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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів –
1,5

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
_Біологія__
(шифр і назва)

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Спеціальна

Напрям підготовки
6.040102 Біологія
(шифр і назва)

Розділів 1
Індивідуальне
науково-дослідне
завдання
(назва)
Загальна кількість
годин 54/54

Спеціальність
(професійне
спрямування):
_біохімія_

Рік підготовки:
5-й
5-й
Семестр
9-й

9-й
Лекції

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних 2
самостійної роботи
студента 2

Освітньокваліфікаційний рівень:
магістр/спеціаліст

18 год.
Практичні, семінарські
11 год.
Лабораторні
Самостійна робота
36 год.

43 год.

Вид контролю: залік
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 18/36;
для заочної форми навчання – 11/43.

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: структуру навчального процесу у вищому навчальному закладі;
форми, методи, заходи організації навчального процесу в освітніх закладах
різного рівня; місце і роль інноваційних технологій навчання ( problem-basedlearning ); принципи освіти за Болонською декларацією, оцінка результатів
переходу вищої освіти України на нову систему; нові стандарти освіти: категорії
ОКХ, ОПП тощо; алгоритм складання методичних матеріалів до лекцій,
практичних занять та семінарів; особливості викладання біохімії в вищих
навчальних закладах різної цілеспрямованості.
вміти: характеризувати основні елементи системи та змісту вищої освіти в
Україні; аналізувати та приймати рішення щодо критеріїв якості навчання та
діагностики знань; використовувати критичний підхід до аналізу інформації з
різних джерел; підготувати і провести навчальне заняття (лекцію, лабораторне,
практичне заняття, семінар), скласти індивідуальний план роботи викладача,
робочу програму обраної дисципліни.
3. Програма навчальної дисципліни
Розділ 1.
Тема 1. Предмет, мета та задачі курсу. Історія предмету. Тенденції та
перспективи розвитку й удосконалення підготовки фахівців в умовах формування
європейського освітнього простору. Переддипломна освіта в Україні. Система,
мета і зміст вищої освіти в Україні. Порівняльний аналіз систем вищої освіти
України та розвинених країн світу. Особливості PBL (problem based learning) –
викладання. Процес інтернаціоналізації вищої освіти.
Тема 2. Державні стандарти освіти (ДСО) та їх функції: освітньокваліфікаційна характеристика довкілля (ОКХ), освітньо-професійна програма
(ОПП), засоби діагностики якості вищої освіти. Науково-методичне забезпечення
навчального процесу у вищому навчальному закладі: навчальний план,
індивідуальний навчальний план, навчальна програма, робоча навчальна
програма, навчально-методичний комплекс дисципліни.
Тема 3. Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти. Процес навчання
та його психолого-педагогічні основи. Функції викладача. Поняття педагогічної
діяльності; її структура. Мотив педагогічної діяльності (педагогічні уміння,
функціональні компоненти педагогічної системи). Педагогічна майстерність і
особистість педагога.
Тема 4. Загальні вимоги до викладача вищої школи. Психологічні
особливості викладача вищої школи. Необхідність формування фахової
компетентності під час навчання у вищих закладах освіти. Можливість введення
викладачем нових даних науки в педагогічний процес. Розвиток пізнавального
інтересу як мотив пізнавальної діяльності.
Тема 5. Нові технології організації навчального процесу.
Шкала
оцінювання Європейської системи перезарахування кредитів ( ECTS) та її

характерні особливості. Методи та інноваційні технології навчання. Комп’ютерна
підтримка навчального процесу ( аналіз комп’ютерних програм, організація
навчання з використанням комп’ютера). Властивості комп’ютерних програм.
Комп’ютерне навчання студентів у мережі Internet
(завдання і роль
викладача для здійснення студентам допомоги в оволодінні знаннями Internet ).
Розділ 2.
Тема 6. Головні форми, методи, прийоми та засоби організації і управління
педагогічним процесом. Головні системи організації навчального процесу:
індивідуальне навчання, класно-урочна й лекційно-семінарська система.
Класифікації методів навчання: класифікація за джерелом отримання знань та
вмінь, за характером навчально-познавальної діяльності. Пояснювальноілюстративний, репродуктивний, евристичний, проблемний, дослідний методи
навчання.
Тема 7. Основні вимоги до лекцій, практичних занять. Лекція як основне
джерело передачі знань слухачам: основна дидактична мета лекції, методика
лекційного викладання. Семінарське заняття як форма навчального процесу у
ВНЗ. Значення освіти, проблеми і методи викладання: самостійна робота
студентів, основні напрями – сутність, організація, контроль. Види самостійної
роботи. Самостійна робота студентів під час лекцій. Недоліки в організації
самостійної роботи студентів.
Тема 8. Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії якості навчання
(різновиди контролю: модульний, тестовий, рейтингове оцінювання навчальних
досягнень студентів). Діагностування й оцінювання знань, умінь та навичок
студентів ( різновиди контролю: модульний контроль, тестовий контроль: види
тестів, технологія створення тестових завдань, переваги і недоліки тестового
контролю).
Тема 9. Галузі застосування біохімії в науці та виробництві. Зв’язок біохімії з
математикою, фізикою, медициною, фармацією. Особливості викладання біохімії
в навчальних закладах різного рівня та різної цілеспрямованості. Особливості
програми з загального курсу біохімії для медичних факультетів університетів.
Розподіл учбових годин між теоретичним та практичним курсами, самостійна
робота студентів. Нова структура учбового плану. Особливості складання
методичних розробок для проведення лекцій, практичних та лабораторних занять
з біохімії в вищій школі. Вимоги до ведення навчальної документації кафедри.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви розділів і тем
Усього
1

2
Розділ 1.

Кількість годин
Денна форма
у тому числі
л сем лаб інд
3
4
5
6

Ср
7

Тема 1. Предмет, мета та задачі
курсу. Історія предмету. Тенденції та
перспективи розвитку й удосконалення
підготовки
фахівців
в
умовах
формування європейського освітнього
простору. Переддипломна освіта в
Україні. Система, мета і зміст вищої
освіти в Україні. Порівняльний аналіз
систем вищої освіти України та
розвинених країн світу. Особливості
PBL (problem based learning) –
викладання.
Процес
інтернаціоналізації вищої освіти.

4

2

2

Тема 2. Державні стандарти
освіти (ДСО) та їх функції: освітньокваліфікаційна
характеристика
довкілля (ОКХ), освітньо-професійна
програма (ОПП), засоби діагностики
якості
вищої
освіти.
Науковометодичне забезпечення навчального
процесу у вищому навчальному
закладі:
навчальний
план,
індивідуальний
навчальний
план,
навчальна програма, робоча навчальна
програма,
навчально-методичний
комплекс дисципліни.

4

2

2

Тема 3. Рівні акредитації
сучасних вищих закладів освіти.
Процес навчання та його психологопедагогічні основи. Функції викладача.
Поняття педагогічної діяльності; її
структура.
Мотив
педагогічної
діяльності
(педагогічні
уміння,
функціональні
компоненти
педагогічної системи). Педагогічна
майстерність і особистість педагога.

4

2

2

Тема 4. Загальні вимоги до
викладача вищої школи. Психологічні
особливості викладача вищої школи.
Необхідність формування фахової
компетентності під час навчання у
вищих закладах освіти. Можливість
введення викладачем нових даних
науки в педагогічний процес. Розвиток
пізнавального інтересу як мотив
пізнавальної діяльності.

4

Тема
5.
Нові
технології
організації
навчального
процесу.
Шкала
оцінювання
Європейської
системи пере зарахування кредитів (
ECTS) та її характерні особливості.
Методи та інноваційні технології
навчання. Комп’ютерна підтримка
навчального
процесу
(
аналіз
комп’ютерних програм, організація
навчання
з
використанням
комп’ютера).
Властивості
комп’ютерних програм. Комп’ютерне
навчання студентів у мережі Internet
(завдання і роль викладача для
здійснення студентам допомоги в
оволодінні знаннями Internet ).

4

2

2

Тема 6. Головні форми, методи,
прийоми та засоби організації і
управління педагогічним процесом.
Головні
системи
організації
навчального процесу: індивідуальне
навчання, класно-урочна й лекційносемінарська система. Класифікації
методів навчання: класифікація за
джерелом отримання знань та вмінь, за
характером
навчально-познавальної
діяльності.
Пояснювальноілюстративний,
репродуктивний,
евристичний, проблемний, дослідний
методи навчання.

4

2

2

Тема 7. Основні вимоги до
лекцій, практичних занять. Лекція як
основне джерело передачі знань
слухачам: основна дидактична мета
лекції,
методика
лекційного
викладання. Семінарське заняття як
форма навчального процесу у ВНЗ.
Значення освіти, проблеми і методи
викладання:
самостійна
робота

4

2

2

2

2

студентів, основні напрями – сутність,
організація,
контроль.
Види
самостійної роботи. Самостійна робота
студентів під час лекцій. Недоліки в
організації
самостійної
роботи
студентів.
Тема 8. Критерії та норми
оцінки знань і вмінь. Критерії якості
навчання (різновиди контролю: за
розділом,
тестовий,
рейтингове
оцінювання навчальних досягнень
студентів).
Діагностування
й
оцінювання знань, умінь та навичок
студентів
(різновиди
контролю:
роздільний
контроль,
тестовий
контроль: види тестів, технологія
створення тестових завдань, переваги і
недоліки тестового контролю).

4

2

2

Тема 9. Галузі застосування
біохімії в науці та виробництві. Зв’язок
біохімії з математикою, фізикою,
медициною, фармацією. Особливості
викладання біохімії в навчальних
закладах різного рівня та різної
цілеспрямованості.
Особливості
програми з загального курсу біохімії
для
медичних
факультетів
університетів. Розподіл учбових годин
між теоретичним та практичним
курсами, самостійна робота студентів.
Нова структура учбового плану.
Особливості складання методичних
розробок для проведення лекцій,
практичних та лабораторних занять з
біохімії в вищій школі. Вимоги до
ведення
навчальної
документації
кафедри.

4

2

2

Усього годин

54

18

36

8. Самостійна робота
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

1

Предмет, мета та завдання курсу. Історія предмету.
Тенденції та перспективи розвитку й удосконалення
підготовки фахівців в умовах формування європейського
освітнього простору. Переддипломна освіта в Україні.
Система, мета і зміст вищої освіти в Україні.
Порівняльний аналіз систем вищої освіти України та
розвинених країн світу. Особливості PBL (problem based
learning) – викладання. Процес інтернаціоналізації вищої
освіти.

4

2

Державні стандарти освіти (ДСО) та їх функції:
освітньо-кваліфікаційна характеристика довкілля (ОКХ),
освітньо-професійна
програма
(ОПП),
засоби
діагностики якості вищої освіти. Науково-методичне
забезпечення
навчального
процесу
у
вищому
навчальному закладі: навчальний план, індивідуальний
навчальний план, навчальна програма, робоча навчальна
програма, навчально-методичний комплекс дисципліни.

4

3

Рівні акредитації сучасних вищих закладів освіти.
Процес навчання та його психолого-педагогічні основи.
Функції викладача. Поняття педагогічної діяльності; її
структура. Мотив педагогічної діяльності (педагогічні
уміння, функціональні компоненти педагогічної
системи). Педагогічна майстерність і особистість
педагога.

4

4

Загальні вимоги до викладача вищої школи.
Психологічні особливості викладача вищої школи.
Необхідність формування фахової компетентності під
час навчання у вищих закладах освіти. Можливість
введення викладачем нових даних науки в педагогічний
процес. Розвиток пізнавального інтересу як мотив
пізнавальної діяльності.

4

5

Нові технології організації навчального процесу.
Шкала оцінювання Європейської системи пере
зарахування кредитів ( ECTS) та її характерні
особливості. Методи та інноваційні технології навчання.
Комп’ютерна підтримка навчального процесу ( аналіз
комп’ютерних програм, організація навчання з
використанням комп’ютера). Властивості комп’ютерних
програм. Комп’ютерне навчання студентів у мережі
Internet (завдання і роль викладача для здійснення
студентам допомоги в оволодінні знаннями Internet ).

4

6

Головні форми, методи, прийоми та засоби
організації і управління педагогічним процесом. Головні
системи організації навчального процесу: індивідуальне
навчання, класно-урочна й лекційно-семінарська
система. Класифікації методів навчання: класифікація за
джерелом отримання знань та вмінь, за характером
навчально-познавальної діяльності. Пояснювальноілюстративний,
репродуктивний,
евристичний,
проблемний, дослідний методи навчання.

4

7

Основні вимоги до лекцій, практичних занять.
Лекція як основне джерело передачі знань слухачам:
основна дидактична мета лекції, методика лекційного
викладання. Семінарське заняття як форма навчального
процесу у ВНЗ. Значення освіти, проблеми і методи
викладання: самостійна робота студентів,
основні
напрями – сутність, організація, контроль. Види
самостійної роботи. Самостійна робота студентів під час
лекцій. Недоліки в організації самостійної роботи
студентів.

4

8

Критерії та норми оцінки знань і вмінь. Критерії
якості навчання (різновиди контролю: модульний,
тестовий, рейтингове оцінювання навчальних досягнень
студентів). Діагностування й оцінювання знань, умінь та
навичок студентів ( різновиди контролю: контроль за
розділом, тестовий контроль: види тестів, технологія
створення тестових завдань, переваги і недоліки
тестового контролю).

4

9

Галузі застосування біохімії в науці та виробництві.
Зв’язок біохімії з математикою, фізикою, медициною,

4

фармацією. Особливості викладання біохімії в
навчальних закладах різного рівня та різної
цілеспрямованості. Особливості програми з загального
курсу біохімії для медичних факультетів університетів.
Розподіл учбових годин між теоретичним та практичним
курсами, самостійна робота студентів. Нова структура
учбового плану. Особливості складання методичних
розробок для проведення лекцій, практичних та
лабораторних занять з біохімії в вищій школі. Вимоги до
ведення навчальної документації кафедри.
Разом
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9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
10. Методи навчання
Лекції

11. Методи контролю
Залік

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий
cеместровий
контроль
(залік)

Сума

40

100

Розділ 1
Т1-Т9
60
Т1, Т2 ... Т9 – теми роздылів
Форма контролю– письмова контрольна робота

Шкала оцінювання
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
протягом
семестру
90 – 100
80-89
70-79
60-69
50-59
1-49

Оцінка ECTS
А
В
С
D
Е
FX

Оцінка за національною шкалою
для заліку
для екзамену, курсової
роботи (проекту), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно
незадовільно

не
зараховано

13. Методичне забезпечення
1. Підручники.
2. Навчально-методичний комплекс курсу.
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Інтернет-ресурси

Питання для перевірки знань з курсу «Методика викладання біохімії у вищій
школі»
1. Стисла характеристика головних систем организації навчального процесу:
индивідуальне навчання, класно-урочна й лекціно-семінарська системи.
2. Головні форми організації учбових занять в вищіх навчальних закладах та їх
характеристика.
3. Метод навчання: визначення й загальні характеристики.
4. Класификація методів навчання за джерелом отриманих знань і вмінь.
5. Классифікація методів навчання за характером учбово-познавльної діяльності.
6. Пояснювально-илюстративний, репродуктивний, евристиччний, проблемний,
дослідний методи навчання. Коротка характеристика.
7. Характеристика методів контролю ефективності педагогічного процесу в
вищій школі.
8. Психологічні особливості діяльності викладача вищої школи.
9. Загальні вимоги до викладача вищої школи.
10.Головні принципи Болонської декларації.
11.Додипломна освіта в Україні.
12.Оцінка результатів переходу системи вищої освіти європейських країн на
Болонський процес.
13.Нові технології організації навчального процесу.
14.Особливості PBL (problem-based-learning)- викладання біохімії.
15.Викладання біохімії в вищій школі: зв’язок біохімії з математикою, фізикою,
медициною, фармакологією.
16.Викладання біохімії в вищій школі: галузі використання біохімії в науці й у
виробництві.
17.Критично-порівняльний підхід у використанні різних джерел інформації в
процесі викладання біохімії в вищій школі.
18.Особливості викладання біохімії в вищіх навчальних закладах різної
ціленаправленості.
19.Нові стандарти освіти: ОКХ, ОПП, концепція, мета.
20.Міжнародні стандарти освіти ( категорії: студенти, викладачі, учбові ресурси,
оцінка програм).
21.Міжнародні стандарти освіти. Місія і кінцеві результати процесу навчання.
22.Особливості складання методиччних розробок для проведення практичних
занять з біохімії в вищій школі.
23.Особливості складання методиччних розробок для проведення лекцій з
біохімії в вищій школі.
24.Вимоги до ведення навчальної документації кафедри ( відповідно до
Болонського процесу ).
25.Процес інтернаціоналізації вищої освіти.
26.Формування системи вищої освіти європейських країн.
27.Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах.
28.Характеристика вищої освіти в США.

29.Рівень відповідальності вищої освіти вимогам ринку праці та розвитку
продуктивних сил в Україні та світі.
30.Необхідність формування фахової компетентності під час навчання у вищих
закладах освіти.
31.Хронологія подій Болонського процесу.
32.Ускладнення діяльності європейських університетів.
33.Основні завдання та принципи створення зони Європейської вищої освіти.
34.Характерні особливості Європейської системи перезарахування кредитів
(ECTS).
35.Шкала оцінювання ECTS.
36.Розвиток пізнавального інтересу як мотив пізнавальної діяльності.
37.Посилення уваги до психологічно-педагогічних аспектів навчальної діяльності.
38.Використання технічних засобів під час проведення занять.
39. Роль методів навчання у формуванні творчого мислення у студентів.
40.Роль і місце самостійної роботи у засвоєнні студентом навчального процесу.
41.Основні вимоги до лекцій, практичних занять, консультацій, самостійної
роботи студентів.
42.Оцінювання участі студентів у практичних та семінарських заняттях.
43.Загальна характеристика форм контролю студентів у ВНЗ.
44.Лекція як основне джерело передачі знань слухачам.
45.Семінарське заняття як форма навчального процесу у ВНЗ.
46.Основна дидактична мета лекції, методика лекційного викладання.
47.Значення освіти, проблеми і методи викладання.
48.Державні стандарти освіти та їх функції.
49.Рівні акредитації вищих навчальних закладів.
50.Методи викладання в вищій школі: функції викладача.

