
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ біології, географії та екології 

КАФЕДРА ботаніки 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри ботаніки 

протокол № 1 від 28.08.2020р. 

завідувач кафедри  

___________ (І. Мойсієнко)  

 
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ/ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

 

___Методика навчання біології_________ 

 

Освітня програма Біологія 

Спеціальність 091 Біологія 

Галузь знань 09 Біологія 
 

 

 

 

 

 

 

 

Херсон 2020 



 

Назва навчальної 

дисципліни/освітньої 

компоненти 

Методика навчання біології 

Викладач (і) Карташова Ірина Іванівна 

Посилання на сайт  

Контактний тел.  

E-mail викладача cartachova1@ gmail.com 

Графік консультацій  

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 20 22 78 

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. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 8 год 

1, 3, 21, 22, 23, 30 Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

5 

2.Тема : Цілі та 

завдання шкільної 

біологічної 

освіти.  

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 6 год 

1, 21, 23, 25, 30 Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

5 

Тиждень _ 

дата,  

3.Тема : Зміст 

шкільної 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

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

73 

Виконання 

завдань з Робочий 

5 



академічних 

годин 

біологічної освіти. 

 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 8 год 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Робота з 

шкільними 

підручниками 

біології 

4.Тема : 

Формування і 

розвиток 

біологічних 

понять у 

шкільному курсі 

біології. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 8 год 

1, 15, 21, 34, 3, 48, 

74 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Складання карт 

понять 

5 

Тиждень _ 

дата,  

академічних 

годин 

5.Тема: Методи 

навчання біології. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 4 год/  

самостійна робота 

– 8 год 

1, 8, 9, 27, 75. 78 Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Дидактичні ігри 

 

5 

Максимальна кількість балів за модуль – 30 балів 

Модуль 2. Дидактичне забезпечення навчання біології 

Тиждень … 

дата,  

6.Тема : 

Різноманітність 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

1, 8, 19, 24, 32, 49 Виконання 

завдань з Робочий 

10 



академічних 

годин 

форм навчання 

біології.  

заняття 2 год/  

самостійна робота 

ь– 8 год 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова). 

Розробка 

конспектів уроків 

біології різних 

типів 

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

7.Тема : Методи 

активізації 

пізнавальної 

діяльності учнів. 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 8 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 

5 

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

8.Тема : 

Виховання учнів 

засобами 

навчального 

предмета 

«Біологія». 

 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 6 год 

1, 46, 48, 62, 72. 

73 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Проведення 

виховної години 

5 



Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

9.Тема 

:Позакласна 

робота з біології 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 10 год 

1, 6, 24, 64, 67 Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з методики 

навчання біології 

(автор 

І.Карташова) 

Проведення 

групової 

позакласної 

роботи 

10 

Тиждень … 

дата,  

академічних 

годин 

10.Тема : 

діагностування 

навчальних 

досягнень учнів 

Лекція 2 год, 

лабораторне 

заняття 2 год/  

самостійна робота 

– 8 год 

29, 38-40, 45, 55, 

60, 61 

Виконання 

завдань з Робочий 

зошит з 

дидактики 

біології (автор 

І.Карташова) 

Складання тестів 

5 

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 балів поточного оцінювання та виконання завдань 

самостійної роботи. 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.  



 

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  5 

- підготовка і проведення 

практичної частини програми 6 

клас 

10  12 

- визначення понятійного 

апарату змісту біології 7 класу 

5  5 

 - бриколаж уроку біології 5  10 

 - практична робота 8 клас 5  20 

 - конспект уроку біології 5  20  

2. Самостійна робота  

− Підготовка додаткового 

матеріалу до обраної 

теми; 

− Відбір методичних 

прийомів активізації 

 

 

 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 



учнів; 

− Тестові завдання 

− Оформлення теки теми 

 

4 

1 

 

 

 

12 

 Поточне оцінювання (разом) 100  100 

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 

 

10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 
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