
Узагальнений досвід використання
інноваційних методів навчання

на біолого-еколоічному факультеті



Мозок, добре влаштований, цінується
вище, ніж мозок, добре наповнений

Мішель Монтень

Скажи мені і я забуду.

Покажи мені і я запам'ятаю.

Дай мені діяти самому, і я зрозумію

Конфуцій



Моделі 
навчання

Пасивна (студент слухає і дивиться)

Активна (самостійна робота, творча робота)

Інтерактивна (взаємодія) - моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне
вирішення проблем. Виключається домінування будь-
якого учасника навчального процесу або будь-якої ідеї.



Інноваційні методи
при роботі з абітурієнтами



Біоквест
у ботанічному
саду ДНУ



Біоквест
on-line



On-line проблемна лекція для слухачів
Обласного еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді Дніпропетровської

обласної ради.



13 січня 2021 року на базі

навчально-наукового

комплексу "Акваріум" 

Дніпропетровським

відділенням хімії та біології

Малої академії наук України

у співпраці з кафедрою 

загальної біології та водних

біоресурсів

проведено інтенсив-

практикум з акваріумного

дизайну в онлайн режимі

прямо з Монастирського

острова. Директор 

Акваріуму Микола 

Єрухупровів унікальний

екскурс в світ акваріумістики

і познайомив слухачів з 

мешканцями водних

екосистем. В заході взяли 

участь понад 50 слухачів.



Матеріали вебінару з опрацювання питань з пробного ЗНО від

Біофак ДНУ, який відбувся 21 лютого 2021 року. Майже 4 години коментарів професійних

біологів:

частина1 https://drive.google.com/.../1M9T2xi.../view...

частина2 https://drive.google.com/.../1FMMe0JIjlHCgKyl9kGZ.../view...

частина3 https://drive.google.com/.../1CxqPPQAV1osBhLVPlwl.../view...

частина4 https://drive.google.com/.../1PJ47vcg56SUMiKk.../view...

#абітурієнт #біологія #ЗНО #ДНУ

https://www.facebook.com/groups/1164388776939750/?__cft__[0]=AZXww1s_k8YCuiujywIqOddAR6CIMkw_6a8R_gM2Mp4Md1Fd557-hRnnGGurTY1jRPwg_mRB7jEH8Jd7zkQDmloaajHDhGANsbREZxzNLYEOcTW4_XTRKksA9S_4spJkhg0&__tn__=-UK-R
https://drive.google.com/file/d/1M9T2xi_1lFDaWlUaY1WGEm81ruzXOK8U/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2pyfinBjECsEW-L3JRJURKqfjjdxMKavlZKzcLv8QtOj8AvUOuTUjQrAE
https://drive.google.com/file/d/1FMMe0JIjlHCgKyl9kGZunVGBWJTJKwu_/view?usp=sharing&fbclid=IwAR2zdfTdJSDAK_D71q7eEIy1TulFCPcmewQPRHdVkB5hY2UPx25mQIVLCNE
https://drive.google.com/file/d/1CxqPPQAV1osBhLVPlwlJ8c91Le6SsNRz/view?usp=sharing&fbclid=IwAR28B8XDxl-YlzaSaD2zE18MS6wAm4NmYGGStVyv8y7OUMjvWfBuw9c6x9I
https://drive.google.com/file/d/1PJ47vcg56SUMiKk_1GahxR2yqgXkdQe5/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1t_FgTaricXzaC2a7GFrMuDQiFhB1ptrFJILHXa77QRT3HNpo9PmO0OTI
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%83%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82?__eep__=6&__cft__[0]=AZXww1s_k8YCuiujywIqOddAR6CIMkw_6a8R_gM2Mp4Md1Fd557-hRnnGGurTY1jRPwg_mRB7jEH8Jd7zkQDmloaajHDhGANsbREZxzNLYEOcTW4_XTRKksA9S_4spJkhg0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F?__eep__=6&__cft__[0]=AZXww1s_k8YCuiujywIqOddAR6CIMkw_6a8R_gM2Mp4Md1Fd557-hRnnGGurTY1jRPwg_mRB7jEH8Jd7zkQDmloaajHDhGANsbREZxzNLYEOcTW4_XTRKksA9S_4spJkhg0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B7%D0%BD%D0%BE?__eep__=6&__cft__[0]=AZXww1s_k8YCuiujywIqOddAR6CIMkw_6a8R_gM2Mp4Md1Fd557-hRnnGGurTY1jRPwg_mRB7jEH8Jd7zkQDmloaajHDhGANsbREZxzNLYEOcTW4_XTRKksA9S_4spJkhg0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B4%D0%BD%D1%83?__eep__=6&__cft__[0]=AZXww1s_k8YCuiujywIqOddAR6CIMkw_6a8R_gM2Mp4Md1Fd557-hRnnGGurTY1jRPwg_mRB7jEH8Jd7zkQDmloaajHDhGANsbREZxzNLYEOcTW4_XTRKksA9S_4spJkhg0&__tn__=*NK-R


Іноваційні методи навчання
при роботі зі студентами



При роботі з бакалаврами

•Міждисциплінарне
навчання. Метод занурення у тему.

• "Психофізіологія з основами етології".

• Тема: "Особистість".



Різний тип діяльності
"Фізіологія розумової

праці"

Ранжування за
різними ознакам пред

метів та дій
(пам'ятка з організації

та гігієни розумової
праці)

Різний тип діяльності
"Фізіологія розумової пра
ці"



Ментальні карти (робота бакалавра)



Ментальні карти (роботи школярів)



Тренінг з мнемотехніки

• "Когнітологія"

•Демонстрація технології розвитку пам'яті



Вирішення дослідницької психофізіологічної
задачі: ефективні методи навчання



Інноваційні методи навчання
при роботі з магістрами



Пошукова лабораторна робота
"Фізіологія мислення та мови"
Як критика впливає на людину (метод
кірліанографії)



Проектна
технологія

"Написання
проектів. 

Фандрайзинг"

• Результатом цієї діяльності завжди повинен бути 
якийсь продукт (робота на результат)



Інноваційні методи навчання
при роботі з докторами філософії



Робота в малих групах
"Ментальний метод 
шести шляп" під час 

розгляду кейс-статті

Текст слайда

"Елективний курс 
сучасної біології"



Ділова гра

• "Імунохімія"

• Розбір ділової пошти (необхідно ознайомитись з 
матеріалом, який підібрано до конкретної лекції, та 
запропонувати послідовність його 
аудиторного викладання).



Рольова гра

• Запитання-відповідь

• "Імунохімія"

• Після перегляду 
англомовних відеороликів 
сформувати по 5 запитань і 
надати 5 відповідей 
англійською мовою



Проектна технологія – збір, розподіл та 
систематизація матеріалу за обраною темою в 

результаті якої складається проект – проблемна 
лекція- презентація у вигляді інтелект-карти до 

курсу "Нейробіологія"



Випереджальна самостійна робота у діаді -
критичне мислення

•складання плану кусу "Імунохімія" з 
урахуванням вже засвоєних знань з курсів 

"Біохімія" та "Імунологія" на попередніх 
рівнях навчання для набуття нових.



Завдання для самостійного опрацювання:
Скласти схему-пояснення деяких результатів 

власних досліджень з урахуванням вивченого 
матеріалу з курсу.



Навчання на основі досвіду

Тренінг з нових технологій запису, обробки та аналізу 
ЕЕГ на сучасному комп’ютерному комплексі 
функціональної діагностики «НЕЙРОКОМ»



Перспективи

• Кооперація

• Розвиток нейромаркетінгових
досліджень -
комплексу заходів, які
вивчають ставлення
людського мозку до 
маркетингу і реклами. 
Результати досліджень
дозволять краще
прогнозувати логіку
споживача, його реакцію на 
подразники за допомогою
вимірювань процесів в мозку.




