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ППВС. 05 Вибрані питання методики навчання біології 
Тип дисципліни:  
дисципліна вільного вибору студентів. 
Семестр: 
другий. 
Обсяг дисципліни: 
 загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4), аудиторних годин: лекції – 16, практичні 
заняття– 16. 
Лектори:  
к.пед. н., доцент Коссак Григорій Михайлович. 
Результати навчання:  
 Знати й характеризувати характерні ознаки сучасних наукових підходів до організації процесу 
навчання. 
 Вміти організовувати навчально-виховний процес на рівні сучасних вимог у освітніх закладах 
різних рівнів акредитації. 
 Вміти розрізняти загальнонаукові підходи до організації навчально-виховного процесу. 
 Вміти виокремлювати основні ознаки провідних моделей навчальної діяльності педагога. 
 Вміти розв’язувати основні задачі з курсу біології, що рекомендовані навчальною програмою. 
Необхідні обов’язкові попередні і супутні модулі:  
-педагогіка, 
 -психологія,  
-методика викладання біології, 
- методика викладання валеології,  
-методика складання та розв’язування задач з хімії. 
Спосіб навчання:  
аудиторне. 
Зміст навчальної дисципліни:  
Сучасна методика викладання біології та її спецкурс. Навчально-пізнавальна діяльність учнів на 
уроках біології та природознавства. Методика складання і розв’язування задач на уроках біології. 
Урізноманітнення засобів і методів навчання біології. 
Рекомендована література:  
1. Барна І. В., Барна М. М. Біологія. Задачі та розв’язки. Навчальний посібник у 2-х частинах. – 

Тернопіль: Мандрівець, 2000. – Ч. 2. – 160 с. 
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково методичний посібник. – К.: ІЗИН, 1998. – 

203 с. 
3. Богданова Д. К. Дидактичний матеріал з загальної біології. – К., 1988. – 143 с. 
4. Збірник задач і вправ з біології: Навч. посібник /А. Д. Тимченко, Ю. І. Бажора, Л. Г. Кириченко та 

ін.; За ред.. А. Д. Тимченка. – К.: Вища шк., 1992. – 391 с. 
5. Коссак Г. М . Вибрані питання методики викладання біології. Методичні рекомендації до 

виконання практичних робіт для студентів біологічного факультету. – Дрогобич: Редакційно-
видавничий відділ ДДПУ, 2015. – 50 с. 

Форми та методи навчання:  
лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
– поточний контроль: відповіді на практичних роботах, виконання самостійних робіт та 
індивідуальних завдань. 
– підсумковий контроль: залік. 
100-бальна шкала оцінювання.  
 
Мова навчання:  
українська. 
Кафедра: 
біології та хімії. 
 
 
 


