
 
 



Назва курсу Навчально-методична практика 

Адреса викладання кур-

су 

вул. Грушевського 4, 79005 Львів 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена дис-

ципліна 

біологічний факультет кафедра ботаніки 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

01 Освіта/Педагогіка, предметна спеціальність 014.05 Середня 

освіта (Біологія та здоров’я людини) 

Викладачі курсу Завідувач кафедри ботаніки, доцент к.б.н Гончаренко Віталій Іва-

нович 

Контактна інформація 

викладачів 

vitaliy.honcharenko@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Консультації проводяться за попередньою домовленістю (вул. 

Грушевського 4, ауд. 326 ) 

Сторінка курсу  

Інформація про курс Навчально-методична практика за предметною спеціальністю 

014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) яка прово-

диться в 6 семестрі обсягом 3 кредити (за Європейською Кредитно-

Трансферною Системою). 

Практика дає можливість студентам ознайомитися з методами та 

прийомами викладання біологічних дисциплін у школі. 

Коротка анотація курсу Під час проходження практики студенти мають змогу ознайомити-

ся з застосуванням сучасних методів та прийомів викладання біо-

логічних дисциплін у школі, використання новітніх засобів, які до-

помагають вчителю полегшити сприйняття матеріалу учнями 

 

Педагогічна практика передбачає:  

 ознайомлення з напрямами, формами, методами навчальної робо-

ти загальноосвітніх закладів;  

 закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих студента-

ми під час вивчення історичних та психолого-педагогічних дисци-

плін;  

 

Мета та цілі курсу Метою практики є опанування основними методами та прийомами 

викладання біологічних дисциплін під час уроків біології та охоро-

ни здоров’я 

Література для вивчен-

ня дисципліни 

Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навчальний 

посібник. – Київ, 2004. 

http://mon.gov.ua – Сайт Міністерства освіти і науки України.  

http://www.znannya.org – Портал знань – відкриті навчальні ма-

теріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань, 

вільний доступ до навчальних курсів різної тематики, освітні ре-

сурси з інформаційних технологій, програмування, проектування 

програмного забезпечення 

http://www.school.ed.net.ua – Всеукраїнський шкільний портал – ін-

формація про середні навчальні заклади України, курси ди-

станційної освіти, мультимедійні підручники, новітні розробки на 

допомогу навчальному процесу. 

http:// www.westukr.itgo.com – Інтерактивні технології 

Шулдик В.І. Курс методики викладання біології в модулях. – К.: 

Наук. світ, 2000. – 289 с. 

Шулдик В.І. Теорія та методика сучасного уроку біології. – Умань.:  

mailto:vitaliy.honcharenko@lnu.edu.ua


 


