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ПЕРЕДМОВА 
Сучасні умови суспільного розвитку потребують переходу вищої школи на 

нову концепцію підготовки майбутніх фахівців, удосконалення їхніх 

особистісних якостей, підвищення рівня професіоналізму, компетентності, 

інтелектуальної культури учителя. Окреслені Національною доктриною 

розвитку освіти України у ХХІ ст. завдання передбачають спрямування вищої 

освіти на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної і 

практичної підготовки фахівців. Саме на їх реалізацію повинна бути 

орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя біології. 

Навчальна дисципліна «Методика навчання біології» є заключною ланкою 

в системі професійної підготовки майбутнього вчителя біології, головною 

метою вивчення якої є формування професійно-методичної компетентності 

фахівця. 

Структура, зміст курсу методики навчання біології, організація різних 

видів діяльності студентів спрямовані на розв’язання наступних завдань: 

 формування готовності й бажання до педагогічної діяльності та 

пізнавальної взаємодії зі школярами у процесі навчання біології на основі 

суб’єкт-суб’єктних відносин; 

 оволодіння знаннями змісту та закономірностей навчально-виховного 

процесу з біології у середніх загальноосвітніх навчальних закладах; 

 формування професійно-методичних умінь (гностичні, мотиваційні, 

організаційні, проектувальні, конструктивні, дослідницькі, комунікативні); 

 опанування методикою організації навчально-виховного процесу з 

біології в основній та старшій школі та навичками рефлексії власної 

педагогічної діяльності;  

 набуття досвіду творчої діяльності та ціннісно-мотиваційного 

ставлення до неї;  

 розвиток педагогічної свідомості та професійно значущих якостей 

особистості вчителя біології, його професійної культури, індивідуального 

стилю діяльності, потреби у професійному самовдосконаленні. 

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:  

 загальні науково-теоретичні основи вивчення шкільного курсу біології; 

 завдання та принципи організації шкільної біологічної освіти на 

сучасному етапі розвитку національної школи; 

 структуру та зміст чинних навчальних програм, підручників та 

навчально-методичних посібників з біології; 

 методи біологічних і педагогічних досліджень та технології організації 

сучасного навчально-виховного процесу з біології; 

 шляхи реалізації завдань виховання особистості школяра в процесі 

урочної, позаурочної та позакласної роботи; 

 специфіку матеріальної бази навчання біології.  
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У результаті вивчення дисципліни студент повинен уміти: 

 орієнтуватись в сучасному інформаційно-освітньому просторі та 

створювати особистісно-орієнтоване і розвивальне середовище для учнів;  

 конструювати зміст навчального матеріалу відповідно до цілей 

біологічної освіти на різних ступенях загальноосвітньої школи; 

 використовувати у навчально-виховному процесі методологічні, 

історико-наукові знання та надбання етнопедагогіки; 

 моделювати різноманітні види навчальних занять (уроки різних типів, 

навчально-практичні заняття, лекції, семінари, дидактичні ігри, екскурсії тощо), 

самостійну роботу учнів; 

 добирати оптимальні методи та засоби навчання;  

 здійснювати обґрунтований вибір технологій навчання та 

конструювати навчальне заняття відповідно до обраної технології; 

 організовувати різноманітні види навчально-пізнавальної діяльності 

учнів на заняттях (колективну, групову та індивідуальну); 

 здійснювати керівництво позаурочною та позакласною роботою з 

біології; 

 створювати та раціонально використовувати навчально-матеріальну 

базу кабінету біології, куточка живої природи, навчально-дослідної земельної 

ділянки та довкілля; 

 здійснювати моніторинг навчальної діяльності учнів та уміння 

управляти навчальним процесом на основі результатів зворотного зв’язку; 

 здійснювати корекцію знань і умінь учнів, розвивати рефлексивне 

мислення школярів; 

 аналізувати, узагальнювати та впроваджувати в практику сучасні 

педагогічні інновації та досвід кращих педагогів. 

 

 

 

ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ: 

Загальне навантаження:  

6 кредитів ECTS/ 216 год:  

лекції           – 42 год; 

лабораторні заняття         – 74 год; 

індивідуальні заняття        – 22 год; 

самостійна робота        – 78 год. 

 

 



МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

теми Назва модулів і тем 

Кількість годин 

Всього Лекції 
Самостійна 

робота 

Модуль 1. Предмет методики навчання біології та проблеми конструювання змісту шкільної біологічної освіти 

1.1 Методика навчання біології як галузь педагогічної науки 2 2 – 

1.2 Історія розвитку методики навчання природознавства і біології  4 2 2 

1.3 Цілі та завдання шкільної біологічної освіти 3 2 1 

1.4 Зміст шкільної біологічної освіти 3 2 1 

Модуль 2. Закономірності засвоєння змісту шкільного курсу біології 

2.1 Формування і розвиток біологічних понять  5 4 1 

2.2 Формування умінь та навичок у процесі навчання біології 3 2 1 

2.3 Виховання учнів засобами навчального предмета «Біологія» 4 2 2 

Модуль 3. Засоби, методи, форми організації навчання. Діагностика навчальних досягнень учнів з біології 

3.1 Засоби навчання біології  4 2 2 

3.2 Методи навчання біології 6 4 2 

3.2 Особливості технологій навчання біології 4 2 2 

3.3 Різноманітність форм навчання біології 6 4 2 

3.4 Діагностика навчальних досягнень учнів з біології 4 2 2 

Модуль 4. Навчально-матеріальна база шкільного курсу біології 

4.1 Значення та структура навчально-матеріальної бази. Кабінет біології 3 2 1 

4.2 Куточок живої природи 3 2 1 

4.3 Навчально-дослідна земельна ділянка 4 2 2 

Модуль 5. Організація додаткової біологічної освіти і виховання школярів та професійного самовдосконалення вчителя 

5.1 Позакласна робота з біології 4 2 2 

5.2 Особливості позашкільної роботи з біології 4 2 2 

5.3 Система професійного самовдосконалення вчителя біології 4 2 2 

Всього 70 42 28 
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МОДУЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
№

 т
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и
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г
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. 
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о
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о
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Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ 

«БІОЛОГІЇ» 

11 6 4 1 

1.1. Навчальний предмет «Біологія» в системі освітньої галузі «Природознавство». 4 2 2  
1.2. Навчально-методичний комплекс шкільного курсу «Біологія». 3 2 1  
1.3. Планування роботи вчителя біології.  4 2 1 1 

Модуль 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У 7-МУ КЛАСІ   30 16 10 4 
2.1. Методичні основи вивчення розділів «Рослини», «Різноманітність рослин», «Гриби та лишайники», 

«Бактерії», «Організми і середовище існування». 

4 2 2  

2.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 7-го класу. 4 2 1 1 
2.3. Методика проведення уроків з морфологічним змістом. 3 2 1  
2.4. Методика проведення уроків з анатомічним змістом. 4 2 1 1 
2.5. Методика проведення уроків з фізіологічним змістом. 5 2 2 1 
2.6. Особливості методики проведення уроків із систематичним змістом. 3 2 1  
2.7. Методика проведення уроків з екологічним змістом.  4 2 1 1 
2.8. Особливості позаурочної та позакласної роботи учнів з біології у 7-му класі. 3 2 1  

Модуль 3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У 8-МУ КЛАСІ 26 14 8 4 

3.1. Методичні основи вивчення розділів «Тварини», «Різноманітність тварин», «Організми і середовище 

існування». 

4 2 2  

3.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 8-го класу. 4 2 1 1 

3.3. Методика використання натуральних об’єктів у процесі вивчення окремих тем курсу біології 8-го 

класу.  

3 2 1  

3.4. Методика використання технічних засобів навчання у процесі вивчення різноманітності тваринного 

світу. 

4 2 1 1 

3.5. Організація різноманітних форм навчальних занять з біології у 8-му класі. 4 2 1 1 

3.6. Методика використання інтерактивних технологій навчання. 4 2 1 1 

3.7. Методика організації та проведення позаурочних та позакласних занять з біології у 8-му класі. 3 2 1  
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Модуль 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ  БІОЛОГІЇ У 9-МУ КЛАСІ  34 16 12 6 

4.1. Методичні основи вивчення розділів «Людина», «Біологічні основи поведінки людини». 4 2 2  

4.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 9-го класу. 4 2 1 1 

4.3. Методика проведення лабораторних і практичних робіт та демонструвань в розділі «Людина». 4 2 2  

4.4. Методика проведення спостережень і дослідів у процесі вивчення розділу «Людина». 4 2 1 1 

4.5. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення організму людини. 4 2 1 1 

4.6. Санітарно-гігієнічне та статеве виховання у процесі вивчення розділу «Людина».  4 2 1 1 

4.7. Методика організації узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок у розділі «Людина».  5 2 2 1 

4.8. Методична система вивчення розділу «Біологічні основи поведінки людини». 5 2 2 1 

Модуль 5. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (10-11 кл.)  45 22 16 7 
5.1. Профільне навчання біології у старшій школі. 4 2 2  
5.2. Методичні основи вивчення біології у старшій школі. 4 2 2  
5.3 Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 10-11-их класів. 5 2 2 1 
5.4. Методика реалізації внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків при вивченні розділу 

«Молекулярний рівень організації життя» 

5 2 2 1 

5.5. Методична система вивчення розділу «Клітинний рівень організації життя». 4 2 1 1 
5.6. Особливості методики вивчення розділу «Організмовий рівень організації життя». 3 2 1  
5.7. Використання сучасних технологій навчання (на прикладі розділу «Надорганізмові рівні організації 

життя»). 

4 2 1 1 

5.8. Система форм, методів та засобів навчання в розділі «Історичний розвиток органічного світу». 4 2 1 1 
5.9. Методика організації узагальнення знань школярів про живу природу на заключному етапі вивчення 

біології. 

5 2 2 1 

5.10. Організація роботи з обдарованими учнями старшої школи. 4 2 1 1 
5.11. Формування у школярів біологічної картини світу. 3 2 1  

Всього годин з навчальної дисципліни 146 74 50 22 



ТЕОРЕТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Модуль 1. ПРЕДМЕТ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ ТА 

ПРОБЛЕМИ КОНСТРУЮВАННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОЇ 

БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

1.1. Методика навчання біології як галузь педагогічної науки 

Об’єкт, предмет та завдання методики навчання біології. Методологічні 

засади, структура і зв’язок методики навчання біології з іншими науками. 

Сучасні проблеми методики навчання біології: фундаменталізація та 

гуманізація біологічної освіти; організація неперервної та ступеневої 

біологічної освіти; визначення цілей та змісту біологічної освіти в умовах 

пріоритету особистіснорозвивальних та ціннісноорієнтувальних функцій 

загальноосвітніх навчальних закладів; пошук інноваційних методів, засобів та 

організаційних форм навчання; використання педагогічних технологій в 

навчанні біології; активізація пізнавальної діяльності та творчості учнів; 

інформатизація навчального процесу; розробка індивідуальних освітніх 

траєкторій; створення креативного освітнього середовища для саморозвитку 

особистості. Методи та етапи науково-методичного дослідження.  

Методика навчання біології у системі професійної підготовки фахівців в 

галузі освіти з біології. Освітньо-кваліфікаційна характеристика вчителя 

біології. Завдання навчальної дисципліни «Методика навчання біології», її 

структура. Основні принципи та форми організації діяльності студентів у 

процесі їхньої методичної підготовки.  

1.2. Історія розвитку та становлення методики навчання біології 

Історичні передумови виникнення методики навчання біології. Зародження 

природознавчих методичних ідей у Київській Русі. Внесок у формування та 

розвиток природознавчих методичних ідей педагогів К. Ставровецького, 

І. Галятовського та Я.А. Коменського. В.Ф. Зуєв — автор першого підручника з 

природознавства. Підручники з біології описово-систематичного напряму 

навчання І.І. Шиховського та Ю.С. Симашка. Розвиток біологічного напряму в 

шкільному природознавстві. Методичні ідеї А.М. Бекетова, А. Любена. 

Підручники з ботаніки та зоології періоду шкільної реформи 1864 р. Значення 

праць видатного російського методиста О.Я. Герда для розвитку методики 

природознавства. 

Особливості програми з природознавства Д.М. Кайгородова. Методична 

діяльність В.В. Половцова. Значення книги «Основи загальної методики 

природознавства» (1907 р.) для становлення методики природознавства. Внесок 

Л.С. Севрука, Л.М. Никонова, І.І. Полянського у розвиток методичних ідей. 

Розвиток методики навчання біології в першій половині ХХ ст. Перші 

програми з біології. Принципи політехнічного навчання та трудового 

виховання учнів у викладанні біології. Дослідницький підхід до вивчення 

біології. Зародження юннатівського руху. Розвиток позакласної роботи. 

Створення стабільних програм і підручників предметного типу, загальної та 

спеціальних методик. Значення методичних праць М.М. Бєляєва, 
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П.І. Боровицького, Б.В. Всесвятського, М.І. Мельникова, В.Ф. Наталі, 

К.П. Ягодовського, А.А. Яхонтова, М.Я. Цузмер, Н. Гаценко, О. Оверко, 

Д. Зайцева, О. Підгрушко у розвитку методики викладання біології. 

Посилення зв’язку викладання біології з життям. Створення при школах 

навчально-дослідних ділянок. 

Розвиток методики викладання біології у другій половині ХХ ст. 

Удосконалення змісту навчання біології з урахуванням нових досягнень 

цитології, біохімії, генетики, екології та завдань охорони природи. Розробка та 

обґрунтування теорії розвитку понять, диференційованого навчання, 

міжпредметних зв’язків, екологічної освіти, політехнічного навчання та 

трудового виховання засобами навчального предмета біології. Використання 

ТЗН, елементів програмованого та проблемного навчання біології. Значення 

теоретичних праць та посібників для вчителів Є.П. Бруновт, М.М. Верзіліна, 

І.Д. Звєрєва, В.М. Корсунської, Б.Д. Комісарова, Н.А. Рикова,                          

І.М. Пономарьової, Д.І. Трайтака, В.Н. Федорової, В.Ф. Шалаєва та ін. 

Розвиток проблеми активізації пізнавальної діяльності школярів у процесі 

вивчення біології. Обґрунтування та створення інтегрованих курсів. Внесок у 

методику викладання біології праць Є.Т. Бровкіної, А.М. Мягкової, 

В.В. Пасечніка, В.З. Рєзнікової, І.Т. Суравегіної, А.Г. Хрипкової та ін. 

Перебудова системи біологічної освіти в Україні в умовах незалежної 

держави. Реформування змісту та структури, розробка концепцій та стандартів 

шкільної біологічної освіти. Варіативність навчальних програм. Гуманізація та 

гуманітаризація біологічної освіти. Пошуки способів активізації самостійної 

пізнавальної діяльності учнів. Диференціація та індивідуалізація навчання і 

виховання школярів. Інформатизація навчального процесу з біології. 

Впровадження нових педагогічних технологій у навчально-виховний процес з 

біології. Організація неперервної та профільної біологічної освіти. Створення 

підручників і навчально-методичних посібників з біології для середніх 

навчальних закладів різних типів. Сучасний стан розвитку методики навчання 

біології. 

1.3. Цілі та завдання шкільної біологічної освіти 

Біологічна наука в соціокультурному контексті (біологія як наука, 

методологія біологічного пізнання, біологія і наукова картина світу). Мета 

сучасної біологічної освіти в Україні.  

Шкільна біологічна освіта в системі неперервної освіти. Цілі та завдання 

шкільної біологічної освіти. Стратегічна мета шкільної біологічної освіти — 

формування цілісної природничо-наукової картини світу та стратегії поведінки 

людини у природі. Тактичні цілі шкільної біологічної освіти: когнітивні 

(пізнавальні), ціннісно-орієнтувальні та розвивальні. Реалізація у процесі 

вивчення біології тактичних цілей через вирішення конкретних завдань: 

 засвоєння учнями системи знань основ біологічних наук, формування 

загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок (когнітивні цілі);  

 формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до природи, людини і 

суспільства; здійснення громадянського, гуманістичного, екологічного, 
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естетичного, біоекоетичного, санітарно-гігієнічного, трудового, політехнічного 

і фізичного виховання (ціннісно-орієнтувальні цілі); 

 розвиток розумових здібностей школярів (самостійності, гнучкості та 

дивергентності мислення; усвідомленості, швидкості, міцності та глибини 

засвоєння змісту навчального матеріалу; винахідливості при розв’язанні 

нестандартних завдань; вміння робити зіставлення, порівнювати, 

узагальнювати, доводити, робити висновки, конкретизувати, класифікувати, 

систематизувати, висувати гіпотези), розвиток мовлення, уяви, фантазії, 

спостережливості (розвивальні цілі). 

Реалізація завдань шкільної біологічної освіти в контексті формування 

ключових компетенцій учнів (вміння вчитися, здоров’язберігаючої, 

загальнокультурної (комунікативної), соціально-трудової, інформаційної). 

1.4. Зміст шкільної біологічної освіти 

Сутність поняття «зміст біологічної освіти». Функції змісту біологічної 

освіти (гносеологічна, оціночна, відтворювальна, перетворювальна, 

регулювальна). Компоненти змісту біологічної освіти (предметний, 

діяльнісний). Характеристика елементів змісту біологічної освіти (знання про 

природу, досвід здійснення відомих способів діяльності, досвід творчої 

діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до дійсності). Види діяльності 

(загальнонавчальна, пізнавальна, перетворювальна (творча), самоорганізуюча), 

їхня характеристика. Джерела, рівні та принципи конструювання змісту 

біологічної освіти. 

Нормативні документи, що регламентують зміст шкільної біологічної 

освіти. Державний стандарт базової і повної середньої освіти. Складові 

Державного стандарту: базовий навчальний план та стандарти освітніх галузей. 

Стандарт освітньої галузі «Природознавство». Змістові лінії шкільної 

біологічної освіти. Державні вимоги до мінімального рівня засвоєння змісту 

шкільної біологічної освіти за ступенями навчання. Типові навчальні плани. 

Рівні змісту шкільної біологічної освіти залежно від профілю навчання у 

старшій школі.  

Конструювання змісту шкільної біологічної освіти на рівні навчального 

предмета. Провідні ідеї, принципи побудови та структура навчального 

предмета «Біологія». Змістовий та процесуальні блоки навчального предмета 

«Біологія». Знання (наукові, методологічні, історико-наукові, оцінювальні, 

міжпредметні), їхня характеристика. Способи діяльності в змісті навчального 

предмета. Класифікація умінь та навичок (загальнонавчальні, інтелектуальні, 

спеціальні). 

Реалізація змісту шкільної біологічної освіти в навчальних програмах. 

Чинні програми з біології для основної та старшої школи загальноосвітніх 

навчальних закладів, принципи їхньої побудови та структура. Особливості 

організації та змісту поглибленого та профільного навчання біології у середній 

загальноосвітній школі.  

Шкільні підручники з біології, їх варіативність та структура. Вимоги до 

сучасного підручника з біології.  
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Модуль 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО 

КУРСУ БІОЛОГІЇ 

2.1. Формування і розвиток біологічних понять 

Поняття як основний вид біологічних знань. Характеристика поняття як 

логічної категорії: зміст, обсяг, зв’язки з іншими поняттями.  

Навчальний предмет «Біологія» як система біологічних понять. 

Класифікація біологічних понять (емпіричні та теоретичні; прості і складні; 

загальнобіологічні, спеціальні й локальні). Загальнобіологічні поняття (рівні 

організації життя, форми організації живих систем (клітина, організм, вид, 

популяція, екосистема, біосфера), еволюція органічного світу, взаємозв’язок 

будови і функцій, обмін речовин, взаємозв’язок живих систем і довкілля, 

саморегуляція та самовідтворення живих систем), їх характеристика. Спеціальні 

поняття (морфологічні, анатомічні, цитологічні, гістологічні, фізіологічні, 

ембріологічні, систематичні, екологічні, палеонтологічні, філогенетичні, 

санітарно-гігієнічні), їх характеристика. Місце локальних понять в змісті 

навчального предмета «Біологія».  

Основні положення теорії розвитку біологічних понять. Шляхи, рівні та 

етапи розвитку біологічних понять. Робота з біологічними термінами. Засоби 

формування біологічних понять. Умови успішного засвоєння учнями понять. 

Реалізація міжпредметних і внутріпредметних зв’язків як важлива умова 

розвитку біологічних понять. 

2.2. Формування умінь та навичок учнів у процесі навчання біології 

Етапи, рівні та умови формування умінь та навичок учнів у процесі 

навчання біології. Специфіка формування загальнонавчальних умінь 

(організаційних, інформаційних, комунікативних, оцінних та самоконтролю) у 

процесі вивчення біології. Особливості формування інтелектуальних умінь 

(аналізу, синтезу, абстрагування, порівняння, узагальнення, класифікації та 

систематизації, обґрунтування). Методика формування спеціальних 

(предметних) умінь: практичних (користування механічними, контрольно-

вимірювальними та оптичними приладами, препарувальними інструментами, 

садово-городнім інвентарем, лабораторним обладнанням; вимірювання; догляд 

за живими об’єктами; санітарно-гігієнічні); дослідницьких (спостереження, 

експеримент). Характеристика умінь, необхідних для успішної самоосвіти. 

2.3. Виховання учнів засобами навчального предмета «Біологія» 

Шляхи реалізації виховних завдань у процесі вивчення навчального 

предмета «Біологія». Особливості становлення ціннісних ставлень особистості. 

Формування наукового світогляду учнів у процесі пізнання живої природи. 

Екологічне виховання. Зміст і методи екологічного виховання у процесі 

вивчення біології. Засоби формування в учнів екологічної свідомості та 

екологічної культури. 

Громадянське виховання. Формування в процесі навчання біології: любові 

до природи та рідного краю, поваги до людей науки та праці.  

Етичне виховання. Особливості формування ціннісного ставлення до 

об’єктів живої природи. Форми і методи біо(еко)етичного виховання.  
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Естетичне виховання. Розвиток у школярів уміння сприймати, розуміти, 

створювати й оберігати красиве, пов’язувати естетику із культурою праці й 

побуту. 

Валеологічне виховання. Формування в учнів свідомого ставлення до 

власного здоров’я як до найвищої соціальної та особистісної цінності й навичок 

здорового способу життя. 

Трудове виховання. Виховання в учнів культури праці під час виконання 

лабораторних та практичних робіт, на навчально-дослідній земельній ділянці, в 

куточку живої природи. 

Врахування гендерного підходу до формування особистості школярів у 

процесі навчання біології. 

Комплексне розв’язання завдань виховання учнів у процесі вивчення 

біології. 

Модуль 3. ЗАСОБИ, МЕТОДИ, ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 

ТА ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ З 

БІОЛОГІЇ 

3.1. Засоби навчання біології 

Система засобів навчання біології. Характеристика та методика 

використання натуральних об’єктів (живі рослини, гриби, тварини; гербарії, 

мікропрепарати, вологі препарати, остеологічні препарати, колекції, опудала, 

мумії, тушки); засобів зображення й відображення об’єктів (об’ємні та 

площинні посібники, знаково-символічні засоби); технічних засобів (екранні, 

звукові, екранно-звукові, комп’ютерні); засобів зв’язку (електронна пошта, чат, 

форум). Можливості використання Мережевих систем у навчально-виховному 

процесі з біології. Навчально-методичні видання. Друковані навчальні видання 

для учнів (підручники, робочі зошити, хрестоматії, довідники, збірники задач і 

вправ) та навчально-методичні видання для вчителя (навчальні програми, 

методична та науково-популярна література, довідники), організація роботи 

учнів з ними. Навчально-методичні комплекти. Значення електронних видань й 

ресурсів для формування інформаційної компетенції учнів та вчителя біології.  

Комплексне використання засобів навчання біології.  

3.2. Методи навчання біології 

Суть та структура методів навчання біології. Класифікація методів 

навчання біології за значенням у навчально-виховному процесі (організації та 

здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання навчальної 

діяльності учнів, контролю і самоконтролю у навчанні). Класифікації методів 

навчання біології: за джерелом знань (словесні, наочні, практичні) та за 

ступенем пізнавальної самостійності (ілюстративно-репродуктивні, частково-

пошукові, дослідницькі). Різноманітність методів навчання біології на основі їх 

бінарної класифікації: словесні (словесно-ілюстративні, словесно-пошукові, 

словесно-дослідницькі); наочні (наочно-ілюстративні, наочно-пошукові, 

наочно-дослідницькі); практичні (практично-репродуктивні, практично-

пошукові, практично-дослідницькі). 
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Методичні прийоми як складова методу. Класифікація прийомів навчання. 

Відбір і поєднання методів і методичних прийомів для розв’язування 

конкретних навчально-виховних завдань. 

Використання словесних методів навчання біології: розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, дискусія, робота з текстом підручника (без перетворення та з 

його перетворенням), додатковими друкованими, електронними виданнями та 

ресурсами (підготовка доповідей, рефератів). Способи підвищення пізнавальної 

самостійності учнів під час застосування словесних методів.  

Особливості використання наочних методів навчання на заняттях з 

біології: ілюстрування площинних посібників, знаково-символічних засобів; 

демонстрування натуральних об’єктів живої та неживої природи, дослідів, 

об’ємних посібників, аудіовізуальних та віртуальних засобів наочності тощо. 

Роль схематичного малюнка для вивчення біологічних об’єктів та процесів. 

Метод опорних сигналів.  

Практичні методи навчання біології: розпізнавання, визначення, опис, 

самостійне спостереження та самоспостереження, експеримент. Спостереження 

як цілеспрямоване сприйняття об’єктів. Застосування вправ, розв’язування 

задач, моделювання біологічних об’єктів та процесів. Методика проведення 

лабораторних та практичних робіт з біології.  

Методи контролю і самоконтролю у навчанні біології: усний контроль, 

письмовий контроль, графічний контроль, програмований контроль, метод 

практичної перевірки, методи самоконтролю та самооцінки. Особливості 

тестового контролю навчальних досягнень учнів. Види та методика 

конструювання тестів з біології.  

Взаємозв’язок різних груп методів та засобів у процесі традиційного 

навчання біології.  

3.3. Особливості технологій навчання біології 

Відмінність сучасних педагогічних технологій від традиційного 

(пояснювально-ілюстративного) навчання. Технологія проблемного навчання. 

Застосування методів проблемного навчання (проблемний виклад, проблемна 

бесіда, дослідницький метод). Технологія модульного навчання. Блочний підхід 

до вивчення біології на основі моделі науки. Технології інтерактивного 

навчання. Організація кооперативного навчання (робота в парах, ротаційні або 

змінювані трійки, два – чотири – всі разом, карусель, акваріум, робота в малих 

групах), колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, ажурна 

пилка, навчаючи – учусь, дерево рішень, незакінчене речення тощо), 

ситуативного моделювання (симуляції або імітаційні ігри, спрощене судове 

слухання, громадські слухання, розігрування ситуацій за ролями тощо), 

опрацювання дискусійних питань (метод-ПРЕС, займи позицію, зміни позицію, 

дискусія «так – ні», дискусія «ток-шоу», дебати тощо). Інформаційно-

комунікативні технології навчання біології. Групові форми роботи (учнівські 

форуми, чати, конференції). Реалізація особистісно-орієнтованої освіти в 

умовах дистанційного навчання. Проектна технологія навчання. Організація 
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діяльності учнів для виконання дослідницьких, творчих, практичних проектів з 

біології.  

3.4. Різноманітність форм навчання біології 

Сутність та різноманітність форм навчальних занять з біології. Форми 

навчальної діяльності учнів на занятті: фронтальна (колективна), групова 

(бригадна, кооперативна, парна), індивідуальна (індивідуалізована, 

індивідуально-групова). 

Вибір вчителем біології форм навчальних занять та їх оптимальне 

поєднання. 

Урок — основна форма навчання біології. Основні вимоги до сучасного 

уроку біології. Макро- і мікроструктура уроку. Моделювання різних типів 

уроків біології за дидактичною метою (урок засвоєння нових знань; урок 

формування умінь і навичок; урок застосування умінь і навичок; урок 

узагальнення і систематизації знань; урок перевірки, оцінювання та корекції 

знань; комбінований урок). Особливості проведення уроків біології залежно від 

їхнього місця в структурі навчального процесу (вступні уроки, уроки, що 

розкривають зміст теми, заключні або узагальнюючі уроки). Нестандартні 

уроки з біології.  

Планування роботи вчителя біології: перспективне, тематичне і поурочне. 

Підготовка вчителя до уроку. Аналіз та самоаналіз уроку.  

Сутність, функції, класифікація та особливості методики проведення 

навчально-практичних занять з біології. Особливості організації та проведення 

лекцій та семінарів як форм навчальних занять з біології. Дидактичні ігри 

(рольові, ділові) з біології, їх місце в системі форм навчальних занять. 

Використання тренінгів та диспутів з біології для формування особистісних 

ставлень учнів. Екскурсія, її значення у системі форм навчання біології. Зміст, 

організація і методика проведення екскурсій.  

Мета, зміст і форми позаурочної роботи з біології. Домашня навчальна 

робота учнів з біології, її види. Диференціація домашніх завдань та вимоги до 

них. Організація позаурочної дослідної роботи в природі та куточку живої 

природи. Основні напрямки діяльності учнів на навчально-дослідній земельній 

ділянці. Зміст та організація дослідницької роботи учнів. Особливості 

проведення навчально-практичних занять на навчально-дослідній земельній 

ділянці. Методика проведення фенологічних спостережень і виконання літніх 

завдань. Використання результатів позаурочної роботи учнів на уроках біології.  

Факультативи та курси за вибором з біології як складові варіативної 

частини навчального плану загальноосвітнього навчального закладу. Форми 

допрофільної підготовки з біології. Завдання і зміст факультативних курсів та 

курсів за вибором з біології. Особливості організації профільного навчання 

біології у старшій школі. 

Сутність, функції, класифікація та особливості методики проведення 

навчально-практичних занять з біології. Форми організації дослідницької 

роботи: підготовка та захист наукових робіт, творчих проектів, індивідуальних 

навчально-дослідних завдань; дидактичний театр; біологічний турнір тощо. 
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Вибір вчителем біології форм навчальних занять та їх оптимальне 

поєднання.  

3.5. Діагностика навчальних досягнень учнів з біології 

Контроль (перевірка, оцінка і облік) навчальних досягнень учнів, 

прогнозування вчителем діяльності учнів, власної діяльності — складові 

діагностики процесу навчання біології. Педагогічні вимоги до оцінювання 

навчальних досягнень учнів з біології. Критерії оцінювання навчальних 

досягнень учнів з біології. Рівні навчальних досягнень учнів з біології, їх 

характеристика.  
Форми та види контролю навчальних досягнень учнів. Добір та поєднання 

різних видів і форм контролю навчальних досягнень учнів з біології. 

Тестування навчальних досягнень учнів, вимоги до його організації та 

проведення. Державна підсумкова атестація школярів як завершальний вид 

контролю навчальних досягнень учнів з біології. Поняття про якість шкільної 

біологічної освіти та моніторинг якості. Особливості підготовки учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з біології. 

Модуль 4. НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ШКІЛЬНОГО 

КУРСУ БІОЛОГІЇ 

4.1. Значення та структура навчально-матеріальної бази. Кабінет 

біології 

Компоненти навчально-матеріальної бази біології як об’єкти пізнавальної 

діяльності школярів у процесі вивчення живої природи.  

Кабінет біології як інформаційно-освітнє середовище для організації 

навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного 

стандарту базової і повної середньої освіти. Матеріально-технічне забезпечення 

кабінету біології. Санітарно-гігієнічні вимоги до класу (лабораторії) біології та 

лаборантської кімнати. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, 

небезпечних для здоров’я учнів. Навчально-методичне забезпечення кабінету 

біології. Розміщення й зберігання засобів навчання в кабінеті. Створення 

картотек навчально-методичних матеріалів, навчально-наочних посібників, 

навчального обладнання за темами та розділами навчальних програм з біології 

для основної та старшої школи. Оформлення навчального кабінету. 

Вимоги безпеки під час проведення занять з біології у навчальному кабінеті 

(лабораторії).  

4.2. Куточок живої природи  

Куточок живої природи як складова кабінету (лабораторії) біології, його 

призначення. Матеріально-технічне забезпечення куточка живої природи та 

вимоги до його функціонування. Відділки куточка живої природи. Організація і 

зміст їхньої роботи. Вимоги безпеки під час роботи в куточку живої природи. 

Охорона праці учнів. 

4.3. Навчально-дослідна земельна ділянка 

Навчально-дослідна земельна ділянка як база для проведення навчально-

практичних занять, позаурочних видів навчально-пізнавальної діяльності учнів, 
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передбачених чинними програмами з біології, організації позакласної 

дослідницької та природоохоронної роботи. Матеріально-технічне 

забезпечення навчально-дослідної земельної ділянки та вимоги до її 

функціонування. Структура навчально-дослідної земельної ділянки: відділки 

польових, овочевих, плодово-ягідних культур; квітково-декоративний; 

колекційний; селекційно-генетичний; зоолого-тваринницький; дендрологічний; 

виробничий. Організація і зміст роботи окремих відділків. Захищений ґрунт 

(теплиця, парники, розсадники). Вимоги безпеки під час роботи на навчально-

дослідній земельній ділянці. Охорона праці учнів. 

Модуль 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДАТКОВОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

ШКОЛЯРІВ ТА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

ВЧИТЕЛЯ 

5.1. Позакласна робота з біології 

Значення позакласної роботи в системі навчання біології. Принципи, 

форми і види позакласної роботи з біології.  

Організація індивідуальної позакласної роботи з біології. Види 

індивідуальної позакласної роботи: позакласне читання, робота з 

інформаційними електронними ресурсами, дослідницька робота, участь в 

олімпіадах, конкурсах, проектах. Робота вчителя з обдарованими та здібними 

учнями.  

Характеристика групової форми позакласної роботи. Біологічні гуртки та 

клуби. Особливості змісту та методики проведення занять біологічного гуртка. 

Учнівські виробничі об’єднання. Групова дослідницька робота учнів з біології.  

Види масової позакласної роботи з біології та особливості її проведення. 

Організація і методика проведення тематичних біологічних вечорів, 

натуралістичних свят, наукових конференцій, виставок, конкурсів, олімпіад. 

Дні й тижні біології у школі. Організація і проведення біологічних екскурсій, 

еколого-краєзнавчих стежок, експедицій. 

5.2. Особливості позашкільної роботи з біології  

Напрямки і специфіка роботи регіональних та національного еколого-

натуралістичних центрів учнівської молоді. Проведення Всеукраїнських 

природоохоронних акцій («Посади сад», «Прибережні смуги», «Ріки мого 

дитинства», «Жива вода», «До чистих джерел», «Птах року», «Міжнародні дні 

спостережень птахів»), конкурсів («Мій рідний край, моя земля»), зборів юних 

ботаніків, зоологів, екологів, лісівників, тваринників. Мала академія наук 

(МАН). Творчі об’єднання обдарованих учнів (Всеукраїнська заочна біологічна 

школа, Всеукраїнська школа флористики й фітодизайну, Всеукраїнська заочна 

школа біоетики). Наукові товариства учнів. 

5.3. Професійне самовдосконалення вчителя біології 

Професійна компетентність, професійне спрямування і професійна 

гнучкість як складові змісту професійного самовдосконалення вчителя біології. 

Особистісний та діяльнісний компоненти професійного самовдосконалення. 

Технологія саморозвитку вчителя біології. 
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Післядипломна освіта в системі неперервного навчання фахівця. 

Педагогічний моніторинг у роботі вчителя біології: сутність, завдання, 

напрямки. 

 

ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ 

Модуль 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

ШКІЛЬНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ» 

1.1. Навчальний предмет «Біологія» в системі освітньої галузі 

«Природознавство». Загальні вимоги до вивчення освітньої галузі 

«Природознавство».Навчальні, виховні та розвивальні завдання шкільного 

курсу біології. Загальні вимоги до вчителя біології у зв’язку з реалізацією 

сучасних завдань шкільної біологічної освіти. Структура системи біологічної 

освіти школярів. Пропедевтичні знання про живу природу в 5-6 класах. 

Сутність, мета, принципи, основні завдання та структура профільного та 

допрофільного навчання біології. Реалізація принципу наступності у 

біологічній освіті різних ступенів загальноосвітньої школи. 

1.2. Навчально-методичний комплекс шкільного курсу «Біологія».  
Загальна характеристика навчально-методичного комплексу. Структура 

чинної програми з біології середньої загальноосвітньої школи. Методичний 

апарат програми з біології та методика роботи з ним. 

Шкільні підручники з біології, їх структура. Принципи конструювання та 

функції шкільного підручника. Структурні компоненти шкільного підручника з 

біології. Аналіз підручників з біології. Організація самостійної роботи учнів 

(репродуктивного і продуктивного характеру) з підручниками біології. 

Основні підходи до конструювання робочих зошитів, їх функції. Методика 

використання у навчальному процесі зошитів з друкованою основою. Загальна 

характеристика додаткової літератури (словників біологічних термінів, 

довідників, хрестоматій, аудіовізуальних посібників, науково-популярної 

літератури). Організація роботи школярів з друкованими та аудіовізуальними 

посібниками. 

1.3. Планування роботи вчителя біології.  
Значення планування в роботі вчителя. Перспективні, тематичні і поурочні 

плани. Форми навчальних занять з біології (урок, лекція, семінарські та 

навчально-практичні заняття, екскурсії, дидактична гра, літня практика) та 

особливості методики їх проведення. Методичний аналіз уроку.  

Модуль 2. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У 7-МУ КЛАСІ 

2.1. Методичні основи вивчення розділів «Рослини», «Різноманітність 

рослин», «Гриби та лишайники», «Бактерії», «Організми і середовище 

існування». 
Реалізація завдань навчального предмета «Біологія» у 7-му класі. 

Структура курсу біології 7-го кл. та зміст його розділів. Відбір методів, засобів 
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та форм навчання біології у 7-му класі. Тематичне та поурочне планування 

навчального матеріалу.  

2.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 7-го 

класу.  
Система біологічних понять курсу біології 7-го класу. Методи та засоби 

формування біологічних понять курсу. Методика роботи з термінами на уроках 

біології. Зв’язок процесу розвитку біологічних понять з формуванням умінь. 

2.3. Методика проведення уроків з морфологічним змістом.  

Відбір та оптимальне поєднання методів навчання на уроках з 

морфологічним змістом. Методика проведення спостережень з використанням 

натуральних об’єктів. Навчання учнів умінню спостерігати та описувати 

зовнішню будову рослини загалом та її конкретних органів, розпізнавати на 

натуральних об’єктах (непрепаровані рослини, гербарії, колекції), таблицях, 

моделях, муляжах тощо. Організація діяльності учнів у процесі виконання 

лабораторних робіт морфологічного змісту. Складання інструктивних карток. 

Вимоги до оформлення лабораторних робіт в учнівських зошитах.  

2.4. Методика проведення уроків з анатомічним змістом.  

Особливості методики формування і розвитку анатомічних і цитологічних 

понять. Використання комплексу засобів навчання для уроків з анатомічним 

змістом. Організація лабораторних робіт учнів з використанням збільшуваних 

приладів. Формування і розвиток в учнів умінь користуватися збільшувальними 

приладами, виготовляти мікропрепарати. Методика використання графічних 

прийомів навчання. Навчальний рисунок та вимоги до нього.  

2.5. Методика проведення уроків з фізіологічним змістом.  

Формування фізіологічних понять в темі «Будова та життєдіяльність 

рослин», їхній розвиток впродовж усього курсу біології 7-го кл. Особливості 

біологічного експерименту з вивчення процесів життєдіяльності рослин. 

Підготовка дослідів до уроків. Щоденники спостережень за дослідами. 

Методика проведення уроків з використанням демонстраційних дослідів. 

Використання флеш-анімацій для формування фізіологічних понять.  

2.6. Особливості методики проведення уроків із систематичним 

змістом.  

Формування і розвиток систематичних понять в розділах «Різноманітність 

рослин», «Гриби та лишайники», «Бактерії». Відбір та оптимальне поєднання 

методів та засобів навчання на уроках із систематичним змістом. Методика 

роботи зі шкільним визначником, визначальними картками. Організація 

діяльності учнів у процесі виконання практичних робіт з визначення рослин.  

2.7. Методика проведення уроків з екологічним змістом.  

Місце екологічних понять у системі біологічних понять курсу біології 7-го 

класу. Методика формування екологічних понять в розділі «Організми і 

середовище існування». Відбір засобів навчання для уроків з екологічним 

змістом. Використання навчального кіно (кіно- та відеофільми, кіно- та 
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відеофрагменти) для формування екологічних понять. Методика організації та 

проведення екскурсій у природу. 

2.8. Особливості позаурочної та позакласної роботи учнів з біології у 7-

му класі. 

Зміст позаурочної діяльності учнів у куточку живої природи та на шкільній 

навчально-дослідній земельній ділянці з рослинними об’єктами. Організація 

позакласного читання, роботи з інформаційними електронними ресурсами. 

Особливості позакласної індивідуальної й групової дослідницької та 

природоохоронної роботи учнів. Організація і методика проведення 

натуралістичних свят, виставок, конкурсів.  

Модуль 3. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У 8-МУ КЛАСІ 

3.1. Методичні основи вивчення розділів «Тварини», «Різноманітність 

тварин», «Організми і середовище існування». 

Реалізація завдань навчального предмета «Біологія» у 8-му класі. 

Структура курсу та зміст його розділів. Відбір методів, засобів та форм 

навчання. Діагностика навчальних досягнень учнів з окремих розділів та тем 

курсу біології 8-го класу. 

3.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 8-го 

класу.  
Система біологічних понять курсу біології 8-го класу. Методи та засоби 

формування біологічних понять курсу. Схемні та знакові моделі навчального 

матеріалу як засіб формування та розвитку понять. Зв’язок процесу розвитку 

біологічних понять з формуванням умінь та навичок учнів. 

3.3. Методика використання натуральних об’єктів у процесі вивчення 

окремих тем курсу біології 8-го класу.  

Натуральні зоологічні об’єкти як засоби формування біологічних понять 

курсу. Організація самостійної роботи учнів з натуральними об’єктами. 

Методика використання живих об’єктів на уроках. Особливості виконання 

лабораторних робіт з використанням тваринних організмів. Методика 

використання живих тварин у поєднанні з образотворчими засобами наочності.  

3.4. Методика використання технічних засобів навчання у процесі 

вивчення різноманітності тваринного світу. 

Методика роботи з екранними (діапозитиви, діафільми, транспаранти), 

звуковими (звукозаписи голосів тварин) та екранно-звуковими (відео-, 

кінофільми, флеш-анімації) технічними засобами навчання. Організація 

пізнавальної діяльності учнів під час перегляду навчальних фільмів та 

узагальнення матеріалу. Методика створення та використання на уроках з 

вивчення різноманітності тварин мультимедійних презентацій.  

3.5. Організація різноманітних форм навчальних занять з біології у 8-

му класі. 

Відбір та оптимальне поєднання різних типів уроків. Методика проведення 

уроків узагальнення та систематизації знань. Методика використання 
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дидактичної гри з метою засвоєння, узагальнення та перевірки навчального 

матеріалу. Особливості екскурсій у природу з вивчення тварин. Організація 

самостійної навчальної діяльності учнів (фронтальної, групової та 

індивідуальної) на різних формах навчальних занять. 

3.6. Методика використання інтерактивних технологій навчання.  

Структура і методика інтерактивного уроку з біології. Технології 

колективно-групового навчання («мікрофон», «мозковий штурм», «навчаючи – 

учусь», «аналіз ситуації»), опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, 

«займи позицію», «зміни позицію», дискусія, дебати). Методика використання 

модульної технології навчання. 

3.7. Методика організації та проведення позаурочних та позакласних 

занять з біології у 8-му класі. 

Позаурочні та позакласні форми навчання у курсі біології 8-го класу. 

Позаурочні роботи з тваринними об’єктами у кабінеті біології та у куточку 

живої природи. Види позакласних занять: гуртки, вечори, натуралістичні 

кампанії, позакласне читання тощо. Реалізація допрофільної підготовки учнів 8-

го класу в навчальному процесі з біології. 

Модуль 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У 9-му КЛАСІ 

4.1. Методичні основи вивчення розділів «Людина», «Біологічні основи 

поведінки людини». 

Реалізація завдань навчального предмета «Біологія» у 9-му класі. Реалізація 

системно-структурного та функціонального принципів при конструюванні 

курсу. Структура курсу та зміст його розділів. Формування ціннісних ставлень 

у процесі вивчення організму людини як біосоціальної істоти. Світоглядне 

спрямування шкільного курсу біології 9-го класу. Характеристика навчально-

методичного комплексу курсу. 

4.2. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 9-го 

класу. 

Система біологічних понять курсу біології 9-го класу. Методи та засоби 

формування біологічних понять курсу. Зв’язок процесу розвитку біологічних 

понять з формуванням умінь та навичок учнів. Особливості методики 

формування поняття «організм людини як біологічна система».  

4.3. Методика проведення лабораторних і практичних робіт та 

демонструвань в розділі «Людина». 

Особливості методики проведення лабораторних робіт анатомо-

морфологічного і фізіологічного змісту. Диференційований підхід до 

організації самостійної пізнавальної діяльності учнів (на прикладі теми «Кров і 

лімфа»). Організація групової навчальної діяльності під час практичних робіт 

тем «Опора і рух», «Кровообіг і лімфообіг». Формування прийомів 

демонстрування скелета, торса людини, моделей та муляжів окремих органів.  

4.4. Методика проведення спостережень і дослідів у процесі вивчення 

розділу «Людина».  
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Методика проведення дослідів і спостережень в темах: «Опора і рух», 

«Харчування і травлення». Короткочасні і тривалі спостереження, їх місце на 

уроках та в позаурочній роботі. Формування практичних умінь під час 

проведення дослідів та спостережень у темі «Сприйняття інформації нервовою 

системою. Сенсорні системи».  

4.5. Активізація пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення 

організму людини.  

Система форм навчальних занять з тем: «Дихання», «Харчування і 

травлення», «Виділення». Проблемне навчання як засіб активізації пізнавальної 

діяльності учнів. Методика створення проблемних ситуацій та їх розв’язання. 

Особливості проведення дидактичної гри з учнями 9-го класу. Реалізація 

міжпредметних зв’язків при вивченні тем. Використання додаткових джерел 

інформації на уроках біології. Застосування інформаційно-комунікативних 

технологій у процесі вивчення організму людини.  

4.6. Санітарно-гігієнічне та статеве виховання у процесі вивчення 

розділу «Людина».  

Формування мотивації здорового способу життя у процесі вивчення 

розділу. Розвиток санітарно-гігієнічних знань, умінь та навичок школярів під 

час вивчення організму людини (на прикладі теми «Терморегуляція»). 

Особливості організації статевого виховання в темі «Розмноження та розвиток 

людини». Формування і розвиток в учнів розуміння негативного впливу 

алкоголю, наркотичних засобів на організм людини, його соціальних наслідків 

та ознайомлення із засоби запобігання алкоголізму, наркоманії, токсикоманії 

тощо. Особливості проведення нетрадиційних уроків та інших форм занять 

санітарно-гігієнічного змісту.  

4.7. Методика організації узагальнення та систематизації знань, умінь і 

навичок у розділі «Людина».  

Система уроків з тем: «Ендокринна регуляція функцій організму людини», 

«Нервова регуляція функцій організму людини». Реалізація різних видів 

узагальнень в процесі вивчення організму людини. Особливості методики 

підготовки та проведення уроків узагальнення та систематизації знань (на 

прикладі уроку на тему «Взаємодія регуляторних систем організму»).  

4.8. Методична система вивчення розділу «Біологічні основи поведінки 

людини». 

Навчальні, виховні та розвивальні завдання, зміст і структура тем: 

«Формування поведінки і психіки людини» та «Мислення і свідомість». Методи 

та методичні прийоми, що забезпечують ефективне вивчення біологічних основ 

поведінки людини, її вищої нервової і психічної діяльності, природжених і 

набутих механізмів регуляції поведінки. Врахування вікових та індивідуальних 

особливостей при організації тестування властивостей психічної діяльності 

людини. Методика проведення самоспостережень з метою формування в учнів 

навичок самопізнання, саморегуляції та самоконтролю поведінки людини. 
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Методика використання на уроках та позаурочних заняттях елементів 

профдіагностики та профконсультації як форм допрофільної підготовки. 

Модуль 5. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ 

(10-11 кл.). 

5.1. Профільне навчання біології у старшій школі.  

Профільне навчання як вид диференційованого навчання. Структура та 

зміст курсу біології старшої школи для класів різної профільної спеціалізації. 

Факультативні курси як варіативна складова змісту біологічної освіти. 

Особливості методики їх проведення.  

5.2. Методичні основи вивчення біології у старшій школі. 

Мета та завдання навчання біології на рівнях: стандарту, академічному, 

профільному. Принципи побудови курсу біології різних рівнів. Реалізація 

діяльнісного та практико-орієнтованого підходів до навчання біології на 

профільному рівні. Відображення змістових ліній біологічної освіти у структурі 

навчального предмета. Організація навчання біології на різних рівнях. Критерії 

оцінювання навчальних досягнень учнів з біології на різних рівнях.  

5.3. Формування та розвиток біологічних понять в курсі біології 10-11-

их класів.  
Система біологічних понять курсу біології старшокласникам. Реалізація 

індуктивного та дедуктивного шляху формування загальнобіологічних понять. 

Особливості формування поняття «рівні організації життя».  

5.4. Методика реалізації внутрішньопредметних та міжпредметних 

зв’язків при вивченні розділу «Молекулярний рівень організації життя»  

Завдання, структура та зміст розділу. Методика та засоби реалізації 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків. Вправи – засіб формування 

предметних умінь школярів. Методика розв’язування задач з молекулярним 

змістом. Використання моделювання як методу навчання. 

5.5. Методична система вивчення розділу «Клітинний рівень 

організації життя». 

Завдання, структура та зміст розділу «Клітинний рівень організації життя». 

Використання методу моделювання для вивчення механізмів біологічних 

процесів у клітині. Тематика та методика проведення лабораторних робіт в 

розділі (на рівнях стандарту, академічному, профільному).  

5.6. Особливості методики вивчення розділу «Організмовий рівень 

організації життя».  

Різноманітність навчальних занять з теми «Неклітинні форми життя». 

Система повторення як засіб застосування та узагальнення знань про 

одноклітинні та багатоклітинні організми, їх розмноження та індивідуальний 

розвиток. Зміст та використання творчих пізнавальних завдань. Застосування 

знань у процесі розв’язування задач в темах: «Закономірності спадковості», 

«Закономірності мінливості». Особливості формування вмінь школярів 

розв’язувати задачі з генетичним змістом.  
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5.7. Використання сучасних технологій навчання (на прикладі розділу 

«Надорганізмові рівні організації життя»).  

Використання психолого-педагогічних методів екологічної ідентифікації, 

емпатії, рефлексії, «творчої терапії» тощо для формування ціннісного ставлення 

до живих систем. Методика проведення тренінгів, диспутів та інтелектуальних 

ігор. Організація роботи над навчально-дослідними і творчими проектами. 

5.8 Система форм, методів та засобів навчання в розділі «Історичний 

розвиток органічного світу».  

Проблема формування еволюційних понять в курсі біології 11-го класу. 

Особливості використання дискусії для формування дивергентного мислення 

школярів. Методика підготовки та проведення шкільних лекцій та семінарів. 

Застосування екранних та екранно-звукових засобів навчання. 

5.9. Методика організації узагальнення знань школярів про живу 

природу на заключному етапі вивчення біології.  

Організація узагальнення школярами навчального матеріалу на основі 

змістових ліній навчального предмета «Біологія», світоглядних ідей, основних 

законів природи, теорій, загальнобіологічних понять. Методика проведення 

екскурсій з метою узагальнення навчального матеріалу. Особливості заліків як 

форми навчання у старших класах. Вимоги до державної підсумкової атестації 

навчальних досягнень учнів з біології. 

5.10. Організація роботи з обдарованими учнями старшої школи.  

Реалізація особистісно орієнтованого навчання в урочній та позаурочній 

роботі з біології. Методика організації діяльності учнівських біологічних 

наукових товариств. Робота над учнівськими науковими проектами. Вимоги до 

оформлення результатів наукових робіт та їх захист.  Підготовка та проведення 

олімпіад з біології. Методика організації та підготовки до  турнірів юних 

біологів.  

5.11. Формування у школярів біологічної картини світу.  

Біологічна картина світу як вища форма інтеграції знань про живу природу. 

Сутність сучасної природничо-наукової картини світу та можливості її 

формування у школярів. Методика формування цілісних знань школярів про 

живу природу. Формування наукового світогляду учнів у процесі вивчення 

біології. Шляхи та методика інтеграції фізичних, хімічних та біологічних знань 

школярів у природничо-наукову картину світу.   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів з вивчення навчальної дисципліни «Методика 

навчання біології» базується на двох складових — підготовки студента до 

навчальних занять та виконанні ним індивідуальних завдань. 
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ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Завдання на засвоєння змісту навчального матеріалу 

1.1. Провести теоретичний аналіз однієї з актуальних проблем методики 

навчання біології. 

1.2. Систематизувати зміст основного блоку навчального предмета 

«Біологія». 

1.3. Виявити відображення проблеми формування загальнобіологічних 

понять у змісті навчального матеріалу шкільного курсу біології. 

1.4. Виявити елементи допоміжних знань у змісті навчального матеріалу 

шкільного курсу біології. 

2. Завдання на формування професійних умінь та навичок 

2.1. Конструювання завдань на формування загальнонавчальних умінь і 

навичок. 

2.2. Розробка завдань на формування конструктивних умінь. 

2.3. Формування умінь з профорієнтаційної роботи. 

2.4. Формування спеціальних умінь та навичок учителя біології. 

3. Завдання на засвоєння способів активізації пізнавальної діяльності 

учнів у процесі вивчення біології. 

4. Завдання на ознайомлення з передовим педагогічним досвідом в 

галузі методики навчання біології. 
 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Активізація навчально-пізнавальної діяльності школярів у процесі 

вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

2. Гра як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у 

процесі вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу).  

3. Казка як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів. 

4. Виховання учнів (біоетичне, екологічне, санітарно-гігієнічне, статеве, 

гуманістичне, трудове тощо) у процесі вивчення біології (на прикладі одного з 

розділів шкільного курсу). 

5. Розвиток школярів у процесі вивчення живої природи (на прикладі 

одного з розділів шкільного курсу). 

6. Концепція біоцентризму та можливості її розкриття в процесі вивчення 

шкільного курсу біології. 

7. Методи наукового пізнання як складова змісту шкільної біологічної 

освіти. 

8. Формування наукового світогляду в учнів у процесі вивчення біології 

(на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

9. Формування цілісних знань школярів про живу природу у процесі 

вивчення шкільного курсу біології. 

10. Методика формування у школярів цілісного уявлення про біологічну 

картину світу. 

11. Методика формування загальнобіологічних понять в шкільному курсі 
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біології (конкретного поняття на прикладі одного з розділів). 

12. Методика формування спеціальних понять в шкільному курсі біології 

(конкретного поняття на прикладі одного з розділів). 

13. Методика формування цілісних знань школярів про організм 

(рослинний, тваринний, людини). 

14. Методика організації та проведення фенологічних спостережень учнів 

за сезонними змінами у житті рослин (тварин) у процесі вивчення біології. 

15. Формування експериментальних (практичних, загальнонавчальних) 

умінь та навичок в учнів у процесі вивчення біології (на прикладі одного з 

розділів шкільного курсу). 

16. Формування в учнів уміння аналізувати (порівнювати) у процесі 

вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

17. Формування у школярів прийомів роботи з термінами у процесі 

вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

18. Методика використання засобів навчання (натуральні об’єкти, засоби 

зображення й відображення об’єктів, ТЗН, навчально-методичні видання) у 

навчальному процесі з біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

19. Формування у школярів прийомів роботи з різними групами засобів 

навчання (натуральними об’єктами, засобами зображення й відображення 

об’єктів, ТЗН) на уроках біології (на прикладі одного з розділів шкільного 

курсу). 

20. Комплексне використання засобів навчання у процесі вивчення біології 

(на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

21. Використання елементів народних знань у навчальному процесі з 

біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу) чи у позакласній та 

позаурочній роботі. 

22. Використання елементів проблемного навчання при вивченні біології 

(на прикладі одного з розділів шкільного курсу).  

23. Реалізація розвивального навчання при вивченні біології (на прикладі 

одного з розділів шкільного курсу). 

24. Особистісно-зорієнтоване навчання біології (на прикладі одного з 

розділів шкільного курсу). 

25. Використання освітніх технологій (інформаційних, інтерактивних) у 

процесі вивчення біології . 

26. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення 

біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

27. Методика проведення семінарів, диспутів у шкільному курсі біології. 

28. Методика організації і проведення екскурсій у природу в процесі 

вивчення біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

29. Методика організації дослідницької роботи у навчальному процесі з 

біології (на навчально-дослідній земельній ділянці, у куточку живої природи). 

30. Організація групової форми роботи учнів при вивчення шкільного 

курсу біології (на прикладі одного з розділів шкільного курсу). 

31. Методика організації позакласної (позаурочної) роботи учнів з біології 

(на прикладі одного з розділів шкільного курсу) . 
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32. Система контролю навчальних досягнень учнів з біології. 

33. Тестовий контроль навчальних досягнень учнів: плюси та мінуси його 

використання. 

34. Система оцінки навчальних досягнень учнів з біології (на прикладі 

одного з розділів шкільного курсу). 

35. Шкільний кабінет біології: його роль у навчально-виховному процесі 

та особливості оформлення. 

36. Значення навчального малюнка в процесі вивчення біології. 

37. Розкриття змістової лінії «Методи пізнання природи» в шкільному 

курсі біології (на прикладі одного з розділів).  
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