
Силабус курсу «Методика проведення лабораторних робіт в школі» 

який викладають в межах освітньо-професійної програми «Середня освіта (біологія та 

здоров'я людини)» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

для здобувачів зі спеціальності «014 Середня освіта  

(предметна спеціальність 014.05 Біологія та здоров'я людини)» 

Назва курсу Методика проведення лабораторних робіт в школі 

Адреса викладання 

курсу 

вул. Грушевського 4, 79005 Львів  

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена ди-

сципліна 

біологічний факультет, кафедра мікробіології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка, 014 Середня освіта  

(предметна спеціальність 014.05 Біологія та здоров'я людини) 

Викладачі курсу професор кафедри мікробіології к.б.н. Гнатуш Світлана Олексіївна 

доцент кафедри мікробіології к.б.н. Яворська Галина Василівна 

Контактна інформація 

викладачів 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/hnatush-s-o-2 

http://bioweb.lnu.edu.ua/employee/yavorska-h-v 

Консультації по курсу 

відбуваються 

вул. Грушевського 4, ауд. 302 

Консультації за попередньою домовленістю. Он-лайн консультації 

через Zoom або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн кон-

сультацій слід писати на електронну пошту або дзвонити 

Сторінка курсу https://bioweb.lnu.edu.ua/course/metodyka-provedennia-laboratornykh-

robit-v-shkoli 

Інформація про курс Курс розроблено так, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб оволодіти методиками проведення лабора-

торних і практичних робіт, лабораторних досліджень в школі, набути 

знання фундаментального і прикладного значення для вирішення 

завдань з організації лабораторних досліджень живих об’єктів на 

уроках біології. Тому в курсі представлено як теоретичні, так і прак-

тичні знання щодо організації і проведення лабораторних і практич-

них робіт, лабораторних досліджень живих організмів під час ви-

вчення різних розділів біології та екології, участі в них учнів і роль 

вчителя. 

Коротка анотація кур-

су 

Дисципліна «Методика проведення лабораторних робіт в школі» є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 014 Середня освіта для 

освітньої програми магістра, яку викладають в ІІ семестрі в обсязі 4 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою). 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Характеристика шкільних лабораторних досліджень, лабо-

раторних і практичних робіт з біології та екології. 

2. Лабораторні дослідження, лабораторні і практичні роботи в 

різних розділах біології та екології. 

У першому модулі розглядають основні характеристики різних видів 

лабораторних і практичних робіт, лабораторних досліджень, що сто-

суються підходів до організації, вибору об’єктів, часу і специфіки 

проведення. 

У другому модулі аналізують місце і роль лабораторних і практич-

них робіт, лабораторних досліджень для вивчення різних організмів 

– об’єктів біології та екології та біологічних процесів. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення вибіркової дисципліни «Методика проведення ла-

бораторних робіт в школі» є ознайомлення студентів з методикою 

https://bioweb.lnu.edu.ua/employee/hnatush-s-o-2
http://bioweb.lnu.edu.ua/employee/yavorska-h-v
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організації і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з біології та екології, а також набуття навичок зі 

застосовування здобутих знань для вирішення завдань з формування 

дослідницьких компетентностей у школярів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Середня 

освіта (біологія та здоров’я людини)» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти (спеціальності  014 Середня освіта  галузі знань  01 

Освіта/Педагогіка кваліфікації: Магістр освіти. Вчитель біології, 

хімії та здоров’я людини) дисципліна забезпечує набуття студентами 

таких компетентностей: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої 

освіти, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук, 

біології хімії і здоров’я людини, та  характеризується комплексністю 

та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-

виховного процесу 

Загальні компетентності (ЗК): (номерація згідно освітньо-

професійної програми) 

ЗК 1. Здатність аналітично мислити і генерувати нові ідеї. 

ЗК 3. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК 4. Здатність працювати в команді. 

ЗК 5. Уміння використовувати комп’ютерну техніку та інтернет-

ресурси для пошуку, обробки та аналізу наукової інформації з різних 

джерел. 

ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях 

та здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності вчителя середньої школи та викладача вищої 

школи. 

ФК 3. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у 

тому числі й інформаційні, для забезпечення високої якості навчаль-

но-виховного процесу. 

ФК 4. Здатність самоудосконалювати професійні знання і вміння 

вчителя і викладача біології, хімії і здоров’я людини. 

ФК 8. Здатність розуміти та вміти застосовувати сучасні методи до-

слідження біологічних об´єктів та інтерпретувати результати дослі-

джень та експериментальної роботи. 

ФК 12. Здатність безпечного проведення біологічних та хімічних 

досліджень в лабораторії та природних умовах. 

ФК 14. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання 

рівня навчальних досягнень учнів з біології, хімії та здоров’я людини 

Література для ви-

вчення дисципліни 

Основна література: 

1. Нікітченко Л. О. Левчук Н. В. Методика навчання біології та при-

родознавства. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. 

Вінниця, 2016. 95 с.  

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_

Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

2. Шулдик В .І. Практикум з теорії та методики біології (за кредитно-

трансферною системою навчання): Навч.-метод. посібник (вид. 2-е, 

змін. й доповн.). Умань: ПП Жовтий, 2011. 190 с. 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/706/1/schuldik_2011.pdf.pdf 

http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/853/Nikitchenko_LO_Metodika_navchannia_biologii_2016.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/706/1/schuldik_2011.pdf.pdf


3. Олійник І. В., Пугач М. І., Турчин О. В. Біологія. Практикум: 7 

клас. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2017. 48 с. https://bohdan-

books.com/upload/iblock/06f/06f0301887c03a0a111a7406230125ce.pdf 

4. Баюрко Н. В. Організаційно-педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів біології до розвитку екологічної компетентності 

учнів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда 

Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки, 2016. № 

2 (12). С. 140–145. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21I

D=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C2

1COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vduep_2016_2_24 

5. Коцун Л. О., Кузьмішина І. І.,Коцун Б. Б. Біологія рослин та мето-

дика її навчання в школі: методичні рекомендації до практичних 

робіт для магістрів медико-біологічного факультету заочної форми 

навчання/ Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина, Б. Б. Коцун. – Луцьк: Друк 

ПП Іванюк В. П., 2020. – 26 с. 

https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/18382/1/Biolohiia%20rosl

yn%20metod.pdf 

6. Токарівська, Д. П., Фаль, Л. М. Лабораторні і практичні роботи з 

біології та природознавства. Інструкції з безпеки життєдіяльності : 

навч.-метод, посіб. X. : Основа, 2011. 126 с. 

7. Шамрай, С. М., Задорожний, К. М. Біологічні дослідження. Пла-

нування і проведення. X.: Основа. 112 с. 

8. Шевчук, О. А. Методичні рекомендації для лабораторних занять з 

курсу «Методика досліджень на шкільних ділянках» : для студ. при-

род.-геогр. фак. спец. «Біологія і хімія». Вінниця: «Ландо ЛТД», 

2011. 77 с. 

9. Андрійченко В. М. Спостереження та експеримент як засоби са-

морозвитку і самореалізації особистості учня // Біологія.2006.№ 32. 

С. 9-13.  

10. Богданова О. К. Інноваційні підходи до викладання біології. Х.: 

Основа, 2003. 128 с. 

Додаткова література: 

1. Біологія 6–9. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 2017. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-

serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-5–9-klas 

2. Панасенко Т. В. Характеристика деяких рекомендованих видів 

інтродукованих дерев для вирощування на пришкільних ділянках/ Т. 

В. Панасенко / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://issuu.com/ecoleague/docs/text_7-8-2009 

3. Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-

виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0063588-01 

4. Грицай, Н. Б. Методика проведення біологічних екскурсій у при-

роду. X. : Основа, 2011. 110 с. https://natural.edu-

lib.com/biologiya/gritsay-n-b-metodika-provedennya-biologichnih-

ekskursiy-u-prirodu-onlayn 

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

Рівне : ТзОВ «Дока центр», 2016. 272 с. http://ns2000.com.ua/wp-

content/uploads/2019/10/Metodyka-navchannia-biolohii.pdf 

6. Комарова О. Методика проведення лабораторного практикуму з 
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http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vduep_2016_2_24
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біології (11 клас) // Біологія і хімія в школі, 2008. № 3. С. 20–23. 

http://elibrary.kdpu.edu.ua/handle/0564/1856 

7. Закон України «Про освіту» (2017 р.). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

8. Матяш, Н. Ю., Коршевнюк, Т. В., Рибалко, Л. М., Козленко, О. Г. 

(2019). Навчання біології учнів основної школи : методичний 

посібник. К.: КОНВІ ПРІНТ. 208 с. Режим доступу: 

http://lib.iitta.gov.ua/718427/1/19-07%20%281%29.pdf  

9. Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позаш-

кільних навчальних закладів. Наказ Міністерства науки і освіти 

України (№ 456 від 09.08.2002). Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0715-02 

10. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і 

загального призначення для кабінетів природничо-математичних 

предметів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ № 704 Мініс-

терства освіти і науки України 22 червня 2016 року. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1050-16 

11. Концепція екологічної освіти України (затверджена Рішенням 

Колегії МОН України No 13/6-19 від 20.12.2001) [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-

148b3b2021c2c5 

12. Рибалко Л. Навчання природничих предметів на засадах еколого-

еволюційного підходу в загальноосвітніх навчальних закладах: 

теорія і практика: монографія. Полтава, 2014. 400 с. 

http://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/1419/1/%D0%A0%D0%B8

%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE_%D1%81%D1%82

%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F.PDF 

13. Навчання біології учнів основної школи / Матяш Н. Ю., Коршев-

нюк Т. В., Рибалко Л. М., Козленко О. Г.: методичний посібник / К.: 

КОНВІ ПРІНТ, 2019. 208 с. 

http://undip.org.ua/upload/iblock/71a/19_07.pdf 

14. Загальна методика навчання біології / За ред. І.В. Мороза.- К.: 

Либідь, 2006.- 592 с. 

15. Задорожний К. М. Активні форми та методи навчання біології: 

навч.-метод. посіб. X. : Основа, 2008. 125 с. 

16. Мороз І. В. Методика навчання біології та природознавства: 

практикум для студ. вищ. пед. навч. закл. біол. спец. К. : НПУ ім. М. 

П. Драгоманова, 2010. 143 с. 

17. Трубачева С. Е. Умови реалізації компетентнісного підходу в 

навчальному процесі. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 
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Тривалість курсу один семестр 

Обсяг курсу 120 год, з яких на денній формі навчання: 48 год аудиторних занять, 

з них 32 год лекцій, 16 год практичних занять, та 72 год самостійної 

роботи; на заочній формі навчання: 20 год аудиторних занять, з них 

10 год лекцій, 10 год практичних занять, та 100 год самостійної ро-

боти 

Очікувані результати 

навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Середня освіта 

(біологія та здоров’я людини)» другого (магістерського) рівня вищої 

освіти (спеціальності  014 Середня освіта  галузі знань  01 Осві-

та/Педагогіка кваліфікації: Магістр освіти. Вчитель біології, хімії та 

здоров’я людини) дисципліна забезпечує такі програмні результати 

навчання: 

ПРН 1. Знати сучасні теоретичні та практичні основи методології 

навчання біології, хімії та здоров’я людини у загальноосвітній школі 

та навчальних закладах вищої освіти. 

ПРН 8. Уміти самостійно добирати та застосовувати освітні 

технології, методи, прийоми, форми та засоби навчання. 

ПРН 11. Уміти проводити експериментальні лабораторні 

дослідження з біології та хімії, уміти виготовляти біологічні препа-

рати, наочні засоби навчання, проводити польові дослідження. 

ПРН 12. Володіти різними методами розв’язування задач з біології та 

хімії.  

ПРН 14. Володіти інформаційно-комунікаційними технологіями і 

застосовати їх у навчальному процесі з біології, хімії та здоров’я лю-

дини. 

ПРН 16. Демонструвати здатність до організаційної роботи у 

позашкільних закладах учнівської молоді (еколого-натуралістичних 

та туристично-краєзнавчих центрах), літніх дитячих оздоровчих та-

борах. 

Ключові слова лабораторна робота, практична робота, лабораторне дослідження, 

методи, матеріали, обладнання, дослідження, біологічний об’єкт, 

лабораторія, польові дослідження, висновки 

Формат курсу очний/заочний  

 проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Наведено у табл. 1 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік у кінці семестру 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з мікробіо-

логії, зоології, ботаніки, екології, раціонального природокористуван-

ня, а також дисциплін, достатніх для формування практичних нави-
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ків, розуміння основ роботи з біологічними об’єктами 

Навчальні методи та 

техніки 

лекції, презентація (ілюстрація, демонстрація), розповіді, пояснення, 

проведення експериментів, дискусія 

Необхідне обладнання персональний комп’ютер, загальновживані комп'ютерні програми і 

операційні системи, проектор 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної діяль-

ності) 

Оцінювання проводять за 100-бальною шкалою. Оцінювання 

передбачає участь у практичних заняттях і вирішення письмових 

завдань із залученням на платформі Moodle. З них для студентів оч-

ного навчання: доповідь з презентацією щодо теоретичних питань – 

до 24 балів (2 доповіді на семестр – 12 балів, з них 6 балів – доповідь 

і 6 балів – презентація на Мoodle), представлення практичної части-

ни уроку з різних розділів біології – до 72 балів (3 уроки на семестр – 

по 24 бали, з них 10 – за представлення, 2 – за аналізування уроку 

колеги, 12 – за конспект на Мoodle), робота над словником термінів 

на moodle – 4 бали (4 терміни на студента). Разом 100 балів. 

Для студентів заочного навчання: доповідь з презентацією щодо тео-

ретичних питань – до 48 балів (1 доповідь на семестр – 24 бали, з них 

12 балів – доповідь і 12 балів – презентація на Мoodle), представлен-

ня практичної частини уроку з різних розділів біології – до 44 бали 

(2 уроки на семестр – по 24 бали, з них 20 – за представлення, 6 – за 

аналізування уроку колеги, 14 – за конспект на Мoodle), робота над 

словником термінів на Мoodle – 8 балів (8 термінів на студента). Ра-

зом 100 балів. 

Залік студент отримує на підставі результатів виконання ним усіх 

видів робіт на практичних заняттях упродовж семестру. 

Питання до модульних 

контролів (замірів 

знань) 

1. Місце й роль лабораторних досліджень у структурі сучасних уроків з 

біології. 

2. Загальні принципи організації лабораторних робіт. 

3. Концепція експериментальних досліджень. 

4. Коротка історія розвитку практичної діяльності в біології. 

5. Основні мікробіологічні об’єкти для досліджень. 

6. Основні зоологічні об’єкти для досліджень. 

7. Значення лабораторних досліджень для формування знань про тварин. 

8. Основні рослинні об’єкти для проведення лабораторних робіт. 

9. Застосування мікроскопів для дослідження біологічних об’єктів. 

10. Методи дослідження мікроорганізмів. 

11. Поняття про спостереження й експеримент. 

12. Правила вибору рослин для досліджень. 

13. Правила вибору тварин для досліджень. 

14. Основні чинники впливу на роботу учнів під час виконання лаборатор-

них робіт. 

15. Вибір матеріалів та обладнання для лабораторних досліджень. 

16. Правила організації робочого місця учнів для виконання лабораторної 

роботи. 

17. Основні помилки під час організації і проведення лабораторних робіт і 

правила їх усунення та запобігання. 

18. Виготовлення постійних і фіксованих препаратів з живих об’єктів для 

лабораторних досліджень. 

19. Техніка безпеки під час проведення лабораторних робіт в навчальних 

приміщеннях. 

20. Техніка безпеки під час проведення досліджень в польових умовах. 

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

вершенню курсу. 
 



Таблиця 1 

Схема курсу «Методика проведення лабораторних робіт в школі» для студентів денної форми 

навчання 

 

Тиж-

день, 

дата*, 

годи-

ни 

Тема занять  
Форма 

заняття  

Література / 

ресурс для 

виконання 

завдань (Д-

додаткова, О-

основна) 

Термін 

виконання* 

1 Місце й роль лабораторних досліджень у 

структурі сучасних уроків з біології 

оглядова 

лекція 

О-1, 4; Д-1, 3, 

7 
1 тиждень 

2 Практичні методи навчання біології лекція-

інформація 

О-1, 2, 4, 10; 

Д-5, 8, 14, 15, 

18, 19, 20 

1 тиждень 

Вступне заняття. Роль практичних занять у 

вивченні біології 

вступний 

семінар 

3 Загальні принципи і правила організації 

лабораторних робіт  

лекція-

інформація 

О-1, 2; Д-6, 7, 

19 

1 тиждень 

4 Структура лабораторних і практичних робіт 

і методи дослідження біологічних об’єктів. 

Спостереження й експерименти  

оглядова 

лекція 

О-1, 2, 4, 9, 

10; Д-4, 5, 9, 

10, 15, 18, 19, 

20 

і Moodle 

1 тиждень 

Використання практичних методів навчання 

біології й технологій інтерактивного нав-

чання під час проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

робіт 

практичне 

заняття-

семінар 

5 Техніка безпеки під час проведення лабора-

торних робіт в навчальних приміщеннях і 

польових умовах 

оглядова 

лекція 

О-6, 7; Д-3, 4, 

21, 22 

1 тиждень 

6 Правила виготовлення препаратів з живих 

об’єктів для лабораторних досліджень лекція-

інформація 

О-3, 5, 6, 7, 8; 

Д-2, 3, 4, 21, 

22 

і Moodle 

1 тиждень 

Розробка уроків з лабораторними 

дослідженнями або лабораторними робота-

ми з ботаніки (6 клас) 

практична 

робота 

7 Організація і проведення лабораторних до-

сліджень, лабораторних і практичних робіт 

з ботаніки  

оглядова 

лекція 

О-5, 6, 7, 8; Д-

1, 2, 3, 4, 21, 

22/ Moodle 

1 тиждень 

8 Організація і проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

робіт з зоології 

оглядова 

лекція 

О-3, 5, 6, 7, 8; 

Д-1, 2, 3, 4, 

21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

Розробка уроків з лабораторними 

дослідженнями, лабораторними і практич-

ними роботами з зоології (7 клас) 

практична 

робота 

9 Організація і проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

робіт з біології людини 

оглядова 

лекція 

О-6, 7, 8; Д-1, 

2, 3, 4, 8, 13, 

21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

10 Організація і проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

оглядова 

лекція 

О- 6, 7, 8; Д-1, 

2, 3, 6, 11, 12, 

1 тиждень 



робіт із загальної біології 20, 21, 22 

і Moodle Розробка уроків з лабораторними 

дослідженнями, лабораторними і практич-

ними роботами з біології людини (8 клас) 

практична 

робота 

11 Організація й проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

робіт з тем «Біорізноманіття», «Обмін речо-

вин і перетворення енергії»,  «Спадковість і 

мінливість», «Репродукція та розвиток» 

оглядова 

лекція 

О- 6, 7, 8; Д-2, 

3, 6, 11, 12, 

20, 21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

12 Організація й проведення лабораторних 

досліджень, лабораторних і практичних 

робіт з екології 

оглядова 

лекція 

О- 6, 7, 8; Д-1, 

2, 3, 6, 11, 12, 

20, 21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

Розробка уроків з лабораторними 

дослідженнями, лабораторними і практич-

ними роботами з загальної біології (9 клас) 

практична 

робота 

13 Організація й проведення практичних робіт 

з тем «Сталий розвиток та раціональне при-

родокористування», «Застосування 

результатів біологічних досліджень у 

медицині, селекції та біотехнології» 

оглядова 

лекція 

О- 6, 7, 8; Д-2, 

3, 6, 11, 12, 

20, 21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

14 Місце дослідницьких практикумів та проєк-

тів у навчальній програмі з біології для 10-

11 класів та значення у реалізації компетен-

тнісного підходу 

оглядова 

лекція 

О- 6, 7, 8; Д-2, 

3, 6, 11, 12, 

20, 21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

Розробка уроків з практичними роботами 

для учнів 10-11 класів 

практична 

робота 

15 Особливості практичних робіт і проєктів з 

різних розділів біології і екології за програ-

мою з біології і екології профільного рівня 

оглядова 

лекція 

О- 2, 4; Д-3, 6, 

7, 10, 11, 12, 

17, 20, 21, 22 

і Moodle 

1 тиждень 

16 Пришкільна навчально-дослідна ділянка і 

рослини куточка природи кабінету біології 

оглядова 

лекція 

О- 7, 8; Д-1, 2, 

3, 4, 13 

і Moodle 1 тиждень Реалізація практичної частини програм з 

біології під час організації позаурочної і 

позакласної роботи з біології. Підсумки 

практичне 

заняття се-

мінар 

* - заповнюють згідно розкладу в І чи ІІ семестрі 

 


