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Силабус курсу «Методика викладання фахових біологічних дисциплін» 

2019 – 2020 н.р. навчального року 

 

 

Назва курсу Методика викладання фахових  біологічних дисциплін  
Адреса викладання 

курсу 

Вул. Грушевського 4, 79005 Львів 

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

біологічний факультет, кафедра генетики та біотехнології 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальність  014 - Середня освіта 

(предметна спеціальність 014.05 Біологія та здоров’я людини)   
Викладачі курсу доцент кафедри генетики та біотехнології, кандидат педагогічних наук 

Горбулінська Світлана Михайлівна 

Контактна інформація 
викладачів 

sgorbulinska@gmail.com,   

 svitlana.horbulinska@lnu.edu.ua 

Консультації по курсу 
відбуваються 

середа 15:00-17:50 год. вул. Грушевського, буд. 4, ауд. 108  

 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 
знання, обов’язкові для того, щоб використовувати найбільш ефективні 
методи навчання, виховання і розвитку студентів; набуття початкового 
досвіду ведення науково-методичної роботи, дослідно-

експериментальних форм педагогічної діяльності; ознайомлення з 
кращим педагогічним досвідом викладачів ВНЗ України, апробування 
найбільш ефективних прийомів і методів навчання, що застосовуються 
в системі викладання навчальних дисциплін. 
 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Методика викладання фахових  біологічних дисциплін » є 
завершальною нормативною/вибірковою дисципліною з спеціальності 
014 - Середня освіта  для освітньої програми другого (магістерського) 

рівня, яка викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Методика викладання 
фахових  біологічних дисциплін» є опанування студентами 

магістратури цілісною і логічно-послідовною системою знань про 
дидактику навчання і виховання, розкрити концепції, основні 
теорії, методики та технології навчання фахових біологічних 
дисциплін.   Завдання курсу спрямовані на формування у 
студентів теоретичних уявлень про навчальну дисципліну, її 
мету, завдання; ознайомлення з поняттями, категоріями, 
методами, технологіями методики викладання у вищій школі; 
оволодіння педагогічними формами освітньої взаємодії зі 
студентами, застосування знань і способів діяльності, научіння 
планувати, організовувати та аналізувати різноманітні види 
навчальних і позааудиторних занять. 
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Література для 
вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1. Арбузова Е. Н. Общая методика обучения биологии: курс лекцій / 
Е. Н. Арбузова. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 2010. – 516 с. 

2. Барна М.М. Навчальні заняття з біології : можливі варіанти / 
М. М. Барна, Л. С. Барна, Г. Ф. Яцук. – Тернопіль : Астон, 2005. 
– 140 с. 

3. Богданова О.К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі / 
О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с. 

4. Верзилін М. М. Загальна методика викладання біології : підручник 
для студентів біол. фак. пед. ін-тів  / М. М. Верзилін, 
В. М. Корсунська; [пер. з рос.]. – К. : Вища школа, 1980. – 352 с. 

5. Грицай Н.Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. – 

Рівне : РДГУ, 2016. – 272 с. 
6. Загальна методика навчання біології : навч. посібник / [І. В. Мороз, 

А. В. Степанюк, О. Д. Гончар та ін.] ; за ред. І. В. Мороза. – К. : 
Либідь, 2006. – 592 с. 

 Додаткова література: 

1. Авдєєнко А.П. Інтенсифікація навчального процесу та організація 
самостійної роботи студентів /А.П.Авдєєнко, Л.В.Дементій, 
О.Є.Поляков; /Проблеми освіти.-К.-2001.-Вип.24.– С. 108-111 

2. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні: Історія, Теорія: 
Підручник.– К.:Либідь, 1998.– 560 с. 

3. Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса.- 
М., 1982.-256с. 

4. Барбашова І.А. Дидактика: навч. посібник для ст-тів ВНЗ / І.А. 

Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 2011. – 228с. 

5.  Барбашова І.А. Загальні основи педагогіки: навч. посібник для ст-

тів ВНЗ / І.А. Барбашова. – 2-е видання. – Донецьк: Ландон-ХХІ, 
2011. – 126с. 

6. Бондар В. Дидактика: підручник для студентів вищих навчальних 
закладів.- К.: Либідь, 2005.- 252 

7.  Вишневський  О. І. Теоретичні основи сучасної української 
педагогіки  : навч. посіб. / О. І. Вишневський . - Вид. 3-є, доопрац. і 
допов. - К. : Знання, 2008. - 568 

8.  Вітвицька, С. С. Основи педагогіки вищої школи  : навч. посіб. / 
С.С.Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2003. - 320 с.  

9. Вітвицька, С С. Практикум з педагогіки вищої школи  : навч. посіб. 
/ С.С. Вітвицька. - К. : Центр навчальної л-ри, 2005. - 398 с . 

10. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. За модульною 
системою навчання. – К., 2005.- 395 с. 

 

Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 90 год., з яких 32 год. аудиторних занять, з них 16 лекцій, 16 год. 
практичних занять та 58 год. самостійної роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  
Знати: критерії відбору, принципи структурування змісту 
навчального курсу,  між предметні зв’язки методики викладання 
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із іншими дисциплінами.  сучасні інтерактивні методи навчання,  

форми організації навчання, норми, критерії оцінювання знань,   
та умінь,  специфіку застосування новітніх освітніх технологій,  

особливості організаторської, координаційної та управлінської 
діяльності, психологічні особистісні якості викладача, професійні 
вимоги до нього. 
Вміти: аналізувати та впроваджувати у власну діяльність теоретично 
обґрунтовані положення - найсучаснішого педагогічного досвіду, 

застосовувати методи, прийоми організації навчально-пізнавальної 
діяльності, планувати структуру, зміст, процес організації лекції, 
практично-семінарського заняття, укладати лекційні тексти за 
передбачуваною схемою, планом, творчо проводити семінарські, 
практичні зайняття, добирати оптимальні форми та методи 
педагогічної діяльності, застосовувати сучасні освітні технології,  
забезпечувати виконання розвиваючої, координуючої, управлінської 
функції викладача. здійснювати саморозвиток, самоосвіту, 
самовиховання, самоорганізацію. 

Ключові слова методика навчання, дидактика, технологія навчання, інноваційні 
технології навчання, самоосвіта, саморозвиток 

Формат курсу Очний /заочний  
 Проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий 
контроль, форма 

залік в кінці семестру 

усний  
Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з педагогіки, 

психології, філософії, методики навчання біології, педагогічної 
діяльності, достатніх для сприйняття категоріального апарату 
предмету, розуміння джерел педагогіки і дидактики навчання та 
виховання 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Презентації, лекції, колаборативне навчання, проектно-орієнтоване 
навчання, дискусія 

 

 

Необхідне обладнання Персональний комп’ютер, загальновживані комп’ютерні програми і 
операційні системи, пректор 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за наступним співідношенням:  
- практичні/самостійні тощо : 50% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів - 50 

- контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів - 50 

 Залік студент отримує на підставі результатів виконання есе, 
вирішення кейсу, на практичних заняттях та контрольних 
замірівпротягом семестру. 
 

Питання до замірів 

знань 

1. Методика викладання у вищому навчальному закладі як предмет 
курсу.  

2. Цілі та завдання методики викладання біологічних дисциплін.  
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3. Методика викладання як складова компетентності викладача. 
4. Методика і технологія навчання.  
5. Функції педагогіки вищої школи. 
6. Методологічні категорії педагогіки.  
7. Викладач вищого навчального закладу: самосвідомість, педагогічна 

культура, організаційні здібності, педагогічна майстерність. 
8. Поняття дидактики.  
9. Принципи процесу навчання у вищому навчальному закладі. 
10. Зміст освіти як проблема дидактики вищої школи. 
11. Сучасні вимоги до методів навчання у вищій школі.  
12. Способи досягнення цілей навчання. 
13. Науково-технічний прогрес і методологія навчання.  
14. Інформування як застарілий підхід у навчанні.  
15. Управління пізнавальною діяльністю студента як новітня вимога 

часу.  
16. Визначення методів викладання у вузі.  
17. Суть методів і прийомів навчання. 
18. Методи навчання як форма руху творчої діяльності студента.  
19. Класифікація методів викладання.  
20. Методи викладання і методи навчання.  
21. Загально-дидактичні методи навчання. 
22. Основні форми організації навчального процесу. 
23. Лекція як форма організації і метод навчання.  
24. Завдання і переваги лекційного викладання.  
25. Сучасні проблеми лекційного викладання. 
26. Семінарські та практичні заняття. Суть семінарського заняття.  
27. Види семінарських занять: просемінари, семінари, спецсемінари, 

наукові студентські семінари.  
28. Методика проведення семінарів.  
29. Дискусія як метод навчання у вищій школі. 
30. Ціль практичних занять. Структура практичних занять.  
31. Суть і значення самостійної роботи студентів.  
32. Види самостійних робіт і педагогічне управління ними.  
33. Сучасні технології навчання. 
34. Основні напрямки оптимізації навчального процесу.  
35. Фактори активізації навчання.  
36. Робота з новітніми технічними засобами навчання.  
37. Поняття “педагогічна технологія”.  

38. Класифікація педагогічних технологій. Технологія модульного 
навчання.  

39. Технологія проблемного навчання. 
40. Проблемна ситуація. Кейс.  
41. Групові технології в навчальному процесі.  
42. Ігрові технології навчання. 
43. Етапи проведення ділової гри.  
44. Комп’ютерні технології в сучасних дидактичних схемах.  
45. Технологія дистанційного навчання. 
46. Гіпно- та сугестопедичні технології навчання.  
47. Основи педагогічного контролю у вищій школі. 
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48. Психо-комунікативні аспекти викладання. 

49. Основи комунікативної культури педагога. 
47. Культура мови. і орфоепія. 
48. Лексичний апарат педагога і культура мови.  
49. Важливість використання та уникання сленгів, жаргонів та арго в 

педагогічній діяльності. Поняття культури мови.  
50. Орфоепія в живій бесіді. 
51. Ораторське мистецтво в педагогічній діяльності.  
52. Особливості психології ораторської праці.  
53. Педагогічна комунікація. 
 

 

 

Таблиця 1 

Схема курсу «Методика викладання фахових біологічних дисциплін» 

 

Тижд
ень 

Тема занять (перелік 
питань) 

Форма діяльності та 
обсяг годин 

Додаткова література 
/ ресурс для 

виконання завдань (за 
потреби) 

Термін 
виконання 

1, 2 Загальна характеристика 
освіти в Україні та її 
складових як системи і 
процесу 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 2 год.  

 2 тижні 

3,4 Закони, закономірності та 
принципи навчання 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

 2 тижні 

5,6 Психолого-педагогічні 
основи засвоєння знань у 
процесі навчання 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

 2 тижні 

7, 8 Поняття про методи, 
форми та прийоми 
навчання у вищій школі 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

  

9,10 Технології навчання Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

  

11,12 Психолого-педагогічні 
засади організації 
самостійної навчальної 
роботи 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

  

13,14 Інноваційні педагогічні 
технології навчання 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 
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15,16 Організація модульно-

рейтингового та кредитно-

модульного навчання.  
Інтерактивні технології 

Лекції – 2 год 

практ. заняття – 2 

год.  
сам. роб. – 8 год. 

  

 


