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 ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Методика проведення 

лабораторних робіт в школі” складена відповідно до освітньо-професійної програми 014 

Середня освіта (предметна спеціальність 014.05 Біологія та здоров'я людини). 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є методика організування і проведення 

лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт з біології та екології в школі. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: “Майстерність педагогічної діяльності”, “Методологія 

науково-педагогічних досліджень”, “Освітній менеджмент”, “Методика викладання фахових 

біологічних дисциплін”. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Характеристика шкільних лабораторних досліджень, лабораторних і практичних 

робіт з біології та екології. 

2. Лабораторні дослідження, лабораторні і практичні роботи в різних розділах 

біології. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Методика проведення лабораторних робіт 

в школі” є ознайомлення студентів з методикою 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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Методика проведення  лабораторних 

робіт в школі” є сформувати у студентів систему знань щодо: 

- організації лабораторних досліджень, лабораторних і практичних робіт, 

дослідницьких практикумів та проєктів з біології та екології; 

- методики проведення і обґрунтування необхідності таких занять на уроках біології 

та у позаурочний час; 

- способи скеровування роботою учнів;  

- застосування сучасних методів дослідження біологічних об´єктів; 

- правильне інтерпретування отриманих результатів досліджень;  

та систему вмінь щодо: 

- оволодіння сучасними інноваційними методами, формами і засобами навчання для 

реалізації компетентністно-орієнтованого навчання;  

- застосування здобутих знань для вибору об’єкта для досліджень, необхідного 

обладнання й матеріалів; 

- правильного й безпечного проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з біології та екології в лабораторії та природних умовах; 

- здійснення добору практичних методів і засобів навчання біології.  
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 навчально-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 дослідження 

біологічних об´єктів та інтерпретувати результати досліджень 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.  

 
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 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 препарати, 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 людини. 

ПРН 16. Демонструвати здатність до організаційної роботи у позашкільних закладах 

учнівської молоді (еколого-натуралістичних та туристично-краєзнавчих центрах), літніх 

дитячих оздоровчих таборах. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Характеристика шкільних лабораторних досліджень, 

лабораторних і практичних робіт з біології та екології 

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

біології.  
Тема 2. Практичні методи навчання біології.  

Тема 3. Загальні принципи і правила організації лабораторних робіт.  

Тема 4. Структура лабораторних і практичних робіт і методи дослідження 

біологічних об’єктів. Спостереження й експерименти.  

Тема 5. Техніка безпеки під час проведення лабораторних робіт в навчальних 

приміщеннях і польових умовах.  

Тема 6. Правила виготовлення препаратів з живих об’єктів для лабораторних 

досліджень.  

Змістовий модуль ІІ. Лабораторні дослідження, лабораторні і практичні роботи в 

різних розділах біології 



Тема 7. Організація і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з ботаніки.  

Тема 8. Організація і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з зоології.  

Тема 9. Організація і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з біології людини.  

Тема 10. Організація і проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт із загальної біології.  

Тема 11. Організація й проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з тем «Біорізноманіття», «Обмін речовин і перетворення 

енергії»,  «Спадковість і мінливість», «Репродукція та розвиток».  

Тема 12. Організація й проведення лабораторних досліджень, лабораторних і 

практичних робіт з екології.  

Тема 13. Організація й проведення практичних робіт з тем «Сталий розвиток та 

раціональне природокористування», «Застосування результатів біологічних досліджень 

у медицині, селекції та біотехнології».  

Тема 14. Місце дослідницьких практикумів та проєктів у навчальній програмі з 

біології для 10-11 класів та значення у реалізації компетентнісного підходу.  

Тема 15. Особливості практичних робіт і проєктів з різних розділів біології і 

екології за програмою з біології і екології профільного рівня.  

Тема 16. Пришкільна навчально-дослідна ділянка і рослини куточка природи 

кабінету біології.  
.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Підсумковий контроль – залік . 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Дисципліна має два змістових модулі, які охоплюють матеріал усіх тем. Знання 

студентів діагностують поточним контролем і оцінюють у 100 балів. 

 

Для студентів денної форми навчання: 

Поточний контроль – 100 балів. Участь у практичних заняттях і вирішення 

письмових завдань із залученням на платформі Мoodle – 100 балів. З них – доповідь з 
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Для студентів заочної форми навчання: 

Поточний контроль – 100 балів.  

Участь у практичних заняттях і вирішення письмових завдань із залученням на 

платформі Мoodle – 100 балів. З них – доповідь з презентацією щодо теоретичних питань – 
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