
КАФЕДРА БІОЛОГІЇ ТА ОСНОВ 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ



Склад кафедри



Методична робота
Удосконалення професійної компетентності під час 

відвідування та обговорення відкритих занять досвідчених 
колег.

Систематично здійснюється вдосконалення методичного забезпечення навчального процесу 
(робочих навчальних програм, лекційно-практичних курсів, методичних пакетів із 

дисциплін). Розробляються пакети тестів, завдання для самостійної та індивідуальної роботи 
студентів. Викладачами кафедри підготовлена і використовується під час занять відеотека та 
фототека з дендрології, основ сільського господарства, основ еволюційного вчення, захисту 
рослин, біотехнології, лікарських рослин. Постійно впроваджується у навчальний процес 

наочні засоби з курсів «Зоологія», «Фізіологія людини і тварин», «Анатомія людини» та ін.



Методичні семінари:

1. Методичні проблеми навчання студентів першого 
курсу

2. Вдосконалення методики викладання дисципліни 
зоологічного спрямування у спеціальності середня 
освіта (основи здоров’я).

3. Впровадження дистанційних курсів у навчальний 
процес.

4. Пропозиції щодо оцінювання якості курсових робіт 
студентів.

5. Методичні особливості проведення навчальних 
практик.

6. Полтавський міський парк як місце проведення 
польової практики по зоології хребетних

7. Здоров’язберігаючі технології – інноваційний крок у 
освіті

8. Особливості проведення навчально-польової 
практики по зоології безхребетних в умовах 
кредитно-трансферної системи

9. Методичні підходи до викладання дисципліни 
«Фізіологія людини і тварин» на природничому 
факультеті

10. Методи відлову та прижиттєвий аналіз птахів 
під час проведення польової практики.

11. Сучасні методичні вимоги до ведення поточної та 
оформлення звітної документації з навчальних та 
виробничих практик.

12. Методика збору та використання 
морфометричних показників хребетних тварин у 
навчальному процесі

Удосконалення методичної компетентності та професійної майстерності  
професорського-викладацького колективу



Удосконалення методичної компетентності та професійної майстерності
професорського-викладацького колективу факультету

Факультетські методичні семінари, 
кількість

Опанування інноваційними методами та 
дистанційними технологіями 
навчання:

 Вивчення викладачами дистанційних 
технологій освіти (к-ть викладачів):

 Проведення відкритих занять та майстер-
класів з використанням інноваційних та, 
зокрема,  ІКТ-технологій (к-сть занять):
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«Свято птахів» 13 березня 2019 
року

Міжнародна науково-практична 
конференція «Біологічні, медичні та 
науково-педагогічні аспекти здоров’я 
людини», 4-5 жовтня 2018 року

Співпраця  викладачів і кафедр з освітніми, 
культурними, мистецькими та соціальними закладами



Навчальна та профорієнтаційна робота з учнями 

Заняття для учнів обласної очно-заочної 
біологічної школи «Основи фізіології 

людини», викладач Бажан А.Г.

Заняття для учнів обласної очно-заочної біологічної 
школи "Систематика та екологія тварин", викладач 

Закалюжний М.В.



Наукова робота



Публікації викладачів кафедри

Загальна кількість публікацій співробітників кафедри 

за 2019 рік у наукових виданнях - 20, в тому числі 9 

навчально-методичних  посібників, 4 роботи в 

науково-метричних виданнях, 4 публікації у 

матеріалах міжнародних конференцій, 3 – у 

матеріалах всеукраїнських конференцій, 2 роботи 

опубліковано у співавторстві зі студентами.



Робота у лабораторіях



Конференції



Наукове та науково-технічне 
співробітництво із закордонними 
організаціями.

Кафедра біології так основ 
здоров’я людини співпрацює з 

міжнародною мережею за 
гуманну освіту (InterNICHE, 

Англія) та міжнародною 
організацією Doctor Against

Animal Experiments (Германія) 
з питань гуманізації 

навчального процесу та 
впровадження альтернативних 

методів навчання. 



Інформація про 
закордонні стажування

ПІБ особи, яка 
пройшла 

стажування

Країна 
стажування

Тема 
стажування

Термін 
стажування

Документ, що 
засвідчує 

результати 
стажування

Пилипенко С.В. Фінляндія «Система освіти 
+ інклюзивне 

навчання»

З 21.01.19 по 
01.02.19

Сертифікат
№ 01022019/04

Пилипенко С.В. Польща «Інтернаціоналіза
ція навчального 

процесу»

З 22.04.19 по 
23.06.19

Сертифікат
№ 020/0619

Новописьменний 
С.А.

Польща «Інтернаціоналіза
ція навчального

процесу»

З 22.04.19 по 
23.06.19

Сертифікат
№ 022/0619
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