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Розклад консультацій. Консультації проводяться згідно розкладу, що розміщений 

на дошці оголошень факультету та на сайті факультету: https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-

institutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstvahttps://eenu.edu.ua/uk/chairs/zoologiyi.  

Передумови вивчення курсу: попередньо магістр повинен прослухати курси: 

«Методологія та організація наукових досліджень в галузі біології», «Сучасні методики 

навчання», «Педагогічна валеологія». 

 

АНОТАЦІЯ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні технології навчання 

біології та здоров’я людини» є опанування магістрантами інноваційними технологіями 

навчання біології та основ здоров’я, формування у них готовності застосовувати новітні 

методи і прийоми у майбутній професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

– ознайомлення магістрів із сучасними технологіями навчання біології в Україні і 

світі; 

– формування умінь створювати і використовувати компетентнісні навчальні 

завдання, організовувати продуктивну позаурочну діяльність учнів; 

– розвиток умінь застосовувати метод моделювання у навчанні біології; 

– ознайомлення  із світовими ресурсами з методики викладання біології: журнал 

«Science in school», Освітній ресурс Медичного інституту Говарда Г’юза 

(https://www.hhmi.org/biointeractive); Університету Юти (https://teach.genetics.utah.edu/); 

– стимулювання до опанування наукової англійської мови та використання 

англомовних ресурсів; 

– удосконалення та розвиток професійних компетентностей шляхом залучення до 

виконання практичних завдань дослідницького характеру та відеоресурсів про сучасні 

біологічні дослідження; 

– формування готовності організовувати проектну і дослідницьку діяльність 

школярів (роботу шкільного наукового товариства, підготовку до олімпіад, турнірів, 

екологічних проектів, STEM-проектів); 

– мотивування до постійного особистісного і професійного розвитку через всі 

форми освіти, рефлексії власної діяльності в ролі здобувача освіти. 
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Змістовий модуль 1.Застосування інноваційних технологій  

навчання на уроках біології та основ здоров’я 

Тема 1. Загальний огляд інноваційних технологій, що використовуються у навчанні 

біології в Україні і світі  

Тема 2. Технології розвивального навчання. Створення і використання компетентнісних 

навчальних завдань  

Тема 3. Застосування методів моделювання у ході вивчення  біологічних процесів та 

біологічних систем 

Тема 4. Інтерактивні технології на уроках біології та основ здоров’я. 

Тема 5. Методика роботи з іншомовними ресурсами на уроках біології. Використання 

міжнародних ресурсів з методики навчання біології 

Тема 6. Застосування технології інтегрованого навчання  на уроках біології та основ 

здоров’я 

Тема 7. Організація роботи вчителя біології і основ здоров’я у Classroom. Особливості 

організації дистанційного навчання. 

Змістовий модуль 2. Дослідницькі технології у позаурочній і позакласній 

роботі з біології 

Тема 8. Форми організації позаурочної роботи з біології та основ здоров’я в базовій школі. 

Навчальні проекти. 

Тема 9. Методика використання навчальних ігор в позаурочній роботі з предмету. STEM-

проекти. 

Тема 10. Організація роботи шкільного наукового товариства, літньої природничої школи. 

Тема 11. Підготовка учнів до олімпіад та конкурсів науково-дослідницьких робіт, 

укладання постерів та участі в постерних сесіях. 

Тема 12. Підготовка учнівських команд до турнірів юних біологів.  

Тема 13. Методика підготовки учнів до ЗНО з біології, участі в дослідженнях PISA, 

TIMSS. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

1. Сутність інноваційних технологій. 

2. Різноманітність компетентнісних завдань з природничих дисциплін. 

3. Виконання нестандартних навчальних завдань посібника «Я дослідник. Біологія. 6 

клас». 

4. Виконання нестандартних навчальних завдань посібника «Я дослідник. Біологія. 7 

клас». 

5. Укладання нестандартних завдань з курсу «Основи здоров’я».  

6. Виконання навчального проекту з курсу «Основи здоров’я».  

7. Опанування навчальними іграми з біології людини на міжнародному ресурсі «Nobel 

Prize Educational Game».   

8. STEM-проекти з біології та основ здоров’я. 

9. Ознайомлення з матеріалами інженерних тижнів та можливостей їх застосування на 

уроках біології. 

10. Ознайомлення з освітнім ресурсом університету Говарда Г’юза Biointeractive. 

11. Створення повідомлень та завдань у Classroom. 

12. Особливості створення та виконання екологічних проектів. 

13. Виконання завдань ІІ і ІІІ етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з біології.  

14. Підготовка турнірної доповіді. 

15. Аналіз учнівських постерів  та формування пропозицій щодо їх удосконалення. 

Політика викладача щодо студента. Студент зобов’язаний відвідувати та вчасно 

виконувати практичні роботи. Пропущені практичні роботи (у разі поважних причин) 

студент зобов’язаний відпрацювати. За відвідування всіх лекцій та практичних занять 

студент може отримати додаткові бали. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання.   



Види і форми контролю: поточний, проміжний (тестові контрольні роботи) і 

підсумковий контроль. 

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен  (ІІ – семестр). 

Форма проведення екзамену – письмова (тестові або відкриті запитання). 

Умови допуску до підсумкового екзамену: обов’язковим для екзамену є підготовка 

практичних занять та виконання завдань самостійної роботи. 

Поточний контроль проводиться у вигляді усного або письмового опитування. 

Оцінка за кожну виконану практичну роботу включає 1,5 бали  за правильне виконання і 

якісне оформлення роботи для студентів денної форми та 4 бали для студентів заочної 

форми навчання. За теоретичну підготовку до заняття максимальна оцінка 1 (3) бали, за 

оформлення роботи 0,5 (1) бал. Загальна сума балів, яку студент отримує за поточний 

контроль – 40.  

Організація оцінювання: Захист практичних робіт та завдань самостійної роботи 

проводиться на заняттях, або відповідно до графіку консультацій викладача. 

https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/Графік_консультацій_викладачів_кафедри_ботаніки_і_методик

и_викладання_природничих_наук_на_І_семестр_2020-2021_н.р. 

Проміжний контроль (модульні зрізи) проводиться письмово, або у формі 

комп’ютерного тестування. Модульні зрізи передбачають розв'язання 60 тестових завдань 

або 5 відкритих відповідей (по 3 бали кожне запитання), які складаються на основі 

лекційного курсу, лабораторних робіт і питань, які виносяться на самостійне опрацювання. 

Правильне розв'язання тестового завдання оцінюється в 0,5 бали. Максимальна кількість 

балів, яку студент може отримати за кожну модульну контрольну роботу 30 балів.  

Модульні контрольні роботи проводяться відповідно до графіку проведення 

модульних робіт кафедри ботаніки:  https://wiki.vnu.edu.ua/wiki/  

Підсумковий контроль – екзамен. Оцінювання знань студентів здійснюється за 

результатами поточного й модульного контролю. При цьому завдання із цих видів 

контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Підсумковий контроль 

проходить у формі екзамену, за складання якого студент може отримати максимум 60 

балів. Загальна сума балів за курс – 100. Оцінка за освоєння курсу виставляється згідно 

шкали оцінювання. У випадку незадовільної підсумкової оцінки, або за бажання 

підвищити рейтинг, студент складає екзамен. При цьому на екзамен виноситься 60 балів, а 

бали, набрані за результатами модульних контрольних робіт, анулюються. Для складання 

іспиту потрібно набрати не менше 60 балів за 100-бальною шкалою.  

Розклад іспитів проводиться згідно розкладу: https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-

institutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva 

Політика щодо академічної доброчесності. Викладач і студент мають 

дотримуватись ст. 36 Закону України «Про освіту». Дотримання академічної 

доброчесності науково- педагогічними працівниками передбачає: 

– самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів; 
– посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, 

відомостей; 

– дотримання норм законодавства про авторське право; 

– надання достовірної інформації про результати власної навчальної й наукової 

діяльності.  

Шкала оцінювання  

Оцінка в балах  

за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

для екзамену 

90 – 100 Відмінно 

82 – 89 Дуже добре 
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75 - 81 Добре 

67 -74 Задовільно 

60 - 66 Достатньо 

1 – 59 Незадовільно 
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для педагогів ринкової системи освіти —К.:Видавничий Дім «Слово», 2004.— 616 с. 

8. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-

методичний посібник / О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 

с. 

9. Сологуб А. І. Навчання обдарованих дітей у літній період / Сологуб А.І. // Зб. 

Матер. семінару-практикуму керівників та методистів Всеукраїнських літніх профільних 

шкіл «Теорія і практика освіти обдарованих учнів у літній період» (5–8 червня 2012 р.) / 

[Упор. С. О. Лихота, О. В. Лісовий]. – К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. – С. 88 – 110.  

http://man.gov.ua/files/49/zbirnyk-seminaru-litnih-shkil-2012.pdf 

10. Степанюк А. В. Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної 

підготовки майбутніх учителів природничого профілю / А. В. Степанюк, Н. В. Москалюк 

// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2010. – № 2. – С. 33–38. - Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2010_2_9 

11. Чернецький І.С. Освітнє середовище допрофільної підготовки – літня природнича 

школа / І.С. Чернецький // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного 

університету. Серія педагогічна. - № 14 (2018) - С. 37 – 40. 

http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/53/59.pdf 

12. Шваб Д. Настольная книга для преподавателей биологии / Джосеф Д. Шваб. – М.: 

Просвещение, 1974. – 416 с. 

13. Щербак, С. М. Інтеграційний підхід у вивченні біології – ефективний шлях до 

підвищення якості освіти та формування творчих компетентностей школярів / С. М. 

Щербак // Наукові записки [Національного педагогічного університету імені М. П. 

Драгоманова]. Серія : Педагогічні та історичні науки : [збірник наукових статей]. – Київ : 

Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – Вип. СXХV (125). – С. 169-178. 
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14. Ягенська Г.В. Формування дослідницьких умінь учнів 7 - 9 класів на уроках та в 
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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=NZTNPU_ped_2010_2_9
http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/53/59.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24413/1/Shcherbak.pdf


15. Ягенська Г. Використання моделювання у процесі вивчення біології в основній 

школі / Галина Ягенська // Біологія і хімія в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 13-19.  

16. Ягенська Г.  В. Біологія. 9 клас. Зошит для поточного і тематичного оцінювання / 

Г. В. Ягенська – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 112 с. 

17. Ягенська Г.В. Я дослідник. Біологія. 7 клас. : Дослідницький практикум / Г. В. 

Ягенська . – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. – 88 с. 

18. Ягенська Г. Урізноманітнення завдань як засіб реалізації компетентнісного 

підходу  до навчання біології у школі / Г.Ягенська // Біологія і хімія в рідній школі. – 2018. 

- № 1. – С. 13 – 20.  

Вітчизняні та міжнародні інтернет ресурси:  

1. Український біологічний сайт http://biology.org.ua/ 

2. Сайт начально-наукового центру «Інститут біології та медицини» 

https://biology.univ.kiev.ua/ 

3. Ресурси журналу для учителів природничих дисциплін «Science in school», режим 

доступу: https://www.scienceinschool.org/ 

4. Освітній ресурс Медичного інституту Говарда Г’юза. -  Режим доступу:  

https://www.biointeractive.org/. Зокрема Pedigrees and the Inheritance of Lactose Intolerance. – 

[Електронний ресурс.] – Режим доступу:  https://www.biointeractive.org/classroom-

resources/pedigrees-and-inheritance-lactose-intolerance 

5. Освітній ресурс Університету Юти. – Режим доступу:  

https://teach.genetics.utah.edu/ Зокрема: Same or Different Species?  – [Електронний 

ресурс.] –Режим доступу: https://teach.genetics.utah.edu/content/evolution/speciation/same-or-

different-species.pdf 

6. Навчальна гра з генетики голубів Pigeonetics. Режим доступу:  

https://learn.genetics.utah.edu/content/pigeons/pigeonetics/ 

7. Навчальна гра з реплікації ДНК. Режим доступу: 

https://educationalgames.nobelprize.org/educational/ 

8. Навчальна гра «Визначення груп крові. Переливання крові». Режим доступу: 

https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/bloodtypinggame/ 
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