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Силабус курсу «Магістерський семінар»  

2019–2020 н.р. 

 

Назва курсу Магістерський семінар 

Адреса викладання 

курсу 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Біологічний факультет 

Кафедра біофізики та біоінформатики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/ Педагогіка 

014 Середня освіта 

Викладачі курсу Галан Марія Богданівна, канд. біол. наук, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

docgalanmariya@gmail.com  

Консультації по курсу 

відбуваються 

 

щосереди, 15:00-17:00 год. (адреса факультету, ауд. __325)  

 

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Магістерський семінар розроблено таким чином, щоб надати 

учасникам практичні навики, обов’язкові для того, щоб проводити 

уроки біології у середній школі з використанням сучасних підходів. 

Тому у курсі представлено як огляд концепцій інтерактивного 

навчання, роботи у групах та дистанційного навчання, так і процесів та 

інструментів, які потрібні для втілення їх у навчальний процес 

середньої школи.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна «Магістерський семінар» є завершальною нормативною 

дисципліною з спеціальності 014 Середня освіта для освітньої 

програми 01 Освіта\Педагогіка , яка викладається в другому семестрі в 

обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Магістерський семінар» є 

підготовка магістрів до проведення уроків в середній школі із 

залученням сучасних методів навчання. Практичне застосування 

інтерактивних методів навчання, роботи в групах та дистанційного 

навчання. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 Підручники з біології для середньої школи. 

Програма з біології для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН 

України № 286 від 14.07.2016). 

Програма з біології для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН 

України № 286 від 14.07.2016). 

 

Тривалість курсу 32 год. 

 

Обсяг курсу 32 годин аудиторних занять. З них , 32 годин практичних занять та 58 

годин самостійної роботи 
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Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

- Знати методику проведення уроків та позакласної роботи у 

середній школі. 

- Вміти залучати інтерактивні методи навчання, роботу учнів у 

групах, дистанційні методи навчання до вивчення курсу біології 

у середній школі 

 

Ключові слова Уроки біології, інтерактивне навчання, дистанційне начання. 

Формат курсу Очний  

 Проведення практичних занять та консультації для кращого розуміння 

тем 

Теми Реформа середньої освіти в Україні. Успіхи та проблеми. 

Сучасні підходи до викладання біології у середній школі. 

Аналіз програми з біології для учнів 6-7 класів. 

Аналіз програми з біології для учнів 8-9 класів. 

Аналіз програми з біології для учнів 10-11 класів. 

Особливості проведення уроків з біології у групах. 

Застосування інтерактивної дошки на уроках біології. 

Особливості проведення лабораторних робіт з біології. 

Організація гурткової роботи з біології. 

Глобальні проблеми людства: охорона навколишнього середовища. 

Нестандартні форми проведення уроків з біології. 

Організація «круглих столів» з екології для учнів старших класів.. 

Проведенн «Тижня біології» у середній школі. 

Особливості організації екскурсій в середній школі. 

Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами на уроках біології. 

 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру 

тестовий та усний  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

педагогічного,психологічного та біологічного напрямку дисциплін, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату семінару, розуміння 

джерел  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, проектно-орієнтоване навчання, дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Проведення практичних занять потребує використання 

мультимедійного проектора та компютера. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 50 

• контрольні заміри (модулі): 25% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 25 

 • залік: 25% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 25 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
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Питання до заліку чи 

екзамену. 

Тестові завдання за темами семінарських занять. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 


