює значення дисципліни для становлення професіонала та особистості. Ефективно використовує 

попередній матеріал, може здійснювати аналітико-синтетичні операції на основі отриманих знань. Володіє 

високою культурою самостійного планування своєї позааудиторної роботи, продуктивно аналізувати 

проблемні ситуації в методиці. Письмові роботи мають чітко визначену логічну структуру і завершений 



характер, характеризуються гарним науковим стилем. Вільно використовує міжпредметні зв'язки, добре 

орієнтується в періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко знаходить відповіді на нестандартні 

питання. Виявляє творчі здібності, схильність до самостійної науково-дослідницької роботи, що проявляється 

у прагненні приймати участь в наукових конференціях, проблемних групах тощо. 

10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 
 

Рекомендована література з питань загальної методики 
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26. Підласий А.І., Підласий І.С. Педагогічні інновації / А.І.Підласий, І.С.Підласий // Рідна школа. – 1998. – №12. – С. 

3-12. 
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