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training for masters in specialization “Christian pedagogy in higher school”; highlights the main 
problems of spiritual and moral component in preparation of the future teachers of Christian 
pedagogy in terms of reforming higher education. 

The deepening of a constructive dialogue between theology and secular science, 
development of new research collaboration, preparation of teaching aids, textbooks, 
education and training concepts, which, on the one hand would take into account the 
Christian tradition, and on the other trends of modern science, is necessary. Teachers of the 
Christian pedagogy constantly seek new ways to know the truth, to find the keys to the 
hearts and minds of students. An effective national system of higher education is not only 
important, it is a key focus of the university, and the most important resource tool for 
development sacred mission of modern education. 

Today the impact of religious content for higher education remains open, and 
teaching (not teaching) basics of religious knowledge in higher education institutions and its 
shape depends almost entirely on ideological preferences, and sometimes, unfortunately, on 
the material interest of the leaders of this or that education institution. The right to free 
choice of belief must be kept for each as the private affair of the individual. This means that 
religion should be represented in Ukrainian education not as an ideology but as a part of 
scientific knowledge about man and society because of their inherent cultural value. Christian 
education has to form young people’s trust in the traditional spiritual values of Ukrainian 
society, tolerance towards other religious beliefs, which in turn is an effective means of 
forming spiritual people. 

Further exploration will be focused on the development and implementation in the 
educational process of higher school of the model of training in management education in 
Christian schools in Ukraine. 

Key words: implementation management, master’s training of the future teachers, 
content of learning, specialization, Christian pedagogy in higher school. 
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У статті досліджуютьсѐ проблема методичної підготовки майбутніх 

учителів біології до організації та проведеннѐ семінарів. Установлено відсутність 
усталеного, юдиного розуміннѐ місцѐ шкільного семінару в системі навчальних 
занѐть: у методичних  дослідженнѐх семінар розглѐдаютьсѐ ѐк окрема форма 
організації навчаннѐ біології або вид уроку. Обґрунтовано сутність і розкрито 
особливості методичної підготовки майбутніх учителів біології до організації та 
проведеннѐ семінарів у Національному педагогічному університеті імені 
М. П. Драгоманова. Схарактеризовано її інваріантну та варіативні складові.    
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Постановка проблеми. Згідно з Концепціюя розвитку освіти України 
на період 2015–2025 рр., Проекту Закону України «Про освіту» та Концепції 
Нової української школи розпочинаютьсѐ реформа, ѐка «перетворить 
українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, 

економічного розвитку й конкурентоспроможності України» 7, 7. 
Передбачаятьсѐ кардинальні зміни в організації освітнього процесу: 
перехід від традиційного (інформаційно-поѐснявального) до 
компетентнісно-оріюнтованого навчаннѐ.  

Одніюя з форм організації навчаннѐ біології в закладах загальної 
середньої освіти (ЗСО), під час реалізації ѐкої створяятьсѐ належні умови 
длѐ організації такого навчаннѐ, ю семінар. Тематика семінарів (ѐк і уроків, 

навчальних екскурсій) визначаютьсѐ навчальноя програмоя з біології 14, 

а тому методика організації та проведеннѐ семінарів  складова 
методичної підготовки майбутніх учителів біології. 

Аналіз актуальних досліджень. Наукову основу методичної 
підготовки майбутніх учителів до організації і проведеннѐ семінарів 
складаять роботи  провідних вітчизнѐних та зарубіжних учених-педагогів: 
І. Я. Лернера (1981), Ю. І. Мальованого (1992), І. П. Подласого (1999), 
В. Є. Римаренка (1981), А. В. Усової (1975), А. В. Хуторського (2001), 
І. М. Чередова (1987), О. Г. Ярошенко (1997) та ін.  

Загальнодидактичні та методичні підходи до організації семінарів, 
визначені в дослідженнѐх, ѐкі вже стали класичними з проблеми, не 
втратили своюї актуальності та активно переосмисляятьсѐ в сучасних 
наукових розвідках.    

Так, зокрема, вітчизнѐними науковцѐми О. В. Кузьменко та 

Н. Б. Решетнѐк здійснено аналіз дидактичної теорії семінарського занѐттѐ 8. 
Дослідниці вказуять на відсутність юдиного підходу до розуміннѐ родової 
приналежності дидактичного понѐттѐ «семінар» та детально розкриваять 
зміст, специфіку, функції шкільного семінару відповідно до виокремлених 
історичних етапів його вивченнѐ. 

О. В. Барановська, розглѐдаячи зміни усталених форм організації 
навчаннѐ в контексті реалізації завдань профільної школи, указую на такі 
особливості семінару: високий рівень самостійності учнів на всіх етапах 

його підготовки і проведеннѐ; основні види діѐльності  робота з 
літературоя, використаннѐ додаткових джерел інформації, оформленнѐ 
результатів самостійної роботи у виглѐді конспекту, реферату, доповіді, 
тез; виступ із відповідним повідомленнѐм на занѐтті, участь у дискусії, 

аналіз, обговореннѐ і рецензуваннѐ виступів однокласників тощо 2, 41. За 
результатами проведеного опитуваннѐ вчителів-предметників, ѐкі 
працяять у старшій школі, ученоя зроблено висновок про те, що семінар  
ю другоя післѐ комбінованого уроку найрозповсядженішоя формоя 
навчаннѐ (на думку 70 % респондентів).  



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017, № 9 (73) 

132 

На думку Л. В. Пилипець і Н. Ю. Абишевої, семінарські занѐттѐ ю пере-
хідноя формоя від організації навчальних занѐть у ЗСО до навчальних семі-

нарів у професійно-технічних закладах та закладах вищої освіти (ЗВО) 13.  
Практично-оріюнтований інтерес до методики проведеннѐ шкільних 

семінарів реалізуютьсѐ на рівні сучасних методичних розробок творчих 
учителів біології та методистів: Т. Є. Буѐло (2008), Н. Є. Галицької (2013), 
О. М. Кулініч (2012), Т. А. Небикової (2011), Т. І. Павленко (2014), 
С. В. Шафранової (2012) та ін. 

Здійснений аналіз досліджень із методики навчаннѐ біології (МНБ) 
даю змогу констатувати відсутність усталеного, юдиного розуміннѐ місцѐ 
шкільного семінару в системі навчальних занѐть:  

1) окрема форма організації навчаннѐ біології  Н. М. Антіпова 1, 

146, І. В. Мороз 6, 370, А. П. Пуговкін 15, 67, О. А. Цуруль 17, 48 та ін. 

2) вид уроку  М. М. Барна 3, 23, Т. Є. Буѐло 5, 29, М. З. Васільюва 

12, 72, Т. В. Голікова 4, 182, В. І. Шулдик 18, 70 та ін. 
Така невизначеність ю, на нашу думку, одніюя з причин 

фрагментарного відображеннѐ методики організації та проведеннѐ 
семінарів у змісті методичної підготовки майбутніх учителів біології. 

Так, зокрема, Т. В. Голікова до занѐттѐ «Методика проведеннѐ уроку-
семінару з біології» визначаю такий перелік умінь, що формуятьсѐ в 
майбутніх учителів біології: визначати тему семінару, виокремлявати 
систему понѐть, ѐкі вивчаятьсѐ, формулявати длѐ учнів запитаннѐ та 
завданнѐ, складати план проведеннѐ семінару, готувати учнів до 

семінару 4, 182. Зазначені вміннѐ формуятьсѐ під час опрацяваннѐ одніюї 
теми змісту біології старшої школи «Походженнѐ лядини», провідна 

форма роботи студентів  групова. 
У посібнику «Практикум з теорії та методики біології» методист 

В. І. Шулдик у короткому поѐсненні до трьох лабораторних занѐть 
використовую понѐттѐ «урок-семінар»: ѐк різновид уроку засвоюннѐ нових 

знань 18, 70 і уроку узагальненнѐ та систематизації знань 18, 78, а також 

розкриваячи особливості вивченнѐ біології у старшій школі 18, 139.  
Аналіз інформаційних джерел з проблеми методичної підготовки 

майбутніх учителів біології свідчить про відсутність спеціальних 
досліджень, предметом ѐких ю методична підготовка майбутніх учителів 
біології до організації та проведеннѐ семінарів.  

Виѐвлена суперечність між реальними потребами шкільної практики 
навчаннѐ біології в організації семінарів та недостатньоя розробленістя 
проблеми на рівні методичної підготовки майбутніх учителів біології 
визначила актуальність та напрѐм нашого дослідницького пошуку.  

Мета статті: обґрунтувати сутність і розкрити особливості методичної 
підготовки майбутніх учителів біології до організації та проведеннѐ семінарів 
у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.  
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Методи дослідження: аналіз інформаційних джерел та нормативних 
освітніх документів, вивченнѐ педагогічного досвіду, системно-структурний 
аналіз, абстрагуваннѐ, синтез, узагальненнѐ, порівнѐннѐ, анкетуваннѐ, 
інтерпретаціѐ одержаних результатів. 

Виклад основного матеріалу. Семінар (семінарське занѐттѐ, 

шкільний семінар)  це форма навчального занѐттѐ, що передбачаю 
самостійне, переважно в позаурочний час здобуттѐ знань учнѐми з 
використаннѐм різноманітних джерел і наступне колективне обговореннѐ 

в класі результатів ціюї роботи 6, 370. 
Базовим длѐ нашого дослідженнѐ ю розуміннѐ семінару ѐк окремої, 

одніюї із провідних форм організації сучасного освітнього процесу з біології. 
Досліджувана форма ю ефективноя й доцільноя не лише у старшій, а і в 
основній школі. Особливоя ю роль навчальних семінарів у старшій 
профільній школі. 

Методична цінність семінарів у навчально-виховному процесі з 
біології незаперечна, адже у процесі їх проведеннѐ відбуваютьсѐ: 

 розвиток в учнів пізнавальної самостійності, мисленнювих операцій, 
мовленнѐ, творчих здібностей, інформаційних та комунікативних умінь; 

 активізаціѐ пізнавальної діѐльності учнів; 

 поглиблене вивченнѐ навчального матеріалу;  

 практичне  застосуваннѐ набутих теоретичних знань; 

 створеннѐ ситуації успіху та формуваннѐ позитивної мотивації;  

 формуваннѐ в учнів внутрішньої потреби в навчанні впродовж життѐ. 
Учені акцентуять увагу на ретельній підготовці вчителѐ до 

семінарських занѐть та визначаять такий зміст його діѐльності: 
• визначеннѐ мети та завдань семінару; 
• складаннѐ оріюнтовного плану семінару (визначеннѐ провідних 

питань та послідовності їх обговореннѐ); 
• вивченнѐ літератури за питаннѐми семінару з метоя розширеннѐ й 

поглибленнѐ власних знань та коригуваннѐ плану семінару; 
• визначеннѐ змісту і характеру діѐльності учнів у процесі підготовки 

до семінару, формуляваннѐ завдань; 
• підбір літератури, рекомендованої учнѐм длѐ підготовки до семінару; 
• повідомленнѐ завдань та плану семінару; 
• розподіл загальних та індивідуальних завдань; 
• проведеннѐ консультацій учнѐм; 
•  остаточне уточненнѐ плану семінару й методики його проведеннѐ; 

• підготовка обладнаннѐ та наочних посібників 13.   
Формуваннѐ в майбутніх учителів біології методичних знань та 

відповідних умінь здійснявати плануваннѐ, організація та проведеннѐ 
семінарських занѐть відбуваютьсѐ в межах вивченнѐ теми 3.4 
«Різноманітність форм навчаннѐ біології» (дисципліна «Методика 
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навчаннѐ біології»), модуль ІІІ «Засоби, методи, форми організації 
навчаннѐ та діагностики навчальних досѐгнень учнів з біології» *10, 14+). На 
формуваннѐ когнітивного компоненту методичної готовності майбутніх 
учителів біології оріюнтований зміст лекції «Особливості організації та 
проведеннѐ лекцій та семінарів ѐк форм навчальних занѐть із біології»: 
семінар ѐк дидактична категоріѐ, його переваги та недоліки, сутність 
підготовки та проведеннѐ, умови ефективної реалізації в навчанні біології 
учнів основної та старшої школи.  

У межах самостійної позааудиторної роботи студентам 
пропонуютьсѐ виконати таке завданнѐ: «Здійсніть порівнѐльну 

характеристику семінарів із біології, заповніть таблиця (табл. 1)» 16, 12: 
Таблицѐ 1 

Порівняльна характеристика семінарських занять із біології 
Ознака длѐ 
порівнѐннѐ 

Класичний семінар Робочий семінар 

   

 
Актуалізаціѐ, поглибленнѐ й розширеннѐ досліджуваних методичних 

знань, формуваннѐ діѐльнісного компоненту методичної готовності 
здійсняютьсѐ під час системи лабораторних занѐть з МНБ, серед ѐких 

клячова роль належить таким 11, 62–68:  
1) організаціѐ групової навчальної діѐльності на занѐттѐх з біології; 
2) оекційно-семінарська система навчаннѐ; 
3) оекційно-семінарська система навчаннѐ М. П. Гузика на уроках 

біології.  
Детальне опрацяваннѐ методики підготовки і проведеннѐ семінарів 

здійсняютьсѐ не лише під час фронтальної та групової аудиторної роботи 
студентів, важлива роль належить самостійній аудиторній і 

позааудиторній роботі 16 (табл. 2). Наприклад, завданнѐ длѐ 
самостійної аудиторної роботи студентів на занѐтті «Лекційно-семінарська 
система навчаннѐ біології»: 

1) складіть тематичне плануваннѐ вивченнѐ одніюї з навчальних тем 
біології-9 в умовах лекційно-семінарської системи навчаннѐ;  

2) розробіть план-конспект занѐттѐ (на ваш вибір): а) лекції; 
б) семінарського занѐттѐ; в) практикуму; г) залікового занѐттѐ; 

3) запропонуйте алгоритм проведеннѐ семінару за умови:  
а) високого рівнѐ пізнавальної активності учнів;  
б) середнього рівнѐ пізнавальної активності учнів. 
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Таблицѐ 2 
Зміст самостійної позааудиторної роботи студентів, орієнтованої на 

формування методичної готовності до проведення семінарів 
№ 
з/п 

Тема занѐттѐ Завданнѐ 16 

14 Методика вивченнѐ теми 
«Птахи» 

Розробіть план-конспект уроку-семінару «Птахи 
лісу» 

19 Статеве вихованнѐ учнів під 
час вивченнѐ біології 
 

Розробіть план-конспект навчального занѐттѐ з 
теми «Розмноженнѐ та розвиток лядини», 
форма проведеннѐ ѐкого (на ваш вибір): 
а)  урок-інтерв’я; б) прес-конференціѐ; 
в) класичний семінар; г) усний журнал 

28 Організаціѐ процесу 
навчаннѐ біології учнів 
старшої школи 
 

Складіть план проведеннѐ семінару (на ваш 
вибір) та укладіть перелік рекомендованої длѐ 
його підготовки літератури (длѐ учнів): 
а) «Генетичні основи селекції організмів»; 
б) «Генна інженеріѐ»; в) «Проблеми, пов’ѐзані з 
генетично модифікованими організмами та 
продуктами, отриманими від них»; 
г) «Можливості й небезпека клонуваннѐ 
організмів» 

32 Методика вивченнѐ розділу 
«Історичний розвиток 
органічного світу» 

Розробіть план-конспект навчального занѐттѐ на 
тему «Сучасні гіпотези еволяції», форма 
проведеннѐ ѐкого (на ваш вибір): а) класичний 
семінар; б) робочий семінар; в) лекціѐ; 
г) навчальна конференціѐ; д) диспут 

 
Важливим етапом методичного становленнѐ майбутніх учителів ю 

виробнича педагогічна практика, під час ѐкої студенти маять можливість 
розробити та апробувати різноманітні варіанти проведеннѐ ѐк робочих, так 
і класичних семінарів у межах реалізації програмового змісту шкільної 
біології та варіативної його складової (у межах курсів за вибором та 
факультативів).  

З метоя одержаннѐ об’юктивної інформації щодо структури та рівнѐ 
сформованості досліджуваних методичних знань, ми провели анкетуваннѐ 
бакалаврів-випускників факультету природничо-географічної освіти та 
екології НПУ імені М. П. Драгоманова (табл. 3).  

Як свідчать представлені в табл. 3 результати, 75 % студентів денної 
та 71 % заочної форм навчаннѐ дали правильне визначеннѐ понѐття 
«семінар».  

56 % і 50 % відповідно вказали на зв’ѐзок семінару і лекції, 27 % і  

21 %  семінару і комбінованого уроку, 17 % і 29 % семінару й навчальної 
екскурсії. 
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Таблицѐ 3 
Інформованість майбутніх учителів біології денної (ДФ) і заочної (ЗФ) 
форм навчання щодо методики організації та проведення семінарів 

Елемент знань 

Ф
о

р
м

а 
н

ав
ча

н
н

ѐ 

Кількість студентів, ѐкі володіять 
інформаціюя (у %) 

повністя частково не володіять 

Понѐттѐ про семінар 
ДФ 75 10 15 

ЗФ 71 4 25 

Контингент учнів 
ДФ 94 -  6 

ЗФ 71 -  29 

Тематика 
ДФ 75 10 15 

ЗФ 50 15 35 

Структура робочого семінару 
ДФ 81 8 11 

ЗФ 31 12 57 

Форми навчальної діѐльності 
учнів 

ДФ 80 16 4 

ЗФ 56 27 17 

  
Метоя проведеннѐ семінару, на думку 62 % студентів денної форми 

навчаннѐ, ю «активізаціѐ пізнавальної діѐльності учнів» (поділѐю їх думку 
29 % студентів заочної форми навчаннѐ),  «формуваннѐ інтересу до 

науково-дослідної роботи»  12 % студентів денної і 29 % студентів заочної 
форми навчаннѐ, «створеннѐ позитивної мотивації та зниженнѐ емоційної 

напруги»  26 % і 42 % відповідно.  
Переважна більшість опитаних (94 % студентів денної та 71 % 

студентів заочної форми навчаннѐ) вважаю, що семінари доцільно 
проводити ѐк в основній, так і у старшій школі, тоді ѐк 6 % та 29 % студентів 
відповідно вказали лише на учнів старшої школи. 

Тематика семінарських занѐть, на думку 75 % студентів денної та 
50 % студентів заочної форми навчаннѐ, визначаютьсѐ навчальноя 

програмоя, 10 % та 15 % відповідно  учителем, а 15 % та 35 %  учнѐми. 
Переважна більшість студентів денної форми навчаннѐ вірно 

визначили всі три структурні елементи робочого семінару (81 % опитаних), 

8 %  указали на коригувальну та навчальну частини, 11 %  разом із 
окремими структурними елементами робочого семінару (коригувальноя, 
навчальноя та контролявальноя частинами) зазначили «вступне слово 
вчителѐ», «виступи учнів» тощо. Студенти заочної форми навчаннѐ 
виѐвили низький рівень обізнаності зі структуроя робочого семінару: лише 
31 % опитаних вірно визначили його структурні елементи. 

80 % студентів денної та 56 % студентів заочної форми навчаннѐ 
вказали на групову й індивідуальну форми навчальної діѐльності учнів ѐк 
провідні на семінарських занѐттѐх. На думку відповідно 16 % та 27 % 
опитаних студентів, такоя ю групова навчальна діѐльність.  
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Отже, узагальненнѐ результатів дослідженнѐ, представлених у табл. 
3, даю підстави длѐ висновку про доцільність та ефективність 
запропонованого підходу в організації методичної підготовки майбутніх 
учителів біології до плануваннѐ, організації та проведеннѐ семінарів. 
Виѐвлені відмінності в рівні інформованості студентів денної та заочної 
форм навчаннѐ ю закономірними, пов’ѐзані зі специфікоя організації 
освітнього процесу у ЗВО.  

Розглѐнуті форми методичної підготовки ю, на нашу думку, 
інваріантноя складовоя методичної підготовки майбутніх учителів біології 
до організації та проведеннѐ семінарів. Варіативна складова передбачаю 
виконаннѐ студентами тематичних науково-дослідних завдань, курсове 
проектуваннѐ та виконаннѐ кваліфікаційних робіт.  

Оріюнтовний перелік тем длѐ курсового проектуваннѐ. 
1. Методика підготовки та проведеннѐ семінарських занѐть із 

біології в основній (старшій) школі. 
2. Семінар ѐк форма організації навчально-виховної роботи з 

біології. 
3. Розвиток в учнів основної (старшої) школи пізнавальної 

самостійності на семінарських занѐттѐх із біології. 
4. Організаціѐ групової навчальної діѐльності на навчальних 

занѐттѐх із біології в основній (старшій) школі. 
5. Формуваннѐ в учнів біологічних понѐть на семінарських занѐттѐх в 

основній (старшій) школі. 
6. Розвиток інформаційних умінь на семінарських занѐттѐх в 

основній (старшій) школі. 
7. Розвиток предметної компетентності учнів основної (старшої) 

школи на семінарських занѐттѐх із біології. 
Як показав досвід упровадженнѐ запропонованого підходу, 

результати власного наукового пошуку майбутні вчителі біології активно 
оприлядняять на засіданнѐх проблемної групи, гуртка, наукових 

конференціѐх та форумах 9, що доцільно, на нашу думку, розглѐдати ѐк 
один із показників сформованості у студентів методичної готовності до 
організації та проведеннѐ семінарів з біології у  ЗСО.  

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
Узагальненнѐ результатів проведеного дослідженнѐ даю змогу констатувати 
високу результативність і доцільність обраного шлѐху, форм та засобів 
методичної підготовки майбутніх учителів біології до організації та 
проведеннѐ семінарів.  

Реалізаціѐ запропонованого підходу забезпечую ѐкісно інший рівень 
формуваннѐ не лише відповідних знань та вмінь, а й методичну готовність 
майбутніх учителів біології до організації та проведеннѐ семінарів. 
Перспективними та актуальними длѐ педагогічної теорії і шкільної 
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практики навчаннѐ біології ю дослідженнѐ особливостей методичної 
підготовки майбутніх учителів біології до проведеннѐ семінарів із 
використаннѐм сучасних педагогічних технологій (інформаційно-
комунікаційних, інтерактивних, розвитку критичного мисленнѐ).  
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РЕЗЮМЕ 

Цуруль Ольга. Методика организации и проведениѐ семинаров: особенности 
подготовки будущих учителей биологии.  

В статье исследуетсѐ проблема методической подготовки будущих учителей 
биологии к организации и проведения семинаров. Установлено отсутствие 
устоѐвшегосѐ пониманиѐ места школьного семинара в системе учебных занѐтий: в 
методических исследованиѐх семинар рассматриваетсѐ как отдельнаѐ форма 
организации обучениѐ биологии или вид урока. Обоснована сущность и раскрыты 
особенности методической подготовки будущих учителей биологии к организации и 
проведения семинаров в Национальном педагогическом университете имени 
М. П. Драгоманова. Охарактеризованы еe инвариантнаѐ и вариативнаѐ составлѐящие.    

Ключевые слова: семинар, методическаѐ подготовка, будущие учителѐ 
биологии, методика обучениѐ биологии, методическаѐ готовность. 
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SUMMARY 
Tsurul Оlha. Methods of organizing and conducting seminars: the features of the 

future biology teachers’ training.  
Introduction. The problem of methodological training of the future biology teachers 

to organizing and conducting seminars is one of the most relevant for professional education. 
In methodological researches seminar is considered as a separate form of organization of 
biology teaching or a type of a lesson. Unfortunately, this problem has never been considered 
in current researches. 

The aim of the study is to prove the essence and to reveal the features of 
methodological training of the future biology teachers to organizing and conducting 
seminars at the National Pedagogical Dragomanov University. 

Research methods. The analysis of information sources and normative educational 
documents, research of pedagogical experience, system and structural analysis, abstraction, 
synthesis, generalization, comparison, questioning and interpretation of the received results. 

Results. Our research contains of understanding of a seminar as a basic and separate 
leading form of organization of modern educational process of biology.  

The studied form is effective and expedient not only for seniors, but also for the rest of 
the school. Educational seminars have special role in the high profile school.  

The lecture, laboratory classes and students’ independent work (course “Methods of 
teaching biology”) are the leading types of the author’s approach to methodological training of 
the future biology teachers to organizing and conducting seminars. With a practical training for 
students (in secondary school) they form an invariant component of the methodological training. 
Research tasks, course designing and qualification works are variable components of 
methodological training of the future biology teachers to organizing and conducting seminars. 

Conclusions and perspectives of further researches.  Realization of the offered 
approach provides quality level of knowledge and abilities formation as well as 
methodological readiness of the future biology teachers to organizing and conducting 
seminars. Researches of features of methodological training of the future biology teachers to 
conducting seminars with the use of modern pedagogical technologies (information and 
communication, interactive, development of critical thinking) are perspective and relevant for 
pedagogical theory and school practice of biology teaching. 

Key words: seminar, methodological training, future teachers of biology, methods of 
teaching biology, methodological readiness. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  




