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1.Анотація курсу. Вивчення цієї дисципліни надає можливості здобувачам вищої освіти отримати основи педагогічної професії 

вчителя біології, оскільки закладає методичний фундамент системи знань з позиції сучасної дидактики, біологічних понять, теорій і законів.  

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  

Загальні компетентності та фахові компетентності: 
ЗК 1. Здатність до використання знань та умінь, набутих у процесі вивчення предмету, у відносинах з контрагентами та під час обробки 

іншомовних джерел інформації; 

ЗК 2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію,  оперувати нею у 

професійній діяльності, у т.ч. результатів власних досліджень для використання у галузі освіти; 

ЗК 3. Здатність до формування світогляду, розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури; 

ЗК 4. Вміння виявляти, ставити, вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення в професійній діяльності; 

ЗК 5. Здатність до прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

ЗК 6. Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей знань; 

ЗК 7. Здатність до колективних дій та організації взаємодії в колективі; роботі в команді. 

ФК 1. Здатність до планування і цілеспрямованого формування у здобувачів освіти ключових і предметних компетентностей  та здійснення 

міжпредметних зв’язків у навчанні біології. 

ФК 2. Здатність до цілепокладання і проєктування, добору й застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання для 

розвитку здібностей учнів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання 

рівня їх навчальних досягнень.   



ФК 3. Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до саморозвитку (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення 

до навчання); використання  з цією метою інновацій у професійній діяльності ;   

ФК 5. Здатність здійснювати виховання на уроках і в позакласній роботі, виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та 

формування їхньої культури.  

ФК 6. Здатність до організації і здійснення наукового пошуку у закладах загальної середньої освіти; рефлексії власної педагогічної 

діяльності, професійного розвитку впродовж життя. 

ФК 10. Здатність здійснювати прості і безпечні біологічні дослідження в лабораторії та природних умовах,   інтерпретувати результати 

досліджень, розробляти і організовувати на їх основі проєктну і дослідницьку діяльність учнів. 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН 2. Розуміти вікові особливості  розвитку особистості, організувати освітній процес з їх урахуванням, особливими потребами учнів. 

ПРН 3. Моделювати різні види навчальних занять та позакласних заходів, зокрема, еколого-оздоровчувальної спрямованості, самостійну 

роботу учнів. 

ПРН 4. Оперувати базовими категоріями та поняттями спеціальності. 

ПРН 5. Використовувати інструменти демократичної правової держави у професійній та громадській діяльності. 

ПРН 6. Застосовувати міжнародні й національні стандарти та досвід у професійній діяльності. 

ПРН 7. Добирати і застосовувати сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів, володіти 

комп’ютерною грамотністю і застосовувати інформаційну підтримку уроку, здійснювати рефлексію педагогічної діяльності. 

ПРН 8. Володіти і застосовувати методи і форми виховання учнів,  відстежувати динаміку особистісного розвитку дитини у навчально-

виховному процесі, запобігати булінгу. 

 ПРН 9. Ефективно працювати автономно та у команді.  

 ПРН 10. Вміти проводити власну дослідницьку діяльність і організовувати її на уроках і позаурочний час 

ПРН 12. Розуміти загальну структуру біологічної науки, сутність положень провідних  теоретичних  узагальнень біології, біологічну 

термінологію і номенклатуру; транслювати їх учням на основі принципу науковості. 

ПРН 14. Розуміти особливості будови й функцій  організму людини, основи здорового способу життя, засоби оцінки рівня складників 

здоров’я людини; застосовувати  здоров’язбережувальні технології у професійній діяльності. 

ПРН 17. Виконувати експериментальні польові та лабораторні дослідження, інтерпретувати їх результати, використовувати ці уміння для 

організації проектної і дослідницької діяльності учнів. 

ПРН 18. Застосовувати уміння  виготовляти прості біологічні препарати, колекції, гербарії з метою створення оригінальної наочності для 

проведення уроку. 

ПРН 19. Застосовувати уміння розв’язання задач з біології та екології у професійній діяльності.  

ПРН 24. Проектувати процес навчання під час викладання біології та основ здоров’я за допомогою добору ефективних методів і засобів , 

інноваційних технологій навчання, форм контролю і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів. 



ПРН 25. Усвідомлювати та реалізовувати розвивальний та виховний потенціал навчального процесу для активізації навчання і формування 

дослідницького стилю мислення учнів. 

4.Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

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

5/ 150 14 16 120 

 

5.Ознаки курсу 

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

вибіркова компонента 

2020/2021 1, 2 014 Середня освіта 

(Біологія та здоров’я 

людини) 

1 Обов’язкова 

 

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 

Змістовий модуль 1. Методичні основи викладання біології і екології у старшій школі 

 

Тиждень _ 

дата,  

академічних годин 

1. Зміст і структура 

навчального 

предмета «Біологія і 

екологія» (10-11 

класи). Рівні 

вивчення (стандарт і 

профільний) 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 18 год 

1, 8, 17, 18, 28, 50 Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова). 

Складання карт 

понять 

загальнобіологічних 

понять. 

6 

Тиждень _ 

дата,  

академічних годин 

2. Відображення 

тенденцій розвитку 

науки у змісті 

біологічної освіти. 

 

 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 18 год 

5, 6, 15, 51  Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова) 

Робота з шкільними 

підручниками 

біології. 

6 

3. Інтегруюча роль 

біологічних систем у 

формуванні 

наукового світогляду 

школярів. 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 18 год 

10, 11, 22, 29, 35, 53 Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова) 

Підготовка 

6 



презентацій. 

Тиждень _ 

дата,  

академічних годин 

4. Діяльнісний 

компонент 

навчальної 

програми. 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 18 год 

7, 9, 16, 21, 30, 37 Методика 

проведення уроків – 

лекцій та уроків-

семінарів.  

6 

Тиждень _ 

дата,  

академічних годин 

5. Біологічні задачі 

як змістовний і 

процесуальний 

компонент навчання 

біології і екології. 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 18 год 

9, 13, 34, 36 Методика 

розв’язування 

біологічних задач у 

10–11 класах. 

6 

Максимальна кількість балів за модуль – 30 балів 

 

Змістовий модуль 2. Основи методичної діяльності вчителя біології 
 

Тиждень … 

дата,  

академічних годин 

6. Зміст і структура 

методичної 

діяльності вчителя 

біології. 

  

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 10 год 

8, 21, 31, 42  Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова). 

Розробка конспектів 

уроків біології 

різних типів 

6 

Тиждень … 

дата,  

академічних годин 

10. Комунікативна 

функція учителя та 

особливості її 

реалізації у процесі 

навчання біології і 

екології. 

 

Практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 10 год 

7, 9, 12, 25, 36 Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова). 

Методика 

узагальнення знань 

школярів про живу 

природу на 

6 



заключному етапі 

вивчення біології та 

екології. 

Тиждень … 

дата,  

академічних годин 

11.Специфіка 

методичної 

діяльності учителя в 

залежності від 

обраного підходу, 

типу уроку та 

методів навчання. 

 

Лекція 2 год, 

практичне заняття 2 

год/  самостійна 

робота – 10 год 

7, 9, 19, 20, 38, 47, 48  Виконання завдань з 

Робочий зошит з 

методики навчання 

біології (автор 

І.Карташова) 

Відбір методичних 

прийомів навчання 

до певних етапів 

уроку. 

4 

Максимальна кількість балів  за модуль – 16 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 – результатит 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.  

Критерії оцінювання результатів навчання  

 

Аудиторна робота Самостійна робота Підсумковий контроль 

Ведення зошиту Індивідуальне творче завдання 40 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 1 Модуль 2 Модуль 1 Модуль 2  

30 16 2 2 5 5 60 

 

 

 

 



Критерії оцінювання відповіді здобувача на екзамені 

Бали Критерії оцінювання 

31-40 

 

Здобувач повністю розкриває три питання білету і демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни. Зменшення 40-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань білету або здобувач 

проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень.  

21-30  Здобувач неповно розкриває всі або більшість питань білету, проте добре володіє матеріалом кожного питання, що відповідає 

програмі дисципліни. Зменшення 30-балової оцінки може бути пов’язане з наявністю окремих суттєвих помилок під час відповіді 

на питання білету.  

11-20 Здобувач частково розкриває три питання білету, не демонструє повні і міцні знання, хоч  має певні знання, що передбачені 

програмою дисципліни. Він  володіє її основними положеннями на  мінімально допустимому рівні. Під час розкриття питань 

білету здобувач не демонструє цілісність розуміння навчального матеріалу.  

Зменшення 20-балової оцінки може бути пов’язане з кількістю суттєвих помилок під час відповіді на питання білету. 

0-11 

балів 

Здобувач повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумковому етапі навчання 

фрагментарні або він їх відтворює з великою кількістю помилок під час розкриття всіх питань білету. 
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