Навчальна дисципліна: Шкільна навчально-дослідна ділянка і гуртки юних натуралістів
Статус (тип дисципліни): нормативна.
Рік, семестр (термін вивчення): ОКР «бакалавр», VІІ семестр.
Анотація дисципліни: основним напрямком університетського курсу «Шкільна навчальнодослідна ділянка і гуртки юних натуралістів» є вивчення складових матеріальної бази
викладання біології, основних вимог до організації і облаштування території ШНДД, методики
проведення занять з учнями на ділянці, знайомство з особливостями організації дослідницької
роботи та гуртковою роботою, яку можна організувати з використанням ШНДД.
Тривалість: кількість кредитів: 1,5 кредита, 2 змістовних модулі (всього годин – 54, лекції – 10
год., практичні – 14 год., самостійні – 25 год, індивідуальні – 5 год).
Розбивка по семестрам та тижням:
семестр – VІІ, на тиждень 2 год.

Мета курсу: опанування студентами методики організації уроків, практичних занять, дослідної
роботи на ШНДД
Основними завданнями є складових матеріальної бази навчання біології, їх значення,
особливостей організації території та проведення занять на ШНДД, зокрема гуртків юних
натуралістів.
Результати навчання:
Вивчивши курс студенти повинні знати: складові матеріальної бази навчання біології;
методику, організацію роботи на ШНДД; методику проведення гурткової роботи.
студенти повинні вміти: планувати
територію ШНДД; організовувати роботу в ботаніко –
рослинницькому і зоолого – тваринницькому відділках; проводити заняття гуртків юних

натуралістів на ШНДД.
Методи викладання дисципліни:
- лекції для ознайомлення з основними теоретичними положеннями, що описують історію
розвитку ШНДД;
- семінарські заняття для формування у студентів теоретичних знань про методику організації
та проведення занять з ШНДД, навиків дослідницької роботи в гуртках;
- самостійна робота з опрацюванням окремих питань теоретичного характеру, виконання
домашніх завдань, підготовка до семінарських занять;
- індивідуальні навчально – дослідні завдання з використанням творчих підходів до роботи.
Методи оцінювання:
- поточне вибіркове опитування на лекціях;
- перевірка готовності до семінарських занять;
- поточне тестування;
- звіт за змістовний модуль;
- захист індивідуальних начально-дослідних завдань;
- підсумковий тестовий контроль.
Методи контролю:
Поточний контроль знань студентів здійснюється у формі усного та письмового контролю
знань на кожному практичному занятті.
Проміжний контроль знань здійснюється шляхом написання модульних контрольних робіт (1
АМКР, 1 ПМКР).
Підсумковий контроль знань здійснюється у формі заліку.
Мова викладання: українська.
Викладацький склад: Міхеєва Г. М. – старший викладач кафедри ботаніки

Структурно логічна схема навчання дисципліни
Модуль 1. Навчально-матеріальна база викладання біології
Змістовий модуль № 1. Навчально-матеріальна база викладання біології
Тема № 1
«Навчально
матеріальна –
база
викладання
біології і
загальна
характеристика
»

Тема № 2
«Положення про
кабінет біології і
куток живої
природи.»
Тема № 3
«Історія
виникнення
ШНДД»

Тема № 4
«Положення про
навчально – дослідну
земельну ділянку.
Дослідницька робота
в основних відділах.
Планування
території, основні
відділи»

Тема № 5
«Методика
організації і
проведення занять
на ШНДД.»

ПМР № 1
Модуль 2. Організація роботи в гуртках юнатів

Змістовий модуль № 2 Фенологічні спостереження. Екскурсійний практикум, значення екскурсій
Тема № 6
«Основні елементи
методики польового
досліду.»

Тема № 8
«Особливості дослідницької
роботи в гуртках юних
натуралістів. Методика її
організації»

Тема № 7 «Організація
роботи гуртків. Гуртки
юних натуралістів їх
різноманітність і
значення»

Тема № 9 «Фенологічні
спостереження, їх значення і
організація. Екскурсійний
практикум, значення екскурсій.
Організація роботи гуртків»

ПМР № 2

Залік
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