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Сторінка курсу
Інформація про курс Курс передбачає формування знань про теоретичні
основи підготовки та проведення досліджень
зоологічних та ботанічних об’єктів; теоретичні основи
фізичних, хімічних, фізико-хімічних, біофізичних,
біохімічних, фізіологічних методів дослідження
функцій організму.
«Великий
практикум
(Біологічний
Коротка анотація курсу Дисципліна
експеремент в школі)» є вибірковою дисципліною за
спеціальністю 014.05 Середня освіта (Біологія та
здоров'я людини) і викладається в VII, VIII семестрах в
обсязі 10 кредитів (за Європейською КредитноТрансферною Системою).
Метою вивчення дисципліни «Великий практикум
Мета та цілі курсу
(Біологічний експеремент в школі)» є формування
знань про основні методи дослідження будови,
функцій, поведінки та особливості пристосування до
умов життя тварин; фізіологічні функції організму та
основи
статистичного
опрацювання
експериментальних даних; методи спостереження
будови і життєдіяльності клітин та принципи

Література для
вивчення дисципліни

функціонування рослин; різноманітність рослин,
особливості будови їх вегетативних та генеративних
органів та методи їх дослідження.
Основна література:
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безхребетних. – Київ: “Вища школа”, 1977. – 232 с.
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8. Гонський Я. І., Максимчук Т. П., Калинський М.І.
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17. Лотова Л.И. Анатомия и морфология высших
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посібник / Н. Б. Грицай. – Рівне: О. Зень, 2016. –
232 с.
2. Дослідна та проектна діяльність під час вивчення
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“Основа”, 2008. – 143 с: іл. – Б-ка журн. “Біологія”;
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224 с.
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два семестри

300 год, з яких 184 год лабораторних занять і 116 год
самостійної роботи
Очікувані результати Після завершення цього курсу здобувач буде:
навчання
знати:
● теоретичні основи підготовки та проведення
досліджень зоологічних та ботанічних об’єктів;
теоретичні основи фізичних, хімічних, фізикохімічних, біофізичних, біохімічних, фізіологічних
методів дослідження функцій організму.
вміти:
● проводити лабораторні дослідження, практичні
роботи та біологічні експерименти, заплановані
програмою, організовувати спостереження за
рослинами, тваринами та їхньою поведінкою,
формувати та відбирати матеріал для проведення
тематичних екскурсій (в живу природу, музеї);
проводити фізіологічний експеримент, аналізувати
та інтерпретувати одержані дані, інтегрувати
лабораторні роботи, практичні завдання та
проблемні ситуаційні задачі у навчальний процес.
Лабораторні
дослідження,
практичні
роботи,
Ключові слова
експеримент, людина, тварини, рослини
очний
Формат курсу
проведення лабораторних занять і консультацій для
кращого розуміння тем
Наведено у табл. 1
Теми
Підсумковий контроль, залік у кінці семестру
форма
Для вивчення курсу здобувачі потребують базових
Пререквізити
знань із зоології, ботаніки, фізіології рослин, фізіології
людини.
Навчальні методи та презентація (ілюстрація, демонстрація), пояснення,
дискусія.
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
комп’ютер,
загальновживані
Необхідне обладнання персональний
комп'ютерні програми і операційні системи, проектор,
реактиви, муляжі, гербарні зразки, фіксований
матеріал
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.
(окремо для кожного Бали нараховуються за наступним співвідношенням:
Поточний контроль:
виду навчальної
VII семестр:
діяльності)
 Виконання та захист робіт (70 балів);
 Захист робіт (10 балів); модульна контрольна робота
у вигляді ситуаційних задач та описових питань (20
Обсяг курсу

Питання до заліку
(замірів знань)

балів).
VIII семестр:
 Захист робіт (10 балів); модульна контрольна робота
у вигляді ситуаційних задач та описових питань (10
балів);
 Захист робіт (30 балів); модульна контрольна робота
у вигляді ситуаційних задач та описових питань (10
балів);
 Виконання та захист робіт (40 балів).
Залік студент отримує на підставі результатів
виконання ним усіх контрольних замірів протягом
семестру.
1.Ознайомлення з теоретичною базою до проведення
лабораторних досліджень, практичних робіт та
експериментів на уроках біології в 7 класі
(підручники, навчальна програма, календарне
планування, додаткова література). Ознайомлення з
правилами роботи в кабінеті біології. Інструктаж з
техніки безпеки. Підготовка зоологічних об’єктів
для досліджень.
2.Лабораторні дослідження на уроках біології в 7
класі. Дослідження зовнішньої будови та руху
кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка).
3.Дослідження
будови
черепашки
(мушлі)
черевоногих та двостулкових молюсків.
4.Дослідження особливостей покривів тіла тварин.
5.Визначення віку тварин (на прикладі двостулкових
молюсків і кісткових риб).
6.Спостереження
за
поведінкою
тварин
у
лабораторних умовах та етологічний експеримент.
7.Практичні роботи. Порівняння будови кровоносної
системи хребетних тварин.
8.Порівняння будови скелетів хребетних тварин.
9.Порівняння будови головного мозку хребетних
тварин (на муляжах/моделях).
10.Міні-проекти. Зуби ссавців.
11.Екскурсії (в живу природу, музеї): мета,
планування,
методичне
забезпечення,
відбір
матеріалу, особливості проведення.
12.Дослідна та проектна діяльність під час вивчення
біології в 7 класі.
13.Ознайомлення
з
правилами
проведення
фізіологічного експерименту. Інструктаж із техніки
безпеки
поводження
у
науково-дослідній
лабораторії. Підготовка посуду, реактивів.
14.Методи дослідження параметрів крові. Відтворення

Опитування

осмотичного гемолізу еритроцитів.
15.Методи дослідження функціонування серцевосудинної системи та стану фізичного здоров’я
людини: аналіз зразків ЕКГ, ортостатична проба,
проба Руф’є, проба Мартіне.
16.Методи дослідження уваги та пам’яті.
17.Методи спостереження будови і життєдіяльності
клітин у шкільному лабораторному експерименті.
18. Принципи функціонування рослин.
19. Мінеральне живлення рослин.
20. Фотосинтез.
21. Ріст і розвиток рослин.
22. Методи досліджень у біології. Метод проектів на
уроках біології.
23. Різноманітність будови квітки в примітивних
покритонасінних.
24. Різноманітність будови квітки в класі Однодольні.
25. Різноманітність будови квітки в підкласах
Ранункуліди і Гамамелідіди.
26. Різноманітність будови квітки в підкласах Розиди.
27. Різноманітність будови квітки в підкласах
Каріофіліди й Астериди.
28. Лабораторні дослідження на уроках біології в 6
класі. Будова світлового мікроскопа та робота з
ним. Виготовлення мікропрепаратів. Будова
клітини.
29. Будова кореня. Будова пагона.
30. Будова бруньки. Будова квітки.
31. Будова насінини. Будова плоду.
32. Будова
мохів. Будова
папоротей.
Будова
голонасінних.
33. Практичні роботи на уроках біології в 6 класі.
Порівняння
будови
мохів,
папоротей
та
покритонасінних (квіткових) рослин.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде
надано після завершенню курсу

Таблиця 1
Схема курсу «Великий практикум (Біологічний експеремент в школі)»
Додаткова
література /
Ти
Форма
Тема занять (перелік
ресурс для
Термін
жде
діяльності
питань)
виконання
виконання
нь
та обсяг годин
завдань (за
потреби)
1
Ознайомлення з
Лабораторні – 4
теоретичною базою до
год, самостійна
проведення лабораторних
робота – 1 год
досліджень, практичних
робіт та експериментів на
уроках біології в 7 класі, з
1 тиждень
правилами роботи в кабінеті
біології. Інструктаж з
техніки безпеки. Підготовка
зоологічних об’єктів для
досліджень.
2
Лабораторні дослідження на Лабораторні – 4
уроках біології в 7 класі.
год, самостійна
Дослідження зовнішньої
робота – 1 год
1 тиждень
будови та руху кільчастих
червів (на прикладі
дощового черв’яка).
3
Дослідження будови
Лабораторні – 4
черепашки (мушлі)
год, самостійна
1 тиждень
черевоногих та
робота – 1 год
двостулкових молюсків.
4
Дослідження особливостей Лабораторні – 4
покривів тіла тварин.
год, самостійна
1 тиждень
робота – 1 год
5
Визначення віку тварин (на Лабораторні – 4
прикладі двостулкових
год, самостійна
1 тиждень
молюсків і кісткових риб).
робота – 1 год
6
Спостереження за
Лабораторні – 4
поведінкою тварин у
год, самостійна
1 тиждень
лабораторних умовах та
робота – 1 год
етологічний експеримент.
7
Практичні роботи.
Лабораторні – 4
Порівняння будови
год, самостійна
1 тиждень
кровоносної системи
робота – 1 год
хребетних тварин.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Порівняння будови скелетів
хребетних тварин.
Порівняння будови
головного мозку хребетних
тварин (на
муляжах/моделях).
Міні-проекти. Зуби ссавців.
Екскурсії (в живу природу,
зоопарк, музеї): мета,
планування, методичне
забезпечення, відбір
матеріалу, особливості
проведення.
Дослідна та проектна
діяльність під час вивчення
біології в 7 класі.
Ознайомлення з правилами
проведення фізіологічного
експерименту. Інструктаж із
техніки безпеки поводження
у науково-дослідній
лабораторії. Підготовка
посуду, реактивів.
Методи дослідження
параметрів крові.
Відтворення осмотичного
гемолізу еритроцитів.
Методи дослідження
функціонування серцевосудинної системи та стану
фізичного здоров’я людини:
аналіз зразків ЕКГ,
ортостатична проба.
Методи дослідження
функціонування серцевосудинної системи та стану
фізичного здоров’я людини:
проба Руф’є, проба Мартіне.
Методи дослідження уваги
Методи дослідження
пам’яті

Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 1 год
Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 1 год
Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 1 год
Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 1 год

Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 1 год
Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 3 год

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 4 год
Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 4 год

Лабораторні – 4
год, самостійна
робота – 3 год
Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 5 год
Лабораторні – 8
год, самостійна

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень

1 тиждень
1 тиждень
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Методи спостереження
будови і життєдіяльності
клітин у шкільному
лабораторному
експерименті.
Принципи функціонування
рослин. Водний режим
рослин.
Мінеральне живлення
рослин.
Фотосинтез.
Дихання рослин
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Ріст і розвиток рослин

23

Методи досліджень у
біології. Метод проектів на
уроках біології.
Різноманітність будови
квітки в примітивних
покритонасінних.
Різноманітність будови
квітки в класі Однодольні.
Різноманітність будови
квітки в підкласах
Ранункуліди і Гамамелідіди.
Різноманітність будови
квітки в підкласах Розиди.
Різноманітність будови
квітки в підкласах
Каріофіліди й Астериди.
Лабораторні дослідження на
уроках біології в 6 класі.
Будова світлового
мікроскопа та робота з ним.
Виготовлення
мікропрепаратів. Будова
клітини.
Будова кореня. Будова
пагона.
Будова бруньки. Будова
квітки.
Будова насінини. Будова
плоду.

24
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робота – 5 год
Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год

1 тиждень

Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год

1 тиждень

Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год
Лабораторні – 14
год, самостійна
робота – 10 год
Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год

1 тиждень

Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год

1 тиждень

Лабораторні – 12
год, самостійна
робота – 10 год

1 тиждень

Лабораторні – 14
год, самостійна

1 тиждень

1 тиждень
1 тиждень

Будова мохів. Будова
робота – 10 год
папоротей. Будова
голонасінних.
Практичні роботи на уроках
біології в 6 класі.
Порівняння будови мохів,
папоротей та
покритонасінних
(квіткових) рослин.
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