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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 5 Обов’язкова 

Загальна кількість годин – 150 

Рік підготовки: 
2-й 2-й 

Семестр 
3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 
форми навчання:  
контактних – 4 
самостійної роботи  
здобувача – 8 

14 год. 14 год. 
Практичні 

12 год. 10 год. 
Самостійна робота 

124 год. 
 
 

126 год. 
 

Вид контролю: екзамен 

 
Мета вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання 

біологічних дисциплін» полягає в засвоєнні теоретичних знань і набутті 
практичних умінь їх застосування для вирішення методичних завдань, для 
самостійного проведення уроків усіх типів та інших організаційних форм 
навчання біології;  формування особистості вчителя здатної творчо підходити 
до розв’язання актуальних завдань шкільної біологічної освіти у закладах 
загальної середньої освіти. 

. 



2. Матриця компетентностей, програмних результатів навчання,  
методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни (обов’язкової) 

U«Методика викладання біологічних дисциплін» 
 

Компетентності, які формуються (шифр 
відповідно до освітньої програми) 

Програмні результати 
навчання 

(шифр відповідно до освітньої програми) 
Методи 

навчання 
Методи 

контролю 

Здатність учитись і оволодівати сучасними 
знаннями, критично оцінювати інформацію з 
різноманітних джерел, переосмислювати 
власний і чужий досвід, аналізувати свою 
професійну й соціальну діяльність та 
ухвалювати конструктивні рішення (ЗК-3);  
Здатність діяти на засадах етичних 
мотивів, соціально відповідально й 
свідомо (ЗК-4); 
Уміння виробляти власну стратегію і 
тактику професійної поведінки, діяльності 
з урахуванням інтересів колективу, 
навички роботи в команді (ЗК- 8); 
Здатність до адаптації та дії в новій 
ситуації (ЗК-9); 
Здатність застосовувати softskills-навички 
в практичних ситуаціях (ЗК-10); 
Уміння розуміти інформацію із суміжних 
галузей знань та роз’яснювати 
вузькопрофесійні питання фахівцям інших 
галузей, популяризувати знання з біології 
та здоров’я людини, надавати практичні 
консультації в галузі біологічних наук та 
наук про здоров’я, відстоювати науковий 
світогляд та необхідність здорового 
способу життя (ФК-2); 

 Аналізує державні стандарти базової та 
профільної середньої освіти і навчальні 
програми з біології та основ здоров’я для 
планування і конструювання основних 
видів навчальної діяльності. (ПРН-5); 
Здатний ефективно застосувати 
професійні знання в практичній 
педагогічній діяльності при вирішенні 
навчальних, виховних та науково-
методичних завдань з урахуванням 
вікових та індивідуальних особливостей 
учнів, конкретних психолого-
педагогічних ситуацій (ПРН-6); 
Уміє комбінувати педагогічні, медико-
біологічні, інформаційні технології для 
формування здорового способу життя, 
розвитку здоров’язбережувальних умінь і 
навичок, розвитку фізичних якостей у 
представників різних груп населення, 
самостійно розробляти методики і 
технології для інтегрального 
гармонійного розвитку людини (ПРН-8); 
 Застосовує сучасні методики і 
технології, в тому числі й інформаційні, 
для забезпечення формування в учнів 

Словесний метод (лекції 
традиційна, лекція – візія, 
проблемна, інтерактивна,   
пояснення, опис, 
інструктаж, дискусія бесіда.  
Наочні методи: 
демонстрування процесів 
об'єктивного світу, 
ілюстрацій,   презентацій, 
відеоматеріалів, 
спостереження. 
Практичний метод  - 
виконання вправ,  
проведення дослідів, ( робота 
у групах, метод пректів). 
В рамках самостійної роботи 
використовуються 
діагностичні та науково-
дослідницькі методи навчання 
відповідно до типу та 
складності завдання. 

Вхідний контроль (тести). 
Поточний контроль - 
методи усного контролю: 
індивідуальне 
опитування, фронтальне 
опитування, колоквіум. 
методи письмового 
контролю:  письмове 
тестування; підсумкова 
контрольна робота, реферат  
Методи самоконтролю: 
уміння самостійно 
оцінювати свої знання, 
самоаналіз. 
 Вирішення компетентісно-
орієнтованих практичних 
завдань; поточні та 
контрольні тестування, 
проведення імітаційних 
уроків. 
Підсумковий контроль 
екзамен,  курсова робота. 
Оцінювання відбувається 
за рахунок  - 
накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань. 



Здатність належно використовувати 
термінологію у галузі біології та здоров’я 
людини, ефективно й вільно передавати 
наукові ідеї, принципи і теорії 
письмовими, усними та візуальними 
засобами (ФК-3);  
Здатність застосовувати набуті психолого-
педагогічні компетентності, знання 
сучасних методик і освітніх технологій 
для формування в учнів загальних і 
предметних компетентностей та 
здійснення міжпредметних зв’язків 
біології та здоров’я людини відповідно до 
вимог державного стандарту (ФК-5); 
Уміння організувати роботу учнів за 
рівнями засвоєння навчального матеріалу 
та застосувати методи діагностування 
навчальних досягнень з біології та основ 
здоров’я, здійснювати педагогічний 
супровід процесів соціалізації, 
професійного самовизначення і 
становлення молоді (ФК-6); 
Здатність до комплексного планування, 
організації та здійснення наукових і 
навчальних проектів, підготовки 
аналітичної звітної документації та 
презентацій (ФК-7); 
Здатність до комунікації зі спільнотами, 
уміння організувати комунікацію 
суб’єктів навчального процесу, 
створювати рівноправне, справедливе 
освітнє середовище, здатність 
аргументовано переконувати колег у 

предметних компетентностей (ПРН-11);  
Застосовує методи діагностування 
досягнень учнів, здійснює педагогічний 
супровід процесів їх соціалізації та 
професійного самовизначення, 
підготовки до свідомого вибору 
життєвого шляху (ПРН-12); 
Має навички оцінювання 
непередбачуваних проблем у професійній 
діяльності і обдуманого вибору шляхів їх 
вирішення, здатний нести 
відповідальність за результати своєї 
професійної діяльності (ПРН-13); 
Застосовує здоров’язбережувальні 
технології, методи профілактики та 
оздоровлення, описує джерела та етапи 
розвитку, теорії і технології, принципи, 
засоби та методи, методологічні та 
педагогічні основи і форми організації 
занять здоров’язбережувальної 
спрямованості (ПРН-14); 
Здатний висловлювати власні 
міркування, висновки, давати пояснення, 
що їх обґрунтовують, звертаючись до 
фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 
навчаються (ПРН-15); 
Забезпечувати рівноправне освітнє 
середовище для всіх учнів та студентів, 
незалежно від їх соціально-культурних і 
економічних обставин або особливостей 
(ПРН-18). 

 



правильності пропонованого рішення, 
вміння донести до інших свою позицію 
(ФК-8); 
Здатність застосовувати основи сучасної 
педагогіки та психології в освітньому 
процесі, вивчати психологічні особливості 
засвоєння учнями навчальної інформації з 
метою діагностики, прогнозу 
ефективності та корекції навчально-
виховного процесу у навчальному закладі 
(ФК-9); 
Здатність застосовувати базові знання для 
обрання ефективних шляхів і способів 
збереження здоров’я людини, застосовувати 
сучасні методи оцінки й моніторингу стану 
здоров’я, аналізувати спосіб життя та його 
вплив на здоров’я, створювати рекомендації 
щодо раціоналізації способу життя людини, 
добирати адекватні методи й засоби 
оздоровлення (ФК-10); 
Здатність здійснювати професійні функції 
у процесі інклюзивного навчання, 
адекватно обирати засоби й методи 
навчання для осіб з обмеженими 
можливостями, створюючи умови для 
їхнього розвитку й саморозвитку, 
повноцінної соціалізації за допомогою 
здоров'язбережувальних технологій(ФК-
11); 
Здатність у процесі навчання та виховання 
молоді розуміти й реалізовувати стратегію 
сталого розвитку людства (ФК-12); 
Розуміння тенденцій у сучасній освіті та 
вміння прогнозувати наслідки 
педагогічної, здоров’язбережувальної та 



фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
здатність планувати та передбачувати 
результати оздоровчо-рекреаційної роботи 
у закладах загальної середньої і 
позашкільної освіти (ФК-13); 
Здатність виконувати роботу з дотриманням 
правил біологічної етики, біобезпеки, 
біозахисту (ФК-14). 
 
 
 
 

 

    



 

                     3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма 

  
Заочна форма 

  
усього 

зокрема 
 усього 

зокрема 

 л пр с.р 
 

л пр  с.р. 
Тема 1. Методика навчання біології  – 
наука і навчальна дисципліна  
 
 
 

 

     12 2  10 12 2  10 

Тема 2. Методи навчання і методичні 
прийомиу у навчанні біологічним 
дисциплінам.  
 

15    15 15   15 

Тема 3. Засоби навчання біологічним 
дисциплінам. Засоби наочності та їх 
значення 

19 2 2   15 18 2 1   15 

Тема 4. Форми організації  навчання 
біології 
 
  

  
 
 
 

  
   

      
     10 

 
    10 10    10 

Тема 5. Нетрадиційні підходи до уроків 
біології  
 

 
 
 
 
 
 
 

14 2 2   10 16 2 2  12 

Тема 6.Місце і значення лабораторних та 
практичних робіт у навчанні біології      14 2 2   10 13 2 1 10 

Тема 7. Міжпредметні зв’язки у навчанні 
біологічним дисциплінам.  Інтеграція 
наукових знань як педагогічна проблема 
 

12 2     10 12 2  10 

 Тема 8.Нові педагогічні технології  
 
 
 
 

 
 

23 2 2   19 23 2 2 19 

Тема 9. Позакласна робота з біології як 
форма організації навчання. Робота з 
обдарованими та здібними учнями 
 
 

 
 
 
 

 
19 
 
 
 

 
2 
 
 
 

 
2 
 
 

 

 
  15 

 
 

 
    19 

 
 

 
2 
 
 
 

 
2 
 
 

 

 
15 

 
 

 
 
 
 
 

 Тема 10.Педагогічні вимоги до організації 
дослідницької роботи учнів з біології  

 

 

 

 

 

12  2    10 12  2 10 

  Разом:  150 14 12 
  
 124 
 

  150 14  10 
  
 126 
 

  Усього годин 
 150 14 12 

 
 124 
 

  150 14    10 
  

 126 
 

 

                                

                         



                                4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекцій 

№ 
п/п 

Назва теми 
Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Лекція 1. Методика навчання біології  – наука і навчальна 
дисципліна. 

2 2 

2 Лекція 2. Засоби навчання біологічним дисциплінам . 
Засоби наочності та їх значення. 

2 2 

3 Лекція 3. Нетрадиційні підходи до уроків біології. 2 2 

4 Лекція 4. Місце і значення лабораторних та практичних 
робіт у навчанні біології 

2 2 

5 Лекція 5. Міжпредметні зв’язки у навчанні біологічним 
дисциплінам.  Інтеграція наукових знань як педагогічна 
проблема. 

2 2 

6 Лекція 6. Застосування нових педагогічні технології при 
викладанні біологічних дисциплін. 

2 2 

7 Лекція 7. Робота з обдарованими та здібними учнями як 
форма організації навчання.  

2  2 

 Разом: 14 14 
 

4.2. Теми практичних занять 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 
1 
 

Методи засоби навчання біології, форми організації  
навчального процесу. 

2 
 

1 

2 Особливості нестандартної типології уроків. 2 2 
3 Методика проведення лабораторних і практичних робіт  з 

біології та основ здоров’я  
2 1 

4   Комп’ютерні технології навчання біології 2 1 

5 
Форми, види і методи позакласної роботи з біологічних 
дисциплін 
 

2  

6 Зміст та організація дослідницької роботи учнів 2 1 

 21TРазом: 12 6 

 
 



 

4.3. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми 

Кількість 
годин 

денна заочна 

1 Тема 1. Методика навчання біології  – наука і навчальна 
дисципліна  
 

10 10 

2 Тема 2. Методи навчання і методичні прийоми 12 12 

3 Тема 3. Засоби навчання біології та основ здоров’я. 
Засоби наочності та їх значення 8 10 

4 Тема 4. Форми організації навчання  біології 
 
  

  
 
 
 

    
 

8 8 
5 Тема 5. Нетрадиційні підходи до уроків біології  

 
 
 
 
 
 
 
 

8 8 

6 Тема 6. Місце і значення лабораторних та практичних робіт. 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

8 8 

7 
Тема 7. Міжпредметні зв’язки біологічних дисциплін.  
Інтеграція наукових знань як педагогічна проблема 
 
 
 

8 8 

   8  Тема 8.Нові педагогічні технології у навчанні біології 
 
 
 
 
 

8 8 

   9 
Тема 9. Позакласна робота з біології як форма організації 
навчання. Робота з обдарованими та здібними учнями 
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   10  Тема 10.Педагогічні вимоги до організації дослідницької 

роботи учнів з біології  
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                         5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Реалізація основних завдань контролю й оцінювання результатів 
навчання здобувачів під час вивчення навчальної дисципліни «Методика 
викладання біологічних дисциплін» досягається за рахунок 
цілеспрямованості, репрезентативності, об’єктивності, систематичності й 
комплексності у застосуванні різних видів контролю. Систематичність 
контролю результатів навчання здобувачів з навчальної дисципліни 
«Спадкові механізми здоров’я» забезпечується в його видах: поточному 
контролі, підсумковому контролі. Результати навчання здобувачів вищої 
освіти з навчальної дисципліни визначаються у балах, що виставляються 
згідно з критеріями оцінювання, затвердженими в ДДПУ. Оцінювання 
результатів навчання здійснюється під час проведення навчальних занять 
(лекції, практичні) та самостійної роботи. 



Поточний контроль результатів навчання здобувачів з навчальної 
дисципліни «Методика викладання біологічних дисциплін» відбувається за 
такими формами: 

Для здобувачів вищої освіти заочної форми бали розподіляються 
пропорційно годинам у навчальному плані, відведеним на навчальні заняття 
та самостійну роботу. Для здобувачів заочної форми навчання питома вага 
балів за самостійну роботу більша, ніж за навчальні заняття. 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти за лекції 
здійснюється за такими критеріями:  

− присутність здобувача на лекції, складання її конспекту та активна 
участь у перебігу лекції (1 бал).  

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти, отриманих 
під час практичного заняття, здійснюється за такими критеріями: 

− під час опитувань – за повну й ґрунтовну відповідь на сформульоване 
запитання з теми заняття (до 5 балів);  

-за виконану практичну роботу з теми заняття ( до 3 балів); 
– під час тестування – за правильні відповіді на запитання тесту з теми 

заняття (до 5 балів);  
− у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за запропонований 

правильний алгоритм (послідовність) виконання завдання; за знання 
теоретичних основ проблеми, порушеної в завданні; за володіння формулами 
й математичними методами, необхідними для виконання завдання; за 
отриманий правильний результат (до 8 балів).  

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в процесі 
написання поточних, проміжних контрольних робіт здійснюється за 
правильні відповіді на всі питання роботи (до 10 балів). 

Оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти під час 
контрольного заходу здійснюється за правильні відповіді на питання.  

Оцінювання рефератів та презентацій за визначеними темами 
здійснюється відповідно до таких критеріїв (до 10 балів):  

− за повноту та використання сучасних концепцій і джерел інформації 
(крім лекційного конспекту, має бути ще не менше трьох джерел інформації);  

− за оформлення роботи згідно з вимогами і наявність посилань на 
використану літературу та джерела;  

− за наявність змістовних висновків; 
− за глибокі знання навчального матеріалу, що містяться в основних і 

додаткових рекомендованих літературних джерелах.  



У разі виявлення невідповідності результатів навчання окремим 
критеріям із тієї чи іншої форми контролю знань кількість балів, яка 
виставляється здобувачу, може бути знижена: 

− за неповну відповідь;  
− за кожну неправильну відповідь;  
− за невчасне виконання завдання;  
− за недостовірність поданої інформації;  
− за недостатнє розкриття теми;  
− за відсутність посилань на літературні джерела.  
Результати поточних контролів рівня знань здобувачів вищої освіти 

денної та заочної форм навчання (у вигляді певної кількості отриманих балів) 
обов’язково доводяться викладачем наприкінці кожного заняття до їхнього 
відома, виставляються в «Журнал обліку роботи академічної групи» та є 
підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Допуск до підсумкового контролю з навчальної дисципліни становить 
60 балів, визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку має набрати 
здобувач вищої освіти для отримання позитивної оцінки «задовільно», крок 
шкали – 1. При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів.  

Кожна навчальна дисципліна, вивчення якої закінчується складанням 
заліку або екзамену, оцінюється максимальною оцінкою у 100 балів. 

Підсумковий контроль результатів навчання з навчальної дисципліни 
«Методика викладання біологічних дисциплін» проводиться у формі 
екзамену.  

Здобувач вищої освіти «Допущений» до екзамену, у разі виконання 
навчального плану, що передбачає обов'язкове позитивне оцінювання 
результатів навчання визначених робочою програмою навчальної дисципліни 
лекційних, практичних занять і самостійної роботи (тобто набрав від 60 до 
100 балів). 

Здобувач вищої освіти «Не допущений» до екзамену, у разі 
невиконання навчального плану, що передбачає обов’язкове позитивне 
оцінювання результатів навчання визначених робочою програмою 
навчальної дисципліни лекційних, практичних занять і самостійної роботи 
(тобто набрав від 0 до 59 балів). 

Здобувачі вищої освіти, які за поточним оцінюванням у семестрі мають 
результат навчання з навчальної дисципліни «Методика викладання 
біологічних дисциплін» 60 балів і вище, можуть, за бажанням, бути: 

• звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 
60-80 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 
навчальної дисципліни; 



• звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 
81-100 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 
навчальної дисципліни, за відсутності пропусків занять з усіх предметів 
семестру без поважних причин (до 10%), але за обов’язкового надання в 
деканат виконаних самостійних завдань з відповідної дисципліни; 

• допущені до складання екзамену (у деканат обов’язково надається 
аркуш відповіді здобувача). 

Здобувач вищої освіти може підвищити оцінку, яку він отримав за 
результатами роботи в семестрі, під час складання екзамену в період сесії. 
Якщо здобувач вищої освіти на екзамені отримав оцінку нижчу, ніж за 
результатами роботи в семестрі, у відомість обліку успішності виставляється 
підсумкова оцінка за результатами роботи в семестрі. 

У разі отримання оцінки «незадовільно» здобувач має право на два 
перескладання: викладачу та комісії. Замість перескладання комісії здобувач 
може обрати повторне вивчення навчальної дисципліни. 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 
100-бальною шкалою 

За національною шкалою 
 

для екзаменів, 
звітів з 

практики та 
курсових робіт 

для заліків 

90 – 100 балів відмінно  зараховано 
89 – 75 балів добре 
60 – 74 балів задовільно 
 26 – 59 балів  незадовільно  не зараховано 

0-25 балів неприйнятно 

                     6. Засоби діагностики результатів навчання 
1) усні опитування на практичних заняттях – індивідуальне опитування, 
фронтальне опитування, співбесіда (оцінюється рівень розуміння здобувачем 
теоретичного матеріалу, вміння формулювати запитання по темі та давати на 
нього відповідь, якість підготовки домашнього завдання); 
2) перевірка практичних завдань на практичних заняттях – письмове 
тестування; вирішення дослідницьких задач; в тому числі перевірка вміння 
аналізувати й застосовувати одержані знання для вирішення практичних 
завдань; перевірка результатів виконання завдань для самостійної роботи. 
3) екзамен, який містить такі завдання: підготовка відповіді на три 
теоретичних запитання. 



                                             Питання до екзамену: 
1. Методи навчання. Функції методів навчання та їх класифікація.  
2. Традиційні методи  навчання: розповідь, бесіда, робота з книгою. 
3. Методи і прийоми   стимулювання пізнавального інтересу. 
4. Методи проблемного навчання біологічним дисциплінам. 
5. Інноваційні методи навчання біологічним дисциплінам. 
6. Методичні прийоми реалізації методів навчання. 
7. Засоби навчання біологічним дисциплінам. 
8. Класифікація засобів навчання.  
9. Технічні засоби навчання. 
10. Сутність і класифікація форм навчання.  
11. Урок як основна форма навчання.   
12. Типи уроку. Проблемний урок.  
13. Аналіз і самоаналіз уроку.  
14. Особливості проведення лекцій, види лекцій. 
15.Особливості проведення семінарів. 
16.Особливості проведення конференцій.  
17. Дидактичні ігри та їх місце в системі проведення занять. 
18. Екскурсія як форма навчання. 
19. Позаурочна та позакласна робота, факультативні заняття. 
20. Особливості використання новітніх освітніх технологій у процесі 
навчання.  
21. Шляхи формування компетентностей у учнів.  
22. Форми та методи оцінювання знань. 
23. Основні функції сучасного вчителя. 
24. Самоосвіта вчителя, вивчення педагогічного досвіту. 
25. Формування наукового світогляду в учнів на уроках біології (на прикладі 
одного з розділів програми збіології).  
26. Реалізація міжпредметних зв’язків у шкільному курсі біології 10 класу.  
27. Навчальні ігри на уроках біології як засіб активізації пізнавальної 
діяльності учнів при вивченні біологічних дисциплін.  
28. Індивідуальні і групові форми навчальної діяльності учнів на уроках 
біології.  
29. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів /на 
матеріалі одного із розділів біології/.  
30. Нетрадиційні уроки з біології.  
31. Дидактичні особливості інтегрованих уроків біології.  
32. Проблема особистісно орієнтованого змісту біологічної освіти.  
33. Формування прийомів розумової діяльності на уроках біології.  
34. Сучасні педагогічні технології навчання біології.  
35. Організація і методика проведення екскурсій у природу.  
36. Роль куточка живої природи у розвитку пізнавального інтересу учнів до 
біології.  
37. Методичні особливості факультативних занять з біології в школі.  
38. Методика проведення олімпіад з біології.  



39. Диференціація навчання учнів на уроках біології.  
40. Краєзнавчий матеріал у процесі формування екологічної культури 
школярів.  
41. Рольові та ділові ігри при вивченні біології.  
42. Впровадження інтерактивних форм навчання на уроках біології.  
43. Використання технологій колективно-групового навчання на уроках 
біології.  
44. Організація роботи з обдарованими і здібними учнями на уроках біології 
та в позакласній роботі. 
45. Прийоми і методи формування загальнобіологічних понять у процесі 
вивчення шкільного курсу біологічних дисциплін.  
46. Вплив на емоційний стан учнів при навчанні біології як один з 
найважливіших засобів прищеплення інтересу до предмету.  
47. Науково-дослідна робота учнів з біології.  
48. Використання матеріалу про вітчизняних та зарубіжних учених-біологів 
на уроках та в позакласній роботі. 
49. Формування ціннісного ставлення до здоров’я при вивченні біологічних 
дисциплін. 
50. Використання поезії та творів живопису в навчально-виховній роботі з 
біології.  
51. Зв'язок навчання біології з дослідно-практичною роботою учнів на 
пришкільній навчально-дослідній земельній ділянці.  
52. Підвищення ефективності навчання біології засобами складання і 
використання логічно-структурних схем.  
53. Активізація навчального процессу з біології засобами науково- 
популярної і художньої літератури.  
 Провідні ідеї інтегрованого шкільного курсу «Основи здоров’я». 
54. Навчальна программа з інтегрованого шкільного курсу «Основи 
здоров’я». 
55. Предмет, мета і завдання  вивчення курсу «Основи здоров’я».   
56. Принципи побудови інтегрованого курсу «Основи здоров’я», концепція 
шкільного підручника.    
57. Зміст програми курсу «Основи здоров’я». 
58. Зміст розділів інтегрованого шкільного курсу «Основи здоров’я». 
Структура шкільного підручника з основ здоров’я. 
59. Правила роботи з підручником, прийоми робот з текстом, апаратом 
орієнтування, з ілюстраціями. 
60. Рівні засвоєння знань, формування  уявлень та понять при вивченні 
біологічних дисциплін. 
                                     7. Рекомендована література 
                                                         Основна 
1. Біологія: навч. посіб. / За ред. В. О. Мотузного. – 8-е вид., стер. – К.: Вища 
школа, 2016. – 622 с.  
2. Грицай  Н.Б. Методика навчання біології: навчальний посібник Рівне : 



РДГУ, 2016.-272с. 
3. Грицай  Н.Б.  Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : 
навчально-методичний посібник / Н.Б. Грицай.- Рівне : О.Зень, 2016. - 232с. 
4. Романенко О.В. Біологія: посіб. з практ. занять / О.В. Романенко, М.Г. 
Кравчук; за ред. О.В. Романенка. – К.: Медицина, 2016. – 176 с.  
0T 0T5. Кушакова І. В. Методика проведення експериментів на уроках біології / 
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                     8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: /               
4TUhttp://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=79U4T 

http://lib.vippo.org.ua/periodyka.php?cat=79
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4TUhttps://clipka.ua/catalog/knigi/uchebnaya_literatura/uchebniki_2/?gclid=CjwKCAj
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                             9. Посилання на дистанційний курс 

Вивчення навчальної дисципліни «Методика викладання біологічних 
дисциплін» може відбуватися дистанційно або змішано на платформі Moodle 
ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет 
4TUhttp://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/assign/view.php?id=67541U4T 

 
Дистанційний курс розраховано на десять тем. Кожна тема містить такі 

компоненти: лекції, практичні заняття, дослідницькі задачі, завдання до 
самостійної роботи. 

https://clipka.ua/catalog/knigi/uchebnaya_literatura/uchebniki_2/?gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8HGKjOo8OO6yc6AOWzVFF4H7TDWaLuT5axZjBGnRhM8c
https://clipka.ua/catalog/knigi/uchebnaya_literatura/uchebniki_2/?gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8HGKjOo8OO6yc6AOWzVFF4H7TDWaLuT5axZjBGnRhM8c
https://clipka.ua/catalog/knigi/uchebnaya_literatura/uchebniki_2/?gclid=CjwKCAjwzruGBhBAEiwAUqMR8HGKjOo8OO6yc6AOWzVFF4H7TDWaLuT5axZjBGnRhM8c
http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/mod/assign/view.php?id=67541
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